๑๗
ส่วนที่ ๓
รายละเอียดของแผนงานโครงการแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่
โครงการ / กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริม
ความเข้มแข็งการบริหารจัดการของโรงเรียน
๒. โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด

งบประมาณ
๓๐,๗๘๓

ผู้รับผิดชอบ
นายบพิตร ศิรริ ัตน์

๒,๐๐๐

๓. โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน
๔. โครงการประเพณี / วันสาคัญ
๕. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

๒๐,๐๐๐*
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๖. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๗. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘. โครงการเสด็จสืบสานวัฒนธรรมล้านนา รักษา
สิ่งแวดล้อม
๙. โครงการอนุรกั ษ์วัฒนธรรม น้อมนาความเป็นไทย
๑๐. โครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดเสด็จ
๑๑. โครงการ ๕ ส. รักษาความสะอาด

๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

นางกัญชพร ชาติทอง,
นางสาวพรทิพย์ ลวงคา
นายวิศรุต วะเท
นางสาวโสภา วงค์วัง
นางอนงค์ กุลเมือง,
นางสาวพรทิพย์ ลวงคา
นางอนงค์ กุลเมือง
นายบพิตร ศิรริ ัตน์
นายบพิตร ศิรริ ัตน์

๕๕,๐๐๐**
๒,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน
โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
โครงการนิเทศภายใน
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓๗,๓๕๐.๖๕

๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

โครงการเด็กดีมีเงินออม
โครงการกิจกรรมสภานักเรียน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

หมายเหตุ

๕๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๔๐,๐๐๐*

คณะครูโรงเรียนวัดเสด็จ
นางนิธินาถ ทาคา
นางเฉลิมขวัญ วิญญา,
นางสาววนารี อ้างอิง,
นางสาวพรทิพย์ ลวงคา
นางสาวโสภา วงค์วัง
นายบพิตร ศิรริ ัตน์
นายบพิตร ศิรริ ัตน์
นางกัญชพร ชาติทอง,
นางสาวโสภา วงค์วัง
นางสาวจุรีรัตน์ จิตหาญ
นายวิศรุต วะเท
นางสาวโสภา วงค์วัง
นางสาวพิราลักษณ์ ระวังวงศ์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
๑๗๑,๙๑๒.๕๐
* ใช้งบเรียนฟรี ๑๕ ปี
** ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสด็จ

๑๘
ชื่อโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๒

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๓

นโยบายที่ ๓

พัฒนาผูบ้ ริหาร ครุ และบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๑,๒

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับการบริหาร
ด้านการบริหารงานบุคคล
ลักษณะโครงการ
พัฒนา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๑

มาตรฐานที่ ๑ - ๑๑
มาตรฐานที่ ๑ – ๔

นายบพิตร ศิริรัตน์

๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวัดเสด็จมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาให้แก่ประชากร
วัยเรียนในเขตบริการของโรงเรียน โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียน
กาหนดไว้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ โดยนักเรียนได้รับการ
พัฒ นาให้เป็ นบุค คลที่ มี ความรู้ และคุณ ลัก ษณะตามเกณฑ์ ม าตรฐาน โดยให้ผู้ ที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้องทุ ก ฝ่าย
ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้นเพื่ อให้บริห ารจัดการและการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาของโรงเรียนวัดเสด็จมี ความเข้มแข็ง
มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ตอบสนองนโยบายตามกลยุท ธ์ จุ ดเน้ น มาตรการและด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครอง
นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่
๒. เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนวัดเสด็จทั้ง ๔ งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
บุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

๑๙
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
- นักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกาหนดไว้
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการงานทั้ง ๔ ฝ่าย โดยจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนางานให้เป็นระบบ
- สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการแก่ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน
๔. สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๖. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

๑ สร้างความตระหนัก ความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย (P)

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ถัวเฉลี่ยจาก ต.ค. ๒๕๖๒
งบประมาณ
รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- ครูทุกคน
นายบพิตร
- ผู้ปกครอง
ศิริรัตน์
นักเรียน
-คณะ กก.
สถานศึกษาฯ
๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางาน
คณะครูทุกคน ถัวเฉลี่ยจาก ต.ค. ๒๕๖๒- นายบพิตร
๔ ฝ่ายของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
งบประมาณ ก.ย. ๒๕๖๓ ศิริรัตน์
และเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
รวม
จัดการ (D)
๓ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
นักเรียนทุกคน ถัวเฉลี่ยจาก ต.ค. ๒๕๖๒- นายบพิตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ ก.ย. ๒๕๖๓ ศิริรัตน์
จัดการตามนโยบายของโรงเรียน (D)
รวม
๔ ติดตาม ประเมินผล และสรุป
คณะครูทุกคน ถัวเฉลี่ยจาก ก.ย. ๒๕๖๓ นายบพิตร
รายงานผล ปรับปรุงแก้ไข (C,A)
งบประมาณ
ศิริรัตน์
รวม
รวมงบประมาณ
๓๐,๗๘๓.๖๕ บาท

๒๐
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
การใช้งบประมาณที่มีอยูอ่ ย่าง
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
จากัดให้คุ้มค่า
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน

คุณธรรม
- ความรับผิดชอบ
- ความเสียสละ
- ความสามัคคี

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้
เข้าใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ความรู้
- สร้างองค์ความรูก้ ารบริหารงานของโรงเรียน
- มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดเสด็จ

๘. งบประมาณ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จานวน ๓๐,๗๘๓.๖๕ บาท
๙. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ และสามารถปฏิบัตหิ น้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. โรงเรียนมีแนวทาง และปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทางานในการสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๓. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทุกระดับ มีความเข็มแข็งและมี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
นิเทศ ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบติดตามประเมินผล

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

๒๑
ชื่อโครงการ

พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๒

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๓

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ ๑-๖
มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๒ , ๕
มาตรฐานที่ ๓

สอดคล้องการบริหารงาน
ลักษณะโครงการ

ด้านการบริหารงานวิชาการ
โครงการต่อเนือ่ ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
นางกัญชพร ชาติทอง , นางสาวพรทิพย์ ลวงคา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จ ากแหล่ ง เรียนรู้เพื่อศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ครู
นักเรียน และบุคลากรอื่นมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จึ ง จ าเป็ นที่ โ รงเรี ย นจะต้ อ งพั ฒ นา ปรั บ ป รุ ง ห้ อ งสมุ ด ให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย น รู้ ที่ ทั น สมั ย
และให้บริการแก่ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นที่สนใจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์
๒. เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นทีส่ นใจใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
๓. เพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

๒๒
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
- ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นทีส่ นใจ ร้อยละ ๙๐ ใช้ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านมากขึ้น
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
- มีห้องสมุดของโรงเรียนเป็นห้องสมุดที่ทันสมัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของโรงเรียน
และชุมชน
- ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นที่สนใจ ใช้ห้องสมุดเพื่อจัดการเรียนการสอน ศึกษาค้นคว้า
๔. สถานที่ดาเนินการ
ห้องสมุดโรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
พฤษภาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓
๖. วิธีดาเนินการ (ขั้นเตรียมการ(Planning) , ขั้นดาเนินการ(Do))
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

๑ ประชุมจัดทาโครงการ

คณะครูรับทราบ

-

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

สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

-

ตรงความต้องการ

-

๕ ประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา รับทราบเป้าหมาย

-

๖ ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงและจัดหา
หนังสือ
๗ ให้บริการห้องสมุด

เป็นห้องสมุด
ทันสมัย
ส่งเสริมการอ่าน
การค้นคว้า

๒,๐๐๐

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พฤษภาคม
๒๕๖๒
พฤษภาคม
๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร
คณะทางาน
ห้องสมุด

พฤษภาคม
๒๕๖๒

คณะทางาน
ห้องสมุด

พฤษภาคม
๒๕๖๒
พฤษภาคม
๒๕๖๒
พฤษภาคม
๒๕๖๒

คณะทางาน
ห้องสมุด
คณะทางาน
ห้องสมุด
คณะทางาน
ห้องสมุด
คณะทางาน
ห้องสมุด

ตลอดปี
การศึกษา

๒๓
๘ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน

- กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
- วัสดุ , อุปกรณ์
- รางวัล
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม
- รางวัล
- กิจกรรมประกวดแข่งขันในวัน
สาคัญ
- กระดาษ
- รางวัล
- กิจกรรมบันทึกการอ่าน
- กระดาษจัดทารูปเล่ม
- รางวัล
- กิจกรรมภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ
ภาษาคาเมืองวันละคา
- กิจกรรมนักอ่านน้อย
- รางวัล
๙ นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ
รวมงบประมาณ

ตลอดปี
การศึกษา

-

มีนาคม
๒๕๖๓
๒,๐๐๐ บาท

ครูประจาชั้น

ผู้บริหาร

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- บริหารงบประมาณ อุปกรณ์ - บริหารจัดการห้องสมุด ให้เป็น - รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงใน
การใช้งาน หนังสือ อย่างประหยัด แหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า และ อนาคต โดยใช้ประโยชน์จากการ
คุ้มค่า
ปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่าน การใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ให้ทันต่อยุคสมัยในยุคปัจจุบัน
คุณธรรม
ความรู้
- ความใฝ่เรียนรู้ มีวินัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มี
- ความรู้ที่ได้จากการอ่าน การแสวงหาความรู้ด้วย
ความมุ่งมั่นในการทางาน
ตนเอง

๒๔
๘. งบประมาณ
รวมเงิน
๙. การประเมินผล (Check)
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. ผลการดาเนินตามโครงการ
๒. ผลงานของนักเรียน

๒,๐๐๐

บาท (สองพันบาทถ้วน)
วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
- นิเทศ กากับ ติดตาม
และประเมินผลโครงการ
- จัดป้ายนิเทศ
นิทรรศการนาเสนอ
ผลงานต่อชุมชน/
สาธารณชน

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แผนนิเทศ
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสังเกต
- ตรวจผลงาน

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

๒๕
ชื่อโครงการ

ส่งเสริมกีฬานักเรียน

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๒

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๔

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ ๓
มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๒ , ๕
มาตรฐานที่ ๑

สอดคล้องการบริหารงาน
ลักษณะโครงการ

ด้านการบริหารงานทั่วไป
โครงการต่อเนือ่ ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายวิศรุต วะเท

๑.หลักการและเหตุผล
นั ก เรี ย นเป็ น เป็ น ทรั พ ยากรที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาทุ ก ด้ า นทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและด้ า นกี ฬ า
เพื่อให้มีสุขภาพสมบูร ณ์แข็งแรงรู้จัก การออกก าลังกายที่ ถูกต้องและมี พื้นฐานทางด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย และได้แสดงความสามารถทางกีฬา เพื่อที่จะเป็นเด็กและเยาวชนที่ดีของชุมชนในอนาคต
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายที่ถูกต้องและมีทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬา
๒. เพื่อพัฒนาสภาวะทางอารมณ์จิตใจให้มีน้าใจเป็นนักกีฬา
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔. เพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มชาวเขื่อนและระดับจังหวัด
ต่อไป
๓.เป้าหมาย
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดเสด็จได้เล่นกีฬาโดยการออกกาลังกายอย่างถูกต้องและมีทักษะด้านกีฬา
เพื่อพัฒนาเข้าสู่กีฬาระดับท้องถิ่นและจังหวัดต่อไป

๒๖
๔.กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ประชุมครูชี้แจงโครงการกิจกรรม
๒ จัดแบ่งกลุ่มสี
๓ ฝึกซ้อมกีฬาแต่ละประเภท
๔

จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน

๕

จัดกิจกรรมกีฬาสี

๖

ประเมินผล

๕.งบประมาณ
เงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐

เป้าหมาย
คณะครู
คณะครู
นักเรียน
โรงเรียนวัด
เสด็จ
ครู
ผู้รบั ผิดชอบ
ครู
ผู้รบั ผิดชอบ
พัฒนพงษ์,
วิภาวี

งบประมาณ

ระยะเวลา
พ.ค. ๒๕๖๒
พ.ย. ๒๕๖๒
พ.ย. ๒๕๖๒ ธ.ค..๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน

-

ธ.ค..๒๕๖๒

ครูทุกคน

-

ธ.ค. ๒๕๖๒

ครูทุกคน

-

ม.ค. ๒๕๖๓

วิศรุต

-

บาท

๖. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
เล่นกีฬาให้เหมาะสมกับตนเอง
การเล่นกีฬาทาให้ร่างกายแข็งแรง -ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สมบูรณ์
-ห่างไกลจากยาเสพติด
คุณธรรม
ความรู้
รู้จักวิธีการออกกาลังกายที่ถูกต้อง
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
๗. การประเมินผล
วิธีการติดตามและ
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
ประเมินผล
๑. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
-สังเกตการณ์เข้าร่วม -แบบสอบถาม
๒. นักเรียนมีทกั ษะทางด้านกีฬา รู้แพ้
กิจกรรม
-แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม
รู้ชนะ รู้อภัย
-ประเมินผลเมื่อสิ้นสุด กิจกรรม
๓. นักกีฬาโรงเรียนวัดเสด็จมีความเป็นเลิศ โครงการ
ในการแข่งกีฬาในกลุม่ เครือข่ายและ
ระดับสูงต่อไป
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

๒๗
๘. ผลผลิตของโครงการ
๑.นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้แสดงออกทางด้านกีฬาและร่วมกิจกรรม
๒.นักเรียนได้ออกกาลังกายและรู้กติกาทางด้านกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
๓.ได้ออกกาลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔.นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

๒๘
ชื่อโครงการ

ประเพณี / วันสาคัญ

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๒

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๒

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ ๒,๓
มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๒ , ๕
มาตรฐานที่ ๓

สอดคล้องการบริหารงาน
ลักษณะโครงการ

ด้านการบริหารงานทั่วไป
โครงการต่อเนือ่ ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวโสภา วงค์วัง

๑. หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรม เปรียบเสมือนฐานของชุมชน ท้องถิ่น และเป็นต้นทุนของสังคม การพัฒนาต้นทุนทาง
สังคมคือการพัฒนาให้มรี ากบานวัฒนธรรมทีเ่ ข้มแข็ง นาไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนทางวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่บรรพบุรษุ สร้างมาจากภูมปิ ัญญาอันลาลึกและทรงคุณค่านั้น
เป็นการปกป้องการครอบงาทางวัฒนธรรมจากต่างชาติ
เหตุที่โรงเรียนวัดเสด็จได้ส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้เข้า
ร่วมอนุรกั ษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเกิดการสานึกรักศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ท้องถิ่น
เกิดทัศนคติที่ดีและร่วมอนุรักษ์การแต่งกาย ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงสืบไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของตนเอง
๒. ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
๓. ให้นักเรียนมีจิตสานึกในความเป็นคนเมืองและร่วมอนุรักษ์การแต่งกายสืบสานประเพณีท้องถิ่น
๓. เป้าหมายของการดาเนินงาน
๓.๑ ด้านปริมาณ
๓.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน
๑๔ คน
๓.๑.๒ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา จานวน
๑๗๒ คน
๓.๑.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์บริหารส่วนตาบลบ้านเสด็จ สถานีอนามัยตาบล
บ้านเสด็จ

๒๙
๓.๒ ด้านคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียน ผูป้ กครองนักเรียน ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
๓.๒.๒ นักเรียน ผูป้ กครองนักเรียน ชุมชนสามารถนาคามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
๑
๒
๓
๔

กิจกรรม

เป้าหมาย

ประชุมชี้แจงวางแผนกาหนด
ผู้รบั ผิดชอบ
จัดทาโครงการและเสนอ
โครงการ
เตรียมดาเนินงานตามโครงการ

ครูทุกคน

งบประมาณ
-

-

-

๕ กิจกรรม

-

๕

ดาเนินงานตามโครงการ
นักเรียนร้อย
๒,๐๐๐
ละ๘๕ ได้เข้า
- วันวิสาขบูชา
ร่วมกิจกรรม
- ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา
- ประเพณีตานก๋วยสลาก
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีเดือนห้าเป็ง
ติดตามผลการดาเนินงาน
๕ กิจกรรม -

๖

ประเมินโครงการ

๕ กิจกรรม

-

๗

สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินการ
รวมงบประมาณ

๕ กิจกรรม

-

๖. งบประมาณ
เงินงบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท

๒,๐๐๐

ระยะเวลา
ดาเนินการ
เมษายน
๒๕๖๒
เมษายน
๒๕๖๒
เมษายน
๒๕๖๒
พฤษภาคม
๒๕๖๒ มีนาคม
๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ คณะครู
นางสาวโสภา วงค์วัง
นางสาวโสภา วงค์วัง
นางสาวโสภา วงค์วัง

ตลอดปี

ผู้อานวยการ
นางสาวโสภา วงค์วัง

มีนาคม
๒๕๖๓
มีนาคม
๒๕๖๓

ผู้อานวยการ
นางสาวโสภา วงค์วัง
นางสาวโสภา วงค์วัง

๓๐
๗. การวัดผลประเมินผล
ที่

บ่งชี้ความสาเร็จ

๑

นักเรียนเข้าใจในประเพณีท้องถิ่น

๒

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน

วิธีการติดตามและประเมินผล
- เขียนรายงาน
- การแต่งกาย
- เขียนรายงาน
- การแต่งกาย

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

๘. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนมีจิตสานึกการอนุรกั ษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ ประเพณีท้องถิ่นของตนเอง
ของตนเอง
สืบสานประเพณีคงสืบต่อไป รัก
- ให้นักเรียนมีจิตสานึกในความ
และภูมิใจในขนบธรรมเนียม
เป็นคนเมืองและร่วมอนุรักษ์การ ประเพณีท้องถิ่นของตนเอง นา
แต่งกายสืบสาน
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
คุณธรรม
ความรู้
นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมประเพณีวันสาคัญของ
๑.ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียม
ท้องถิ่น และปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ประเพณีท้องถิ่นของตนเอง
๒. ให้นักเรียนเกิดสานึกรักศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และท้องถิ่นคงอยู่ตลอดไป
๓. ให้นักเรียนมีจิตสานึกที่ดีและร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมวันสาคัญคงอยู่ตลอดไป
๔. ให้นักเรียนรูป้ ระเพณีทอ้ งถิ่น
๙. ผลผลิตของโครงการ
๑. โรงเรียน วัด และชุมชนมีการประสานความร่วมมือที่ดีตอ่ กัน
๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของวัดและชุมชน

๓๑
ชื่อโครงการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๒

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๓

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ ๑ ,๒
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๕
มาตรฐานที่ ๓

สอดคล้องการบริหารงาน
ลักษณะโครงการ

ด้านการบริหารงานบุคคล
โครงการต่อเนือ่ ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางอนงค์ กุลเมือง , นางสาวพรทิพย์ ลวงคา

๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้
ระดับ สูง และพื้ นฐานการประกอบอาชีพ นัก เรียนในโรงเรียนประถมศึก ษาเป็ นวัยที่ ต้องการการพัฒ นา
อย่างสูงสุดทั้ งด้านสติปัญ ญา อารมณ์ สังคม และร่างกาย โรงเรียนต้องการให้นั กเรียนเรียนเก่ ง เป็นคนดี
และอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข จึงมุ่งเน้นการจัดบริการ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ โดยดาเนินการตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติตนและรู้เท่าทันสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา อบายมุขต่าง ๆ
รู้จักวิธีดูแลตนเองให้ปลอดภัย โรงเรียนมีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม บริการอนามัย สุขศึกษา โภชนาการอาหาร
ที่ปลอดภัยในโรงเรียน นักเรียนทุกคนได้รับบริการการตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังรักษาสุขภาพ การได้รับวัคซีน
การบริการการรักษาพยาบาล เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีตลอดไป
โรงเรียนวัดเสด็จจึงจัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมากยิง่ ขึน้
๒.๒ นักเรียนมีสุขนิสัยตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ
๒.๓ โรงเรียนยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึน้
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีน้าหนัก/ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

๓๒
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
โรงเรียนวัดเสด็จเป็นโรงเรียนที่จัดการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนได้ครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรฐานของกรมอนามัย
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
๖. วิธีดาเนินการ (ขั้นเตรียมการ(Planning) , ขั้นดาเนินการ(Do)
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑.ประชุมชี้แจงแนวทางดาเนินการ
(P)
๒. จัดทาและเสนอโครงการ(P)
๓. ดาเนินงานตามโครงการ (D)
- จัดซื้อเวชภัณฑ์
- สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- ชั่งน้าหนัก/วัดส่วนสูง
- ตรวจสุขภาพนักเรียน
- ให้วัคซีนนักเรียนตามวัย
- การออกกาลังกาย
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๔. ติดตามผลการดาเนินงาน (C)
๕. ประเมินโครงการ (C)
๖. สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน
(A)
รวมงบประมาณ

เป้าหมาย
คณะครู

งบประมาณ
-

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.๒๕๖๒ ผู้อานวยการ

นักเรียน
นักเรียน

๒,๐๐๐

ก.ย. ๒๕๖๒ อนงค์,พรทิพย์
ต.ค.๒๕๖๒ - -ผู้อานวยการ
ก.พ.๒๕๖๓ -อนงค์,พรทิพย์
-ครูประจาชั้น
-ครูพลศึกษา
-นักการภารโรง
-เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น

-

ก.พ. ๒๕๖๓ ผู้อานวยการ
มี.ค. ๒๕๖๓ อนงค์,พรทิพย์
มี.ค. ๒๕๖๓ อนงค์,พรทิพย์
๒,๐๐๐ บาท

๓๓
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ด้านงบประมาณ
-มีความรอบคอบในการ
-กิจกรรมทีบ่ รรจุไว้ในโครงการ
-ใช้จ่ายเงินได้ตรงตามงบประมาณที่ ดาเนินงานตามกิจกรรมจน
สามารถบรรลุเป้าหมายทั้งด้าน
กาหนด
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ผลผลิตและผลลัพธ์
ด้านเวลา
โครงการ
-ดาเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ด้านบุคลากร
-ดาเนินการตามโครงการได้
เหมาะสม
กับความสามารถของตนเอง
คุณธรรม
ความรู้
-มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
-ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
-การเฝ้าระวังรักษาสุขภาพของนักเรียน
๘. งบประมาณ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑,๐๐๐ บาท
๙. การประเมินผล (Check)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต
๑.นักเรียนทุกคนมีน้าหนัก/ส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุอยู่ในเกณฑ์ดี
๒.นักเรียนมีสมรรถภาพทางกาย
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๓.นักเรียนรักษาสุขภาพอนามัย
ตนเอง
๔.นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ

วิธีการติดตามและประเมิน

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

-ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง เทียบ
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
-ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

-แบบบันทึก

-ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐
ประการ
-ตรวจและติดตามจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

-สังเกต สัมภาษณ์

ผลลัพธ์
-นัก เรีย นโรงเรีย นวั ดเสด็จ มี มี สุ ข -ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
นิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี -ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

-แบบบันทึก

-บันทึก สศ.๓
-แบบบันทึก
-แบบบันทึก

๓๔
๑๐. ผลผลิตของโครงการ (Act)
โรงเรียนวัดเสด็จเป็นโรงเรียนที่จัดการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ได้ครอบคลุมตามมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรฐานของกรมอนามัย

๓๕
ชื่อโครงการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๔

สร้างโอการสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลือ่ มล้าทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๒

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ ๒

มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๓
มาตรฐานที่ ๑ ,๔

สอดคล้องการบริหารงาน
ลักษณะโครงการ

ด้านการบริหารงานบุคคล
โครงการต่อเนือ่ ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางอนงค์ กุลเมือง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งดาเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่า งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจาชั้น
ครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒ นานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกั น
และช่วยเหลือแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จจึงได้จัดทาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบมีขั้นตอนด้วยเครื่องมือที่ชัดเจน โดยมีครูประจาชั้น ผู้บริหารโรงเรียน เป็นหลักในการดาเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา และให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ครูประจาชั้นใช้ข้อมูลจากการคัดกรองนักเรียน พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม
๒.๒ โรงเรียนสามารถใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปพัฒนา ป้องกัน แก้ไข ให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

๓๖
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริม พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีวิถีชีวิต
เป็นสุขตามทีส่ ังคมต้องการ
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
๖. วิธีดาเนินการ (ขั้นเตรียมการ(Planning) , ขั้นดาเนินการ(Do)
ขั้นตอน/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ
๑.ประชุมชี้แจงแนวทางดาเนินการ (P)
คณะครู
๒. จัดทาและเสนอโครงการ (P)
คณะครู
๓.ดาเนินงานตามโครงการ (D)
นักเรียน
๑,๐๐๐
-ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล
ทุกคน
-คัดกรองนักเรียน
-กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน
-กิจกรรมโฮมรูม
-กิจกรรมประชุมผูป้ กครองชั้นเรียน
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
๔. ติดตามผลการดาเนินงาน (C)
ครูประจาชั้น
๕. ประเมินโครงการ (C)
ครูประจาชั้น
๖. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน (A) ครูประจาชั้น
รวมงบประมาณ

ระยะเวลา
ก.ย.๒๕๖๒
ก.ย. ๒๕๖๒
ต.ค.
๒๕๖๒ ก.พ.
๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
นางอนงค์ กุลเมือง
-ผู้อานวยการ
-นางอนงค์ กุลเมือง
-ครูประจาชั้น
-คณะครู

ก.พ. ๒๕๖๓ ผู้อานวยการ
มี.ค. ๒๕๖๓ นางอนงค์ กุลเมือง
มี.ค. ๒๕๖๓ นางอนงค์ กุลเมือง
๑,๐๐๐ บาท

๓๗
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ด้านงบประมาณ
-ใช้จ่ายเงินได้ตรงตามงบประมาณที่
-มีเหตุผล ความเข้า ความ -สามารถดาเนินกิจกรรมได้
กาหนด
รอบคอบในการดาเนินงาน ตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
ด้านเวลา
จนบรรลุวัตถุประสงค์
-ดาเนินกิจกรรมได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ด้านบุคลากร
-ดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้
เต็มตามศักยภาพ
คุณธรรม
ความรู้
-มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ -รู้วิธีการดูแล การแก้ปัญหา การป้องกันหลีกเลี่ยง
กิจกรรม
สิ่งที่อันตรายต่อตนเอง
๘. งบประมาณ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑,๐๐๐ บาท
๙. การประเมินผล (Check)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต
๑.ครูประจาชั้นมีเครื่องมือคัดกรอง
นักเรียน
๒.ครูประจาชั้นจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริม พัฒนานักเรียนได้เต็ม
ศักยภาพ

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

ผลลัพธ์
-นักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จ ได้รับ การ -การจัดกิจกรม
ดูแล ส่งเสริม พัฒนาเต็มศักยภาพ

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

๑๐. ผลผลิตของโครงการ (Act)
โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี สามารถให้การช่วยเหลือ แนะนาแก่นกั เรียนในความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๘
แผนชื่อโครงการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๓

พัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๑ , ๒

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๕
มาตรฐานที่ ๒ , ๔

สอดคล้องการบริหารงาน
ลักษณะโครงการ

ด้านการบริหารงานบุคคล
โครงการต่อเนือ่ ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายบพิตร ศิริรัตน์

๑. หลักการและเหตุผล
บุคลากรในโรงเรียนหัวใจที่สาคัญในการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) และเพื่อสนองเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้งเป็นการ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะการพัฒ นาบุคลากร
ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ให้ เป็นเชิงนวัตกรรม สร้างสรรค์และองค์รวมเชิงบูรณาการรวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าทาและรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ จาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การได้รับความรู้ใหม่ๆ ทาให้บุคลากรเกิดความคิด
สร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ที่จะนาสิ่งใหม่ๆ มาพัฒนาปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
โรงเรียนวัดเสด็จได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒ นาบุคลากร เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากรในโรงเรียน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของวิทยาการ โดยได้ดาเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง อันจะนาไปสู่การพัฒ นา
การศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลง
๒. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ
๓. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อการทางาน
ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่

๓๙
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
๓.๑.๑ ครูร้อยละ ๙๐ มีความสามารถจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียนการสอน
๓.๑.๒ ครูร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
และผูเ้ รียน
๓.๑.๓ ครูร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ดารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑.๔ ผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ
ในการดาเนินงานของโรงเรียน
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน มีคุณธรรม
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๖. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

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

เป้าหมาย

งบประมาณ

คณะครู

-

คณะครู

๑๐,๐๐๐

คณะครู

-

คณะครู

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.๖๒
พ.ย. ๖๒ ส.ค.๖๓
พ.ย. ๖๒ ส.ค.๖๓
พ.ย. ๖๒ส.ค.๖๓
ก.ย.๖๓
๑๐,๐๐๐ บาท

ผู้รับผิดชอบ
นายบพิตร
ศิริรัตน์
นายบพิตร
ศิริรัตน์

นายบพิตร
ศิริรัตน์
นายบพิตร
ศิริรัตน์

๔๐
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้นกันที่ดี
การรูจ้ ักวางตนให้เหมาะสมในสภาพ การปรับตนให้ทันกับเทคโนโลยี การศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ
สังคม เศรษฐกิจ
คุณธรรม
ความรู้
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
๘. งบประมาณ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดและ
ประเมินผล
๑. ร้อยละของครูที่มีความรู้ความเข้าใจ เป้าหมายการ
- ตรวจแผนการเรียนรู้
จัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สังเกตการสอน
๒.ร้อยละของครูที่มีความสามารถจัดการเรียนรู้ทเี่ น้น
- ประเมินการใช้สื่อ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
นวัตกรรม
๓. ร้อยละของครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ - ประเมินความพึง
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
พอใจ
๔. ร้อยละของครูที่มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๕. ร้อยละของผูท้ ี่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงานของโรงเรียน
ตัวชี้วัด

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

๑๐. ผลผลิตโครงการ
ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เต็มตามศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ

๔๑
ชื่อโครงการ

เสด็จสืบสานวัฒนธรรมล้านนา รักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๒

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๔ กลยุทธ์ที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๑ , ๒

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

สอดคล้องการบริหารงาน
ลักษณะโครงการ

ด้านการบริหารงานวิชาการ
โครงการต่อเนือ่ ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รบั ผิดชอบโครงการ

นายบพิตร ศิรริ ัตน์

ระยะเวลาดาเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
สภาพปัจจุบันสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นปัญหาที่สาคัญในระดับโลก ที่ได้รับความสนใจและได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังจะปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจต่อสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ ๙ โรงเรียนในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจึงตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวที่จะพัฒนาความรู้
ความเข้าใจที่ ถูก ต้อ งให้กั บผู้เรียน ตลอดถึง ชุมชน ผู้ปกครอง ที่จ ะต้องร่วมมือ ร่วมใจในการแก้ไขปัญ หา
สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับโลก
ในอนาคต
การแก้ไขปัญ หาสิ่งแวดล้อ มสามารถจะนาไปสู่ก ารปฏิบัติได้ทั้ งในระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน
ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ ได้ น้ อ มน าเอาพระราชด า ริ
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว ฯ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลอย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อไปในอนาคต
ดังนั้นโรงเรียนวัดเสด็จตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง จึงมีแนวคิดในการนาปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
และจากข้อ เสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึก ษารอบที่ ๒ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ด้านผู้เรียน ในเรื่องการส่ง เสริมทั กษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับ กิจ กรรม
มากที่ สุด โดยแบ่งกลุ่มรับผิดชอบ และผู้บริหารได้สนับสนับ สนุนให้ผู้เรี ยนเรียนรู้มากขึ้น ค้นคว้าจากหลาย
แหล่ ง โรงเรียนจึ ง ได้จั ดท าโครงการเสด็ จ สืบ สานฯนี้เ ป็ น อีก แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะพั ฒ นาโรงเรีย นให้ ส นอง

๔๒
ต่อทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไปทั้งนี้จากการเห็นชอบของสถานศึกษาจึงวางแนวทางส่งเสริม
ให้โรงเรียนมีโครงการเด่นส่งเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
สองด้วย
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน สามารถนาความรู้เรื่องการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๓. ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นล้านนา มีจิตสานึกที่ดีและร่วม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่ตลอดไป
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน
๑๔ คน
๒. นักเรียนระดับก่อนประถม และระดับประถมศึกษา
จานวน
๑๗๒ คน
๓. ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน จานวน ๘ หมู่บ้าน ๓ ตาบล
๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสด็จ สถานีอนามัยตาบล
บ้านเสด็จและมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
๑. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนสามารถนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ หมู่ ๑๑ ตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓
๖. วิธีดาเนินการ (ขั้นเตรียมการ(Planning) ,ขั้นดาเนินการ(Do))
๖.๑ วางแผน (Planning)
- คณะครูร่วมประชุมวางแผนแบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบ
กิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานและสิง่ แวดล้อม
-บ่อเลี้ยงปลา จักรยานบาบัดน้าเสีย

๔๓

ที่
๑
๒
๓
๔

กิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
-ผักสวนครัวรั้วกินได้ -ฐานการเรียนรู้น้ายามะกรูดสูตรพอเพียง
-โรงเพาะเห็ด
-ฐานการเรียนรูส้ ัปปะรดคูเ่ คียง ภูมิปัญญาเสด็จบ้านเฮา
-สวนสมุนไพร
-ฐานการเรียนปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ
-บอร์ดความรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
-เตาฮาง
-งานจักสานไม้ไผ่
-เฮือนภูมิปญ
ั ญา
- เสนอแผนให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
- นาแผนเสนอขอรับงบสนับสนุนจาก หน่วยงานภายนอก
๖.๒ ปฏิบัติตามแผน (Do)
กิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
-บ่อเลี้ยงปลา จักรยานบาบัดน้าเสีย
งบประมาณ ระยะเวลา
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
( บาท )
ดาเนินการ
ประชุมวางแผนประสานงานขอพันธุ์ คณะครู
ต.ค. ๒๕๖๒– -นายวิศรุต วะเท
ปลากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้เกี่ยวข้อง
พ.ย. ๒๕๖๓
เตรียมซ่อมจักรยานบาบัดน้าเสีย (P)
นาพันธุ์ปลาปล่อยลงในสระน้า จัดทา -นักเรียน
ธ.ค. ๒๕๖๒ -นายวิศรุต วะเท
บอร์ดความรูส้ าหรับบ่อเลี้ยงปลาและ
จักรยานบาบัดน้าเสีย (D)
นานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดย -นักเรียน ๒๑๘
ธ.ค. ๒๕๖๒ – -คณะครูทุกคน
การเรียนแบบบูรณาการกับแหล่ง
คน
ก.ย. ๒๕๖๓
เรียนรู้ (D)
-ครู ๑๗ คน
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนและผู้มี
ก.ย. ๒๕๖๓ -นายวิศรุต วะเท
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (C) ส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดี
ขึ้นไป

๕ นาผลจากการประเมินความพึงพอใจ คณะครูและ
จัดทาแผนปรับปรุงโครงการใน
นักเรียน
ปีงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

-

ต.ค. ๒๕๖๓

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

๔๔
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่อง บ่อปลาแสนสวย”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- ใช้เวลาในการศึกษาวิธีการทา
- เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลา - การคัดเลือกสายพันธุ์ปลาที่นามา
อย่างเหมาะสมตามที่ได้รับ
- เพื่อเป็นอาชีพเสริม
เลี้ยงในบ่อดิน
มอบหมาย
- การวางแผนการทางานอย่าง
- ใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์และ
รอบคอบ
คุ้มค่า
คุณธรรม
ความรู้
- ความสามัคคี มีวินัย มีความรับผิดชอบ
- มีความรู้การเลี้ยงปลา
และมีความเมตตา
- ความขยัน

๔๕
กิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
-ผักสวนครัวรั้วกินได้
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะครู นักเรียน ผู้นาชุมชน
ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อชี้แจงโครงการ และความจาเป็น
ที่จะต้องดาเนินการกิจกรรมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ (P)
๒ แต่งตั้งคณะทางานซึง่ ประกอบด้วย
ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
นักเรียน ผูป้ กครองนักเรียน สารวจ
พื้นที่ที่จะดาเนินการ (P)
๓ จัดการอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ ประโยชน์
ของการบริโภคผักปลอดสารพิษ (D)

เป้าหมาย
-นักเรียน ๑๗๒
คน ครู ๑๔ คน
ประชาชน ๘
หมู่บ้าน
- แต่งตั้งคณะ
ทางาน ๙ คน
ประกอบด้วย
ครู นักเรียน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- นักเรียน ๑๐๐
คน
- ตัวแทนชุมชน
๕๐คน
๔ ไร่

๔ จัดเตรียมพื้นทีป่ ลูก จัดหาพืชผัก
สวนครัวที่เหมาะสมกับฤดูกาล และ
ดาเนินการปลูกโดยระดม
ความร่วมมือจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และร่วมดูแลรักษา (D)
๕ ประเมินผลกิจกรรมสารวจความพึง นักเรียนและผู้มี
พอใจของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย ส่วนเกี่ยวข้อง
(C)
ร้อยละ ๘๐ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดี
ขึ้นไป
๖ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้แก่
-นักเรียนทุกคน
นักเรียนประชาชนโดยทั่วไป (A)
-ประชาชน ๘
หมู่บ้าน
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดาเนินการ
พ.ย. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
-กัญชพร ชาติทอง
-พิราลักษณ์ ระวังวงศ์

-

พ.ย. ๒๕๖๒

ผอ.โรงเรียน

-

ธ.ค. ๒๕๖๒

ผอ.โรงเรียน
ครูทุกคน
วิทยากรภายนอก

-

ต.ค. ๒๕๖๒ - -กัญชพร ชาติทอง
ก.พ. ๒๕๖๓ -พิราลักษณ์ ระวังวงศ์

-

ก.พ. ๒๕๖๓

-

ก.พ. ๒๕๖๓ - -คณะกรรมการ
มี.ค ๒๕๖๓ ดาเนินงาน

-

-คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

๔๖
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่องสวนครัวบ้านเฮา”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- ใช้เวลาในการค้นหาปฏิบัติงานได้ - เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรือ่ ง - มีการวางแผนการทางานอย่างเหมาะสม
เหมาะสม
ของผักสวนครัว
- เคารพกฎ กติกา และยอมรับฟังความ
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าและเกิด - ตระหนักถึงความสาคัญของผัก คิดเห็น
ประโยชน์สูงสุด
สวนครัวและประโยชน์ของผัก
- เข้าร่วมกิจกรรมตามความรู้
-นาความรู้เรื่องการแปรรูปอาหาร
ความสามารถตามศักยภาพ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
คุณธรรม
ความรู้
- มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน , ความสามัคคี , ความรับผิดชอบ - วิธีการนาผักสวนครัวมาแปรรูปอาหารประโยชน์ของผัก
ความขวัญอดทน , ความมีวินัย ตรงต่อเวลา,
สวนครัวแต่ละชนิด การขยายพันธุ์และผลผลิต
ความประหยัด ด้านพอประมาณ และจิตสาธารณะ
-ฐานการเรียนรู้น้ายามะกรูดสูตรพอเพียง
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ

๑ ประชุม วางแผน เพื่อทีจ่ ะดาเนิน
- นักเรียน
การทาน้ายามะกรูดสูตรพอเพียง (P) โรงเรียน
วัดเสด็จ

-

-กัญชพร ชาติทอง
-โสภา วงค์วัง

๒ วิเคราะห์ข้อมูลและแบ่งหน้าที่ให้
สมาชิกในกลุ่ม (D)

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ

-

พ.ย. ๒๕๖๒– -กัญชพร ชาติทอง
ธ.ค. ๒๕๖๒ -โสภา วงค์วัง

๓ ลงมือปฏิบัตงิ าน และดาเนิน
โครงการ (D)

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ

-

พ.ย. ๒๕๖๒ – -กัญชพร ชาติทอง
ก.พ. ๒๕๖๓ -โสภา วงค์วัง
-นักเรียนประจาฐาน
การเรียนรู้

๔ นาเอาผลิตภัณฑ์น้ายามะกรูดสูตร
พอเพียงที่ได้ลงมือปฏิบัติมาทดลอง
ใช้ เพื่อที่จะเป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการใช้งาน (D)

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ
- หมู่บ้าน
ใกล้เคียงกับ
โรงเรียน

พ.ย. ๒๕๖๒ – -กัญชพร ชาติทอง
ก.พ. ๒๕๖๓ -โสภา วงค์วัง
-นักเรียนประจาฐาน
การเรียนรู้

๔๗
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนและผู้
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (C) มีสว่ นเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๑๐๐
มีเกิดความ
พึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป
๖ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม
- ประชาชนที่
ให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ และขอความ
อยู่ในหมู่บ้าน
ร่วมมือจากประชาชนในการใช้น้ายา ใกล้เคียงกับ
มะกรูดสูตรพอเพียง (A)
โรงเรียน
- นักเรียนแกน
นาประจาฐาน
ปุ๋ยหมักน้า
ชีวภาพ
- นักเรียน
โรงเรียนวัด
เสด็จทุกคน
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-

ก.พ. ๒๕๖๓

-กัญชพร ชาติทอง
-โสภา วงค์วัง

-

พ.ย. ๒๕๖๒ – -กัญชพร ชาติทอง
ก.พ. ๒๕๖๓ -โสภา วงค์วัง

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ น้ายามะกรูดสูตรพอเพียง”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ใช้เวลาว่างในการท าน้ายามะกรูด นักเรียนได้รู้จักวัสดุ/อุปกรณ์ และ - รู้จักส่วนประกอบวัสดุอปุ กรณ์และ
สูตรพอเพียง อย่างเหมาะสม
ส่ ว น ผส มที่ ใช้ ใน ก ารท าน้ าย า ส่วนผสมที่ใช้ทาน้ายามะกรูด สูตรพอเพียง
ม ะ ก รู ด สู ต ร พ อ เพี ย ง(น้ า ย า
ล้างจาน)
ความรู้
คุณธรรม
นักเรียนรู้จักวัสดุและอุปกรณ์และส่วนผสม สาหรับการใช้ทา -มีวินัย
น้ายามะกรูด สูตรพอเพียง
-ใฝ่เรียนรู้
-มีความรับผิดชอบ

-โรงเพาะเห็ด

๔๘
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

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

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
กรรมการ
ดาเนินงาน
นักเรียน ๓๐ คน

๕ นาผลผลิตที่ได้ออกจาหน่ายแก่
ผู้ปกครองและผู้สอนใจ (C)
๖ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
(C)
๕ สรุปและนาผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุง
โครงการในปีงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดาเนินการ
ม.ค. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
-เฉลิมขวัญ วิญญา

-

ก.พ. ๒๕๖๓

กรรมการดาเนินงาน

-

ก.พ. ๒๕๖๓

-เฉลิมขวัญ วิญญา

๑,๐๐๐ ก้อน

-

นักเรียน ๓๐ คน

-

นักเรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๕ เกิด
ความพึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป
คณะครูและ
นักเรียน

-

พ.ค. ๒๕๖๒ – -เฉลิมขวัญ วิญญา
ก.ย. ๒๕๖๓
ตลอดปี
-เฉลิมขวัญ วิญญา
การศึกษา
ต.ค. ๒๕๖๓ -เฉลิมขวัญ วิญญา

-

ต.ค. ๒๕๖๒

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

-

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

๔๙
-ฐานการเรียนรู้สัปปะรดคู่เคียง ภูมิปัญญาเสด็จบ้านเฮา
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ

๑ ประชุม วางแผน เพื่อทีจ่ ะดาเนิน
การแปรรูปสับปะรด (P)

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ

-

๒ วิเคราะห์ข้อมูลและแบ่งหน้าที่ให้
สมาชิกในกลุ่ม (D)

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ

-

พ.ย. ๒๕๖๒ – -พิราลักษณ์ ระวังวงศ์
ธ.ค. ๒๕๖๒ -พรทิพย์ ลวงคา

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

-

พ.ย. ๒๕๖๒– -พิราลักษณ์ ระวังวงศ์
ก.พ. ๒๕๖๓ -พรทิพย์ ลวงคา
-นักเรียนประจาฐาน
การเรียนรู้

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

-

พ.ย. ๒๕๖๒ – -พิราลักษณ์ ระวังวงศ์
ก.พ. ๒๕๖๓ -พรทิพย์ ลวงคา
-นักเรียนประจาฐาน
การเรียนรู้

-

ก.พ. ๒๕๖๓

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ
- หมู่บ้าน
ใกล้เคียงกับ
โรงเรียน

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

-พิราลักษณ์ ระวังวงศ์
-พรทิพย์ ลวงคา

-พิราลักษณ์ ระวังวงศ์
-พรทิพย์ ลวงคา

๕๐
ที่

กิจกรรม

๖ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม
การแปรรูปสับปะรด ให้ทุกฝ่ายได้
รับรู้ (A)

รวมงบประมาณ

เป้าหมาย

งบประมาณ

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

-

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
พ.ย. ๒๕๖๒ – -พิราลักษณ์ ระวังวงศ์
ก.พ. ๒๕๖๓ -พรทิพย์ ลวงคา

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรูส้ ับปะรดคู่เคียง ภูมิปญ
ั ญาเสด็จบ้าน
เฮา”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ใช้เวลาว่างในการแปรรูปสับปะรด นักเรียนได้รู้จักวัสดุ/อุปกรณ์ และ - รู้จักส่วนประกอบวัสดุอปุ กรณ์และ
อย่างเหมาะสม
ส่ วน ผ ส ม ที่ ใช้ ใน ก าร แ ป ร รู ป ส่วนผสมที่ใช้ในการแปรรูปสับปะรด
สับปะรด
ความรู้
คุณธรรม
นักเรียนรู้จักวัสดุและอุปกรณ์และส่วนผสม สาหรับการแปร -มีวินัย
รูปสับปะรด
-ใฝ่เรียนรู้
-มีความรับผิดชอบ

๕๑
-สวนสมุนไพร
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงานแหล่ง
เรียนรู้ (P)
๒ ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่และ
วางกิจกรรมการเรียนรู้ (D)
๓ นานักเรียนและผู้สนใจเข้าศึกษายัง
แหล่งเรียนรู้ (D)
๔ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (C)

เป้าหมาย

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
กรรมการ
ดาเนินงาน
นักเรียน ๒๓๓
คน
นักเรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดี
ขึ้นไป
๕ สรุปและนาผลจากการประเมินความ คณะครูและ
พึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ นักเรียน
ในปีงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดาเนินการ
พ.ย. ๒๕๖๒
-

ผู้รับผิดชอบ
-วิศรุต วะเท

-

กรรมการ
ดาเนินงาน
พ.ค. ๒๕๖๒ – คณะครูทุกคน
ก.ย. ๒๕๖๓
ต.ค. ๒๕๖๓ -วิศรุต วะเท

-

ต.ค. ๒๕๖๓

-

ธ.ค. ๒๕๖๒

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่องพืชสมุนไพร”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- ใช้เวลาในการศึกษาและ
- เพื่อรักษาสิง่ แวดล้อมโดยไม่ใช้ - มีการวางแผนการทางานอย่าง
ปฏิบัติงานได้เหมาะสม
สารเคมี
รอบคอบ
- ใช้วัสดุอุปกรณ์คุ้มค่าเกิด
- รักและภูมิใจในคุณค่าของ
- เคารพกติกา และยอมรับฟัง
ประโยชน์สูงสุด
สมุนไพรไทยและภูมปิ ัญญาไทย
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม่
- เข้าร่วมกิจกรรมตามความรู้
- นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน - ระมัดระวังรอบคอบในการใช้
ชีวิตประจาวัน
วัสดุอุปกรณ์
คุณธรรม
ความรู้
- ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ
- เรื่องสมุนไพรไทย วิธีการปลูก ดูแลรักษา
- ความประหยัด พอประมาณ
สรรพคุณ
- มีจิตสาธารณะ และจิตอาสา
- รู้กระบวนการทางานกลุ่ม

๕๒
-ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

๑ ประชุม วางแผน เพื่อทีจ่ ะดาเนิน
การทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ (P)

งบประมาณ

- นักเรียน
๑๗๓ คน
- หมู่บ้าน
ใกล้เคียงกับ
โรงเรียน
๒ แบ่งหน้าที่ในการทางานให้สมาชิกใน - นักเรียน
กลุ่ม เพือ่ ทีจ่ ะได้ดาเนินการหาข้อมูล ๑๗๓ คน
แล้วนามาวิเคราะห์ (D)
- หมู่บ้าน
ใกล้เคียงกับ
โรงเรียน
๓ ลงมือปฏิบัตงิ าน และดาเนิน
- นักเรียน
โครงการ (D)
๑๗๓ คน

-

๔ นาเอาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพที่
ได้ลงมือปฏิบัติมาทดลองใช้ เพื่อที่จะ
เป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการ
ใช้งาน (D)

-

- นักเรียน
๑๗๓ คน
- หมู่บ้าน
ใกล้เคียงกับ
โรงเรียน

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

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
-วิศรุต วะเท
-เฉลิมขวัญ วิญญา

-

พ.ย. ๒๕๖๒ – -นายวิศรุต วะเท
ธ.ค. ๒๕๖๒ -เฉลิมขวัญ วิญญา

-

พ.ย. ๒๕๖๒ – -นายวิศรุต วะเท
ก.พ. ๒๕๖๓ -เฉลิมขวัญ วิญญานักเรียนประจาฐาน
การเรียนรู้
พ.ย. ๒๕๖๒ – -นายวิศรุต วะเท
ก.พ. ๒๕๖๓ -เฉลิมขวัญ วิญญา
-นักเรียนประจาฐาน
การเรียนรู้

-

ก.พ. ๒๕๖๓

-นายวิศรุต วะเท
-เฉลิมขวัญ วิญญา

๕๓
ที่

กิจกรรม

๖ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม
ให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ และขอความ
ร่วมมือจากประชาชนในการใช้
ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ (A)

รวมงบประมาณ

เป้าหมาย

งบประมาณ

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

-

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
พ.ย. ๒๕๖๒ – -นายวิศรุต วะเท
ก.พ. ๒๕๖๓ -เฉลิมขวัญ วิญญา

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่องปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- ใช้เวลาในการศึกษาวิธีการทา
-ถ้าใส่ส่วนผสมใดมากหรือน้อย
- การใช้ปุ๋ยมาเกินไปอาจทาให้ดิน
อย่างเหมาะสม
เกินไปอาจทาให้พืชผักไม่เจริญเติบ เสื่อมสภาพได้ จึงควรปลูกพืช
- ใช้ปุ๋ยอย่างพอดี
โตตามที่ควร
หมุนเวียน
คุณธรรม
ความรู้
- ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
- มีความรู้เกี่ยวกับการหมักปุ๋ยชีวภาพว่ามีสิ่งใดบ้าง
- ความขยันอดทน
ที่นามาทาได้ และรู้คุณค่าของสิง่ ของทีอ่ ยู่รอบตัว
- ความเพียร
- ความสามัคคี

๕๔
-บอร์ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงานแหล่ง
เรียนรู้ (P)
๒ ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่และ
วางกิจกรรมการเรียนรู้ (D)
๓ นานักเรียนและผู้ที่ทสี่ นใจเข้าเรียน
ยังแหล่งเรียนรู้ (D)
๔ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (C)

เป้าหมาย

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
กรรมการ
ดาเนินงาน
นักเรียน ๒๓๓
คน
นักเรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดี
ขึ้นไป
๕ สรุปและนาผลจากการประเมินความ คณะครูและ
พึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ นักเรียน
ในปีงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดาเนินการ
ต.ค. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
-จุรีรัตน์ จิตหาญ

-

พ.ย. ๒๕๖๒

-กรรมการดาเนินงาน

-

ธ.ค. ๒๕๖๒ – -คณะครูทุกท่าน
ก.ย. ๒๕๖๓
ต.ค. ๒๕๖๓ -จุรีรัตน์ จิตหาญ

-

ต.ค. ๒๕๖๓

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

-

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

๕๕
กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
-เตาฮาง
ที่

กิจกรรม

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

เป้าหมาย

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

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดาเนินการ
ธ.ค. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
-โสภา วงค์วัง

-

ม.ค. ๒๕๖๓

-กรรมการดาเนินงาน

-

ม.ค. ๒๕๖๓

-โสภา วงค์วัง

-

-คณะครูทุกท่าน

-

พ.ย. ๒๕๖๒ –
ก.ย. ๒๕๖๓
ต.ค. ๒๕๖๓

-

ต.ค. ๒๕๖๓

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

-โสภา วงค์วัง

-

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

๕๖
- เฮือนภูมิปัญญา
ที่

กิจกรรม

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

เป้าหมาย
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทุกด้าน

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดาเนินการ
ต.ค.๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
-เฉลิมขวัญ วิญญา

ข้อมูลเกี่ยวกับ
ศิลปะ
วัฒนธรรม
ทุกด้าน
นักเรียนทุกคน

-

พ.ย.๒๕๖๒

-

ธ.ค.๒๕๖๒ - -เฉลิมขวัญ วิญญา
ก.ย. ๒๕๖๓ -วิทยากรบุคคลภายนอก

นักเรียนทุกคน

-

ม.ค. ๒๕๖๓ - -เฉลิมขวัญ วิญญา
ก.ย. ๒๕๖๓ -วนารี อ้างอิง

-

ต.ค. ๒๕๖๓

-

-เฉลิมขวัญ วิญญา
-จิตสินีย์ สมพงษ์

-เฉลิมขวัญ วิญญา
-วนารี อ้างอิง

๕๗
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่อง เฮือนภูมิปญ
ั ญา
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- มีความรู้และทักษะด้าน
- รักและภูมิใจในคุณค่าและ
- การวางแผนการทางานอย่างรอบคอบ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ใช้เวลาในการศึกษาและ
- นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ปฏิบัติงานได้เหมาะสม
ชีวิตประจาวัน
คุณธรรม
- มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
- ความมีวินัย
- ความรับผิดชอบ
- ความประหยัด พอประมาณ
- มีจิตสาธารณะ
๗. งบประมาณ

ความรู้
- เรื่องการอนุรกั ษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
- รู้กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม

๕,๐๐๐ บาท

๘. การประเมินผล (Check)ลางวัน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. นักเรียน ผูป้ กครองนักเรียน ชุมชน
บอกวิธีการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมได้
๒. นักเรียน ผูป้ กครองนักเรียน ชุมชนบอกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
๓. นักเรียน ผูป้ กครองนักเรียน ชุมชน
สามารถนาหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
สังเกต สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบสังเกต แบบสอบถาม

สังเกต สอบถาม

แบบสังเกต แบบสอบถาม

สังเกต สอบถาม

แบบสังเกต แบบสอบถาม

๙. ผลผลิตของโครงการ (Act)
๑. นักเรียน ผูป้ กครองนักเรียน ชุมชน มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประวันได้
๒. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมล้านนาและร่วมกันอนุรักษ์
ให้คงอยู่สบื ต่อไป

๕๘
ชื่อโครงการ

กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดเสด็จ

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๒

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๑

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ ๑
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ , ๒ , ๓
มาตรฐานที่ ๓

สอดคล้องการบริหารงาน
ลักษณะโครงการ

ด้านการบริหารงานวิชาการ
โครงการต่อเนือ่ ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางนิธินาถ ทาคา

๑. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมสหกรณ์หรืออุดมการณ์สหกรณ์เป็นความร่วมมือกันของสมาชิก ในอันที่จะพัฒนาชีวิตและ
กลุ่มให้มีความเข็มแข็งเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองได้ และดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
สหกรณ์ ร้านค้าโรงเรียนวัดเสด็จ เกิ ดจากการรวมหุ้นของคณะครู นัก เรียน ตามระบบของร้าน
สหกรณ์ซึ่งมีข้อบังคับและวิธีดาเนินการ เพื่อจัดจาหน่วยสินค้าประเภทเครื่องเขียน ผลิตผลของโรงเรียน และ
ของใช้ในชีวิตประจาวันทั่วไป มีหลักการสาคัญคือมุ่งให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์ตรงขั้น
พื้นฐานในด้านกิจการสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นการปูพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี เพราะระบบ
สหกรณ์เป็นระบบทีส่ มาชิกต้องร่วมกันทา ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา และมอบความไว้วางใจให้ตัวแทนเข้า
ดาเนินกิจการแทนตน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องได้รจู้ ักบทบาทที่การทางานในระบบสหกรณ์
๒.๒ เพื่อส่งเสริมการจัดจาหน่ายสินค้าของโรงเรียน
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูป้ ระสบการณ์จริงจากการทางานในสหกรณ์

๕๙
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
ครูและนักเรียน ร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
๓.๒ ด้านผลลัพธ์(Outcomes)
สมาชิกมีความร่วมมือร่วมใจกัน มีความซื่อสัตย์ มีความขยันอดทน ใช้จ่ายในสิ่งทีจ่ าเป็น ละเอียด
รอบคอบ และรับผิดชอบต่องาน
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓
๖. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

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

เป้าหมาย งบประมาณ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร
ตุลาคม ๒๕๖๒ - นางนิธินาถ ทาคา

คณะครู
คณะครู

-

คณะครู
และ
นักเรียน
นักเรียน

-

พฤษภาคม
๒๕๖๓

- นางนิธินาถ ทาคา

-

- นางนิธินาถ ทาคา

๕ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียด
การดาเนินการ (D)
๖ ดาเนินกิจกรรม (D)

นักเรียน

-

นักเรียน

๒,๐๐๐

๗ ประชุมใหญ่ สรุป รายงาน
ประเมินผล และปันผลกาไร
(C,A)
งบประมาณ

คณะครู
และ
นักเรียน
๒,๐๐๐

พฤษภาคม
๒๕๖๓
พฤษภาคม
๒๕๖๓
พฤษภาคม
๒๕๖๓ กันยายน
๒๕๖๓
มีนาคม ๒๕๖๓

๔ แต่งตั้งคณะทางาน (D)

- นางนิธินาถ ทาคา
คณะกรรมการนักเรียนที่
ได้รับการแต่งตั้ง
- นางนิธินาถ ทาคา
-

๖๐
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ทางานด้วยความเอาใจใส่
และคุ้มค่า ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
รอบคอบ
คุณธรรม
- ความซื่อสัตย์
- ความรับผิดชอบ
- ความมีน้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- แก้ปัญหาได้โดยใช้เหตุผล
- ความอดทนในการทางาน

ความรู้
การดาเนินการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า

๘. งบประมาณ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จานวน ๒,๐๐๐ บาท
๙. การวัดและประเมินผล (Check)
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องได้รจู้ ักบทบาทที่
การทางานในระบบสหกรณ์
๒. การจัดจาหน่ายสินค้าของโรงเรียน
๓. การเรียนรูป้ ระสบการณ์จริงจากการทางานใน
สหกรณ์โรงเรียน

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
- สอบถาม
- สัมภาษณ์นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบสัมภาษณ์
- ทะเบียนสมาชิกกิจกรรม
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดเสด็จ
- บัญชีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียนวัดเสด็จ

๑๐. ผลผลิตของโครงการ( ACT)
๑๐.๑ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและได้รบั การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
ความพอเพียง
๑๐.๒ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

๖๑
ชื่อโครงการ

กิจกรรม ๕ ส รักความสะอาด

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๒

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๔

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ ๒ , ๓

มาตรฐานที่ ๓

สอดคล้องการบริหารงาน
ลักษณะโครงการ

ด้านการบริหารทั่วไป
โครงการต่อเนือ่ ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางเฉลิมขวัญ วิญญา,นางสาววนารี อ้างอิง,นางสาวพรทิพย์ ลวงคา

๑. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยโรงเรีย นเป็ น สถานศึ ก ษา มี บุ ค ลากร และ นั ก เรี ย นจ านวนมาก ดั ง นั้ น จึ ง มี วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์
เอกสารต่างๆ และขยะเป็นจานวนมาก และมี ป ริม าณมากขึ้นเรื่อยๆ วัส ดุครุภัณฑ์ มี ทั้ งที่ ใช้ได้และใช้ไม่ ได้
มี ก ารจัด เก็ บ ที่ ไม่ เ ป็น ระบบ ระเบีย บท าให้ สิ้น เปลื องพื้ นที่ สิ้น เปลืองงบประมาณ เกิ ดความไม่ ป ลอดภั ย
อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เอกสารต่างๆถูกเก็บปะปนกันยากแก่การค้นหาและสิ้นเปลืองเวลาทาให้การทางาน
ขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งสานักการศึกษาได้ส่งเสริมให้มีก ารนากิจกรรม ๕ส. มาดาเนินการในทุกส่วนราชการ
โดยมุ่งเน้นให้ป รับ ปรุงคุณภาพการทางานด้วยกิจกรรม ๕ ส. เพื่อให้เกิดความประหยัด รวดเร็วมีสุขภาพดี
มี ก ารท างานเป็ น ที ม และก่ อ ให้ เ กิ ด ความสามั ค คี ในองค์ ก ร และให้ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานประจ า
ที่ต้องถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
๕ ส เป็น เทคนิค หรือ วิธีการจัด หรือปรับ ปรุงสถานที่ทางาน หรือสภาพการท างาน ให้เกิดความ
สะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย เพื่อเอื้ออานวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
กิ จ กรรม ๕ส. ถื อ เป็ น กิ จ กรรมหลั ก ขั้ น พื้ น ฐานของการท ากิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง อื่ น ๆ ซึ่ ง มี ๕ ขั้ น ตอน
ได้แก่ ๑. สะสาง แยกของที่ต้องการออกจากของที่ ไม่ ต้องการและขจัดของที่ไม่ ต้องการทิ้ง ไป ๒. สะดวก
(วางเรียงให้เรียบร้อย ) ๓. สะอาด ( ทาความสะอาด ) ๔. สุขลักษณะ ( รักษา ๓ส. แรกให้เป็นมาตรฐาน )
๕. สร้างนิสัย ( การฝึก ฝนจนเป็นนิสัย ) โดย ๓ ส. แรกจะเกี่ยวข้องกั บ วัตถุ สถานที่ ส่วน ๒ ส. หลัง จะ
เกี่ ย วกั บ คน ในการปฏิบั ติ กิ จ กรรม ๕ ส. จะเป็ น การพั ฒ นาทั้ ง ด้า นการท างานได้ อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิภาพ
และพัฒ นาคนให้มี คุ ณ ภาพ มี สุขภาพดี เกิ ดความรัก ความภูมิ ใจในองค์ก รของตน ช่วยลดปริม าณขยะ
ลดภาวะโลกร้อน รู้จักประหยัดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีวินัยในตนเอง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน โรงเรียนวัด
เสด็ จ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของกิ จ กรรม ๕ ส ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ จั ด โครงการ กิ จ กรรม ๕ ส
ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการพัฒนางานทุกด้านต่อไป

๖๒
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ให้ทันสมัย ทางานเป็นระบบและรวดเร็ว
๒. เพื่ อ ให้ โ รงเรี ยนมี สิ่ง แวดล้อ มที่ ดี อาคารเรีย น ห้ อ งเรีย น ห้ องสนั บ สนุ น โรงอาหาร ห้ อ งส้ว ม
ห้องสานักงาน เอกสารต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด
สวยงาม เป็นตัวอย่างแก่ชุมชน
๓. เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทางานซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐ
๔. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน มีขวัญกาลังใจ มีทัศนคติที่ดี ปรับเปลี่ยนค่านิยม วิธีคิด
และวิธีทางานใหม่ มีการทางานเป็นทีม รักองค์กร
๕. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
๖. เพื่อลดภาวะโลกร้อน
๗. เพื่อให้บุคลากรมีระเบียบวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
๓.๑.๑ นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ป. ๖ จัดกิจกรรมกลุ่มสี ๕ สี ตามระบอบประชาธิปไตย
๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนร่วมกันรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกลุม่ สี ๕ เขต
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
๓.๒.๑ พื้นที่บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องเรียน ห้องสนับสนุน ห้องส้วม
รวมทั้งการจัดสานักงาน เอกสารต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอก มีสงิ่ แวดล้อมที่ดี มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม
๓.๒.๒ ครู บุ ค ลากรและนั ก เรี ย น มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในตนเอง ท างานเป็ น ที ม รวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ รู้จักประหยัด และมีสุขภาพดี
๔. สถานที่ดาเนินการ
บริเวณโรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๖๓
๖. วิธีดาเนินการ (ขั้นเตรียมการ(Planning) , ขั้นดาเนินการ(Do))
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑. ประชุมคณะครูชี้แจง
แนวทางการดาเนินงาน
๒. ครูประจาชั้นแบ่ง น.ร. เป็น ๕
สี เลือกหัวหน้าสีและหัวหน้าชั้น
เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ น.ร.
๓. ประชุมคัดเลือกประธานสี
และประธานนักเรียนจาก
หัวหน้าสีและหัวหน้าชั้น
ทุกชั้น
๔. ประชุมนักเรียนเพื่อทราบ
ขอบเขตงานที่ตอ้ งรับผิดชอบ
และแนวทางปฏิบัติงาน
พัฒนาโรงเรียน
๕. เริ่มปฏิบัติงานพัฒนา ร.ร.
ตามที่ตกลงกันในทีป่ ระชุม
๖. สรุปผลการปฏิบัติงาน
๗. ประกาศผลงานกลุ่มสี
ยอดเยี่ยม
๘. วัดผล ประเมินผล

รวมงบประมาณ

เป้าหมาย

งบประมาณ

คณะครู

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย.๒๕๖๒

น.ร.ชั้น
อ.๑ –ป.๖

-

พ.ย. ๒๕๖๒

ครูประจาชั้น
อ.๑ –ป.๖

หัวหน้าสี
และหัวหน้าชั้น

-

พย. ๒๕๖๒

นางเฉลิมขวัญ
นางสาววนารี อ้างอิง
นางสาวพรทิพย์ ลวงคา

นักเรียน
อ.๑ –ป.๖

-

พ.ย. ๒๕๖๒

นางเฉลิมขวัญ
นางสาววนารี อ้างอิง
นางสาวพรทิพย์ ลวงคา

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

๑๕,๐๐๐
-

๑๕,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร

ตลอดปี
คณะครูทุกคน
การศึกษา
พ.ย.๒๕๖๒ – นางเฉลิมขวัญ
ก.พ. ๒๕๖๓ นางสาววนารี อ้างอิง
นางสาวพรทิพย์ ลวงคา
พ.ย.๒๕๖๒ – นางเฉลิมขวัญ
ก.พ. ๒๕๖๓ นางสาววนารี อ้างอิง
นางสาวพรทิพย์ ลวงคา
มี.ค. ๒๕๖๓ นางเฉลิมขวัญ
นางสาววนารี อ้างอิง
นางสาวพรทิพย์ ลวงคา

๖๔
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
- ครูใช้เวลาในการได้เหมาะสม นักเรียนรู้จกั เลือกใช้อุปกรณ์ให้
กับเวลาที่กาหนด
เหมาะกับงานที่ตัวเองรับผิดชอบ
- นักเรียนปฏิบัติกจิ กรรมได้ตาม
เวลา
คุณธรรม
- ความสามัคคีในหมู่คณะ
- ความรับผิดชอบ
- การรับฟังความคิดเห็นซึง่ กันและกัน

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
นักเรียนมีความรอบคอบในการ
ทางาน ใช้อุปกรณ์การทางานอย่าง
คุ้มค่า

ความรู้
- นักเรียนรู้จกั ใช้อุปกรณ์ในการทาความสะอาด
- นักเรียนรู้จกั การวางแผนการทางาน

๘. งบประมาณ
เงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๙. การประเมินผล (Check)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการติดตามและประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
ผลผลิต
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย บันทึกการปฏิบัตงิ าน
แบบบันทึกการปฏิบัตงิ าน
ความรับผิดชอบ
ผลลัพธ์
รอบบริเวณโรงเรียนสะอาดเรียบร้อย

บันทึกการปฏิบัตงิ านหมู่สี

แบบบันทึกการปฏิบัตงิ าน

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

๖๕
ชื่อโครงการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๕

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ ๒

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ ๔ - ๖

มาตรฐานที่ ๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๒
มาตรฐานที่ ๔

สอดคล้องการบริหารงาน
ลักษณะโครงการ

ด้านการบริหารทั่วไป
โครงการต่อเนือ่ ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวโสภา วงค์วัง

๑. หลักการและเหตุผล
การติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและชุมชนมีความจาเป็นอย่างยิง่ ต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียน อันจะเป็นการร่วมมือกันของผู้ที่มสี ่วนเกีย่ วข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ในชุมชน ทั้งประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน จึงเป็นการการประสานความร่วมมือร่วมใจทัง้
นักเรียน ครู ผูป้ กครอง วัด ผู้นาและประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้นโรงเรียนวัดเสด็จจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียนเพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้ผทู้ ี่มสี ่วนเกี่ยวข้องในชุมชนได้ร่วมมือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อีกทั้งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เกิดการประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
๒.๒ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน
๒.๓ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
๒.๔ เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
๑. ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน
๒. ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาร้อยละ ๗๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา

๖๖
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
คณะครูมีความสัมพันธ์อันดีกบั ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และให้ความร่วมมือ
กันเป็นอย่างดี
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
๖. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

๑ เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพือ่
พิจารณาอนุมัติประชุมชี้แจงคณะ
ครูให้รบั ทราบโครงการ (P)
๒ ผู้อานวยการโรงเรียน ครู นักเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จดาเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน (D)
๓ การดาเนินการเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียนแก่ชุมชนในเขต
บริการของโรงเรียนและสาธารณะ
ชนทั่วไป (D)
๔ สอบถามความพึงพอใจผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้อง(C)
๕ สรุปผลการดาเนินงาน (A)
รวมงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๒๕๖๒

เป้าหมาย

งบประมาณ

คณะครู

-

คณะครู
ชุมชน
เขตบริการ

๕๐๐

พ.ย. ๒๕๖๒ –
ก.ย. ๒๕๖๓

คณะครู

คณะครู
ชุมชน
เขตบริการ

๕๐๐

พ.ย. ๒๕๖๒ –
ก.ย. ๒๕๖๓

คณะครู

คณะครู
ชุมชน
เขตบริการ
คณะครู

-

ก.ย. ๒๕๖๓

คณะครู

-

ก.ย. ๒๕๖๓
๑,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวโสภา วงค์วัง

นางสาวโสภา วงค์วัง
บาท

๖๗
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
-การปฏิบัติตนในสังคม
-วิถีชีวิตความเป็นอยู่
คุณธรรม
-ความสามัคคี
-จิตสาธารณะ
-ความรับผิดชอบ

มีภูมิคุ้นกันที่ดี
-การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ความรู้
-วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น

๘. งบประมาณ
งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท
๙. ประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการ
๒. จานวนคณะครูที่เข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการ

วิธีการติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- การสังเกต, สถิติและการเข้าร่วม - บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ของโครงการ

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. โรงเรียน วัด และชุมชุมมีการประสานความร่วมมือที่ดีต่อกัน
๒. โรงเรียนได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน
๓. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและชุมชน

๖๘
ชื่อโครงการ

พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๒

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๔
กลยุทธ์ที่ ๕

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๑ , ๒
มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๕
มาตรฐานที่ ๔

สอดคล้องการบริหารงาน
ลักษณะโครงการ

ด้านการบริหารทั่วไป
โครงการต่อเนือ่ ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายบพิตร ศิรริ ัตน์

๑. หลักการและเหตุผล
ในมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ ให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้ น นั ก เรี ยนเป็ น ส าคั ญ นั้ น โรงเรีย นวั ด เสด็ จ จึง การพั ฒ นา รัก ษา ปรับ ปรุ ง ภู มิ ทั ศน์ แหล่ ง เรีย นรู้
ในโรงเรี ยนให้ อ ยู่ ส ภาพดี เหมาะสม มี คุ ณ ภาพ สะอาดร่ม รื่น สวยงามเป็ น ที่ ชื่น ชมของบุ คคลทั่ วไป
ตลอดจนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์และเอื้อเฟื้อต่อการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาที่กาหนดไว้ โรงเรียนวัดเสด็จได้ตระหนักจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
อีกทั้งโรงเรียนวัดเสด็จได้จัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ในแต่ล ะปีก ารศึกษาก็ จะเกิ ดการเสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลา จึงต้องมี ก ารบ ารุง รัก ษาให้
สามารถใช้งานได้เสมอ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม ร่มรื่น ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ
การเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรูท้ ี่เพียงพอและได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร
๓. เพื่อเน้นการฝึกฝนลักษณะนิสัยนักเรียนให้มกี ารใฝ่เรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ที่มีอยู่ภายในโรงเรียน

๖๙
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต(Outputs)
- ด้านปริมาณนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความสามารถด้านคุณภาพ
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
๑. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่นเป็นสัดส่วน เหมาะสมและ
เอื้อ ประโยชน์ต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๒. โรงเรีย นมี แหล่ ง เรียนรู้ที่ มี ส ภาพดี ทั น สมั ย เพี ยงพอต่ อการสนับ สนุน การเรีย นรู้
ของนักเรียนอย่างหลากหลาย
๓. นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะนิ สั ย ใฝ่ รู้ ใฝ่ เ รี ย นและรู้ จั ก แสวงหาความรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย น
มีอยู่ใกล้ตัว
๔. สถานที่ดาเนินการ
แหล่งเรียนรู้ และบริเวณโดยรอบของโรงเรียนวัดเสด็จ หมู่ ๑๑ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
๕. ระยะเวลา
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๖. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

๑. (P)ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น แ ล ะ ชี้ แ จ ง -โรงเรียน
รายละเอียดเสนอโครงการต่อผู้บริหาร -ครู,นร. ๑๗๒
คน
๒. (D)ส า ร วจ แ ล ะ ด า เนิ น ป รั บ ป รุ ง
บ ารุ ง รั ก ษาแปลงไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ
สวนหย่อม จัดทาสวนหย่อมและปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มเติม
(D) ปรับ ปรุง ฐานการเรียนรู้ และโรง
เพราะเห็ดนางฟ้า
๓. (D)รณ รงค์ ใ ห้ นั กเรี ย นรู้ จั ก การใช้
ป ระ โย ชน์ แ ห ล่ งเรี ย น รู้ แ ล ะ ร่ ว ม
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
๔. ติดตามและวัดประเมินผล สรุปรายงาน
โครงการ (C,A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

๕,๐๐๐

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
นายบพิตร ศิรริ ัตน์

พ.ย. ๒๕๖๒ – นายบพิตร ศิรริ ัตน์
มี.ค. ๒๕๖๓ คณะครู

๕,๐๐๐
-

พ.ย. ๒๕๖๒ – คณะครู
ก.ย. ๒๕๖๓

-

ต.ค. ๒๕๖๓

๑๐,๐๐๐

บาท

นายบพิตร ศิรริ ัตน์

๗๐
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
ปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อ
เพื่อบารุงรักษาแหล่งเรียนรู้ให้
แหล่งเรียนรู้ การใช้งบประมาณทีม่ ี พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
อยู่อย่างจากัดให้คุ้มค่า

คุณธรรม
- สร้างความรับผิดชอบดูแลรักษาอย่างดี
- ความสามัคคีของครู นักเรียน
๘. งบประมาณ

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ไม่ให้เกิดอันตรายเมื่อนักเรียนมา
ใช้งานศึกษาแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง
เกิดความมั่งคง นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข เป็นภูมิทัศน์ที่
สวยงาม
ความรู้
สร้างองค์ความรู้ รักการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ โดย
รอบตัว ตามแหล่งต่าง ๆ ที่ต้องการ

๑๐,๐๐๐ บาท

๙. การประเมินผล (Check)
วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการ - สอบถาม
เรียนรู้สภาพทีเ่ หมาะสม สวยงาม ร่มรื่น - สังเกต
๒. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีหลากหลาย - ตรวจสอบ
เพียงพอและอยูส่ ภาพทีดีพร้อมใช้งาน
๓. นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้อยูเ่ สมอ
มีนิสัยขยันขันแข็ง - เอาใจใส่ไม้ดอกไม้
ประดับและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- แบบสังเกตการณ์ใช้แหล่งเรียนรู้
- แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้

๑๐. ผลผลิตของโครงการ
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ มีอาคารที่เหมาะสม บรรยากาศร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อ
การจัดกิ จ กรรมการเรียนการสอนเป็นที่ ชื่นชมต่อชุม ชนและผู้พบเห็ น ครูและนัก เรียนใช้แหล่ง เรียนรู้ใน
โรงเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนทุกคนเกิดความตระหนักรักโรงเรียนเห็นคุณค่าและรักษาสภาพภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนอยู่เสมอ

๗๑
ชื่อโครงการ

นิเทศภายใน

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๓

พัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๑ , ๒

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๗

สอดคล้องการบริหารงาน
ลักษณะโครงการ

ด้านการบริหารงานบุคคล
โครงการต่อเนือ่ ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายบพิตร ศิรริ ัตน์

๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๑ มาตรา ๖
และ หมวด ๔ มาตรา ๓๐ สถานศึกษามีความจาเป็นต้องดาเนินการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้
การจั ดการเรี ย นการสอนหรือ การจัด การเรีย นรู้ มี ป ระสิท ธิภ าพ ทั้ ง นี้ เ พราะกระบวนการนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษา โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการนิเทศซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับครู และนักเรียน
มากที่สุด จึงมีความเข้าใจสภาพปัญหาของสถานศึกษา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ดี ซึ่งจะส่งผลให้การ
นิเทศตอบสนองความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โรงเรียนวัดเสด็จได้จัดท าโครงการนิเทศภายในเพื่อเป็นการให้คาแนะนา ช่วยเหลือครู ให้สามารถ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามแนวทางที่ ก าหนดไว้ สามารถในการจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แก้ปัญหากระบวนการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ นาผลไป
ปรับปรุงการสอนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร
สร้างขวัญกาลังใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของทีมงานในโรงเรียน
๒.๒ เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และนาผลการดาเนินงานไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๗๒
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
๑) ครูร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
๒) ครูร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
๓) ครูร้อยละ ๑๐๐ มีขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
๖. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

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

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ก.ย. ๒๕๖๒

เป้าหมาย

งบประมาณ

ครูทุกคน

-

ครูทุกคน

๕๐๐

พ.ย. ๒๕๖๒มี.ค.๒๕๖๓

คณะกรรมการ
นิเทศภายใน

ครูทุกคน

๕๐๐

ต.ค.๒๕๖๒ ก.ย.๒๕๖๓

นายบพิตร
ศิริรัตน์

-

-

ก.ย.๒๕๖๓

นายบพิตร
ศิริรัตน์

๑,๐๐๐

บาท

ผู้รับผิดชอบ
นายบพิตร
ศิริรัตน์

๗๓
๗. งบประมาณ

๑๐,๐๐๐ บาท

๘. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้นกันที่ดี
การปฏิบัตงิ านทีร่ ับผิดชอบให้สาเร็จ การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ขวัญกาลังใจที่ดีในการทางาน
ลุล่วงตามเป้าหมาย
การมีจิตอาสาในการปฏิบัติ
คุณธรรม
ความรู้
- ความสามัคคี
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- การมีจิตสาธารณะ
๙. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วดั
๑. ร้อยละครูมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
๒. ร้อยละครูมีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน
๓. ร้อยละครูมีขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
๔. ร้อยละครูมีความพึงพอใจในการดาเนินงานของ
โรงเรียน

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

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

๑๐. ผลผลิตโครงการ
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทัง้ ๘ สาระการเรียนรู้เพิม่ สูงขึ้นทุกระดับชั้น
๓. คณะครูทุกคนมีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีความสามัคคีในทีมงาน

๗๔
ชื่อโครงการ

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๓

พัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๘ , ๑๐

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๓
มาตรฐานที่ ๑

สอดคล้องการบริหารงาน
ลักษณะโครงการ

ด้านการบริหารงานวิชาการ
โครงการต่อเนือ่ ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางกัญชพร ชาติทอง

๑. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลัง
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้น
การจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจาเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา
และความสามารถของนักเรียนเพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย นาไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ วิชาชีพ และมี สุนทรียภาพ ด้านดนตรี กี ฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิ ษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจน
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเต็มความสามารถ โดยส่งผู้เรียนเข้าประกวดในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นทั้งในระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับประเทศ และส่งนักเรียนเข้าประกวดในงานมหกรรมทางวิชาการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

๗๕
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการเข้าประกวดในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานอื่น
๒. เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่
โรงเรียนและวงศ์ตระกูล
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ
๓. เป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ
๑. ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาอังกฤษ
๒. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในงานมหกรรมทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและ
ระดับประเทศ
๒. เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและในการดารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการ
แข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
๔. ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินงาน
การดาเนินงาน/กิจกรรม
๑. ประชุมวางแผนการดาเนินโครงการ
๒. จัดทาและเสนอขออนุมัติโครงการ
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบ
๔. ดาเนินงาน
- ส่งนักเรียนแข่งขันในงานมหกรรมทาง
วิชาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือระดับประเทศ
- ส่งนักเรียนแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ส่งนักเรียนแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่นระดับประเทศ
- ส่งนักเรียนแข่งขันในสังกัดอื่นๆ
๕. ประเมินผล/สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
เม.ย ๒๕๖๒
เม.ย. ๒๕๖๒
พ.ค. ๒๕๖๒

ผู้รบั ผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร

มิ.ย. ๒๕๖๒ –
ต.ค. ๒๕๖๓

คณะทางานฯ/ครูประจาชั้น

มิ.ย. ๒๕๖๒ –
ก.พ. ๒๕๖๓
มิ.ย. ๒๕๖๒ –
ก.พ. ๒๕๖๓
พ.ค. ๒๕๖๒ –
ก.พ. ๒๕๖๓
มี.ค. ๒๕๖๓

คณะทางานฯ/ครูประจาชั้น
คณะทางานฯ/ครูประจาชั้น
คณะทางานฯ/ครูประจาชั้น
ฝ่ายวิชาการ

๗๖
๕. งบประมาณ
ได้รับงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปรากฏในแผนงานวิชาการ โดยตั้ง
จ่ายจากงานการศึกษาไม่กาหนดระดับ จานวน ๓๗,๓๕๐.๕๒ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
งบประมาณ
งบดาเนินการ
กิจกรรมการใช้งบประมาณ
( บาท ) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
๓๗,๓๕๐.๕๒
๑. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันมหกรรมวิชาการ
ท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน
- ค่าพาหนะในการนานักเรียนไปแข่งขัน
- ค่าอาหารครูผู้ควบคุมและนักเรียน
- ค่าห้องพัก
๒. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันมหกรรมวิชาการ
ท้องถิ่นระดับประเทศ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน
- ค่าพาหนะในการนานักเรียนไปแข่งขัน
- ค่าอาหารครูผู้ควบคุมและนักเรียน
- ค่าห้องพัก
หมายเหตุ ทุกกิจกรรมสามารถถัวจ่ายได้
๖. การประเมินผล / เครื่องมือ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
- ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้าน
วิชาการ
- นักเรียนได้เข้าประกวดในระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและระดับประเทศ
- เหรียญรางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
สังเกต
แบบสังเกต
สอบถาม
แบบสอบถาม
แบบตอบรับ
แบบตอบรับเข้าร่วมแข่งขัน
ภาพถ่าย
สอบถาม
เกียรติบัตร

๗๗
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิจ กรรมต่างๆที่ จัดให้ครบคลุม เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง จัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน
กับกิจ กรรมการเรียนการสอน มุ่ ง นั ก เรี ย น โร งเรี ย น วั ด เส ด็ จ ปี ตามตั ว ชี้ วั ด และจั ด กิ จ กรรมให้
พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ นั ก เรีย น และ การศึกษา ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นจากเดิม
สอดคล้อง ปรับปรุงงานวิชาการให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ ๓
ตรงกับหลักสูตรการศึกษาปัจจุบัน
ประสานและจั ด งบประมาณ
ตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ เพื่ อ บริ ห าร
จัดการกับกิจกรรมต่าง ๆ
คุณธรรม
ความรู้
- ความใฝ่เรียนรู้ มีวินัย
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
- ความขยัน มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการได้เข้าประกวดในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่น
๒. นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
๓. ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยูเ่ สมอ

๗๘
ชื่อโครงการ

เด็กดีมีเงินออม

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๒

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๒

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ ๒ , ๓ , ๔
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๓

สอดคล้องการบริหารงาน
ลักษณะโครงการ

ด้านการบริหารบุคคล
โครงการต่อเนือ่ ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวจุรีรัตน์ จิตหาญ

๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวัดเสด็จได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินด้านต่างๆ
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเก็บเงินออมเป็นลักษณะนิสัยที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรม ในด้านความ
ประหยัดให้แก่นกั เรียนและเป็นการตอบสนองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนวัดเสด็จได้ตระและได้เห็นความสาคัญของการประหยัด และการเก็บ
ออมจึงจัดให้มีโครงการเด็กดีมีเงินออมในโรงเรียน เพือ่ ฝึกให้นักเรียนมีนสิ ัยมัธยัสถ์ ประหยัดและอดอออมตาม
ความสามารถเพื่อนาไปใช้ในอนาคตตามความจาเป็น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะการการดารงชีวติ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นประโยชน์ของโครงการเด็กดีมีเงินออม
๒.๓ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผน ลาดับความสาคัญ ความจาเป็นของการใช้จ่าย
๒.๔ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นกั เรียนรูจ้ ักประหยัด และเก็บ ออมอย่างต่อเนื่อง

๗๙
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outcomes)
นักเรียนทุกคนมีลักษณะในการดารงชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าใจ
ผลประโยชน์ของการเก็บออม นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จกั การเก็บออม
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนมีคุณลักษณะในการดารงชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเข้าใจถึงประโยชน์
ของการเก็บออม
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๖. วิธีดาเนินการ(ขั้นเตรียมการ PLanning) ขั้นดาเนินการ (Do)
ที่
กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ
๑ เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพือ่ พิจารณาอนุมัติ(p)
๒ ประชุมชี้แจงคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง (P)
๓ ให้ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการเก็บออม
การดาเนินการ(D)
๔ จัดทาเอกสารบันทึกการเก็บเงินออมเอกสารการ
ดาเนินกิจกรรม (D)
- ครูประจาชั้นดาเนินการนักเรียนฝากเงินออมเป็น
ประจาทุกวัน
- ครูประจาชั้นจัดทาบัญชีออมทรัพย์ของนักเรียน
- รวบรวมเงินส่งผู้รบั ผิดชอบโครงการทุกสิ้นเดือน
- ผู้รับผิดชอบโครงการนาเงินฝากสถาบันทางการเงิน
- แจ้งยอดเงินฝากให้ผู้ปกครองทราบทุกเดือน
- ครูและนักเรียนบันทึกการใช้จ่ายและเก็บเงินออมลง
ในเอกสารเป็นประจาทุกวัน
- คัดเลือกนักเรียนเพือ่ รับเลือกรางวัลเด็กดีมเี งินออม
- สอบถามความพึงพอใจผูเ้ กี่ยวข้องสรุปผลโครงการ
(C A)
รวมงบประมาณ

ครูและ
นักเรียน
คณะครู
คณะครู
นักเรียน
เอกสาร
การ
ดาเนิน
กิจกรรม

-

ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ
ดาเนินการ
ต.ค.๒๕๖๒ นางสาวจุรีรัตน์
จิตหาญ
ต.ค.๒๕๖๒ ผู้บริหาร

-

ต.ค.๒๕๖๒

ครูประจาชั้น

๕๐๐

ตลอดปี
การศึกษา

ครูประจาชั้น

-

ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ
๕๐๐ บาท

๘๐
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- การใช้จ่าย
มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินและใช้ การใช้เงินอย่างประหยัด คุ้มค่า
จ่ายอย่างเหมาะสมตามวัย
และมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามจาเป็น
- ระยะเวลาในการเก็บ
ออม
คุณธรรม
ความประหยัด ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์และ
ความมีวินัย

ความรู้
การออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากและการใช้จ่ายเงินอย่าง
ถูกต้อง

๘. งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ จานวน ๕๐๐ บาท
๙.
การประเมินผล (Check)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการติดตามและประเมิน
ผลผลิต
- สัมภาษณ์
ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้
ความเข้าใจประโยชน์ของการการ
ออม
- ร้อยละของนักเรียนที่
- สารวจ
ฝากเงินกับโครงการ
อย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์
- สังเกต
นักเรียนมีนิสัยประหยัดรูจ้ ักเก็บ
ออมเงิน

เครื่องมืออที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถาม

-แบบสารวจ
-แบบสังเกต

๑๐. ผลผลิตของโครงการ (Act)
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นประโยชน์ของการออมเงิน มีการวางแผน ลาดับความสาคัญความ
จาเป็นของการใช้จ่ายมีนสิ ัยจ่ายอย่างประหยัด และนาความรู้เกี่ยวกับการเก็บออมไปใช้วางแผนการเก็บเงิน
ออม เพื่อใช้ในอนาคตได้อย่างต่อเนือ่ ง

๘๑
ชื่อโครงการ

กิจกรรมสภานักเรียน

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๒

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๒

ตัวชี้วัดที่ ๑ , ๒ , ๓

กลยุทธ์ที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๒ , ๔
สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๔
มาตรฐานที่ ๓

สอดคล้องการบริหารงาน
ลักษณะโครงการ

ด้านการบริหารบุคคล
โครงการต่อเนือ่ ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายวิศรุต วะเท

ระยะเวลาดาเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มคี ่า หากได้รับการพัฒนาและได้รับโอกาสให้ใช้ความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพ ย่อมเป็นกาลังสาคัญ ในการสืบทอดเอกลัก ษณ์ความเป็นไทย ธารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สามารถพัฒนาประเทศชาติ
ให้ทัดเทียมอารยประเทศ เด็กและเยาวชนทุกคนจึงเป็นอนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ก าหนดเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ใ นการพั ฒ นาเด็ ก
และเยาวชนให้มี คุณ ธรรมนาความรู้ การสร้างความตระหนัก และความส านึก ในคุณ ค่าตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสมานฉันท์ การใช้สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาและสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
นักเรียน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๕, หน้า ๑)
จากหลักการดัง กล่าวโรงเรียนวัดเสด็จ จึงได้จัดโครงการกิจ กรรมส่งเสริม ประชาธิป ไตยตามวิถี
ประชาธิป ไตยนัก เรียน โดยให้นั ก เรียนได้เ รีย นรู้บ ทบาทหน้ าที่ ความเป็ นพลเมื องและวิถีป ระชาธิป ไตย
อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมถึงหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเอง
อย่างเต็มตามศักยภาพ อันส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมก้าวไปสู่ความเป็นสากล โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเยาวชน
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย

๘๒
๒.๓ เพื่อฝึกฝนให้นัก เรียนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครองของ
นักเรียนโดยนักเรียนและเพื่อนักเรียน
๒.๔ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนทาหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของนักเรียนอื่น ๆ ในการกระทาใด ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
๒.๕ เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย
๓. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทางานแบบสภา และการปกครองแบบประชาธิปไตย
๔. เป้าหมายการดาเนินงาน
๔.๑. ด้านปริมาณ
นักเรียน ร้อยละ ๙๐ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทางานแบบสภาและการปกครอง
แบบประชาธิปไตย
๔.๒ ด้านคุณภาพ
นักเรียนทุกคนมีความร่วมมือร่วมใจกัน มีความรับผิดชอบ มีน้าใจเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตอาสาและ
พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ
๕. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะครู
๒ เสนอรายละเอียดโครงการ เพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ
๓ ดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมสามัคคีธรรม
- กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน
- กิจกรรม ๕ ส.
- กิจกรรมประชุมสุดสัปดาห์
กิจกรรมปัญญาธรรม
(การใช้เหตุผล การแก้ปญ
ั หา การ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น)
- กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน
- กิจกรรม ๕ ส.
- กิจกรรมประชุมสุดสัปดาห์
๔ สรุป รายงาน ประเมินผล
รวมงบประมาณ

เป้าหมาย งบประมาณ
คณะครู
คณะครู

-

นักเรียน

๕๐๐

๕๐๐

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๒๕๖๒
ต.ค. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร
นายวิศรุต วะเท

ต.ค. ๒๕๖๒ –
ก.ย. ๒๕๖๓

นายวิศรุต วะเท

ก.ย.๒๕๖๓

นายวิศรุต วะเท

๘๓
๖. แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
-รู้จักการใช้ การรักษาทรัพยากร -ท า ง า น ด้ ว ย ค ว า ม เอ า ใจ ใส่ - แก้ปัญหาได้โดยใช้เหตุผล
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ทั้งเวลา รอบคอบและเป็นประชาธิปไตย - ความอดทนในการทางาน
และค่าใช้จ่าย
คุณธรรม
-

ความซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบ
ความมีจิตอาสา มีน้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ความมีมารยาท

ความรู้
-ก าร ด าเนิ น ก าร ใน ร ะ บ บ ก าร ป ก ค รอ งแ บ บ
ประชาธิปไตย

๗. การวัดและประเมินผล
วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
ความรู้ ความเข้าใจในระบบการปกครองแบบ - แบบสอบถาม
ประชาธิปไตย
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบสอบถาม
- ภาพกิจกรรม

๘. ผลผลิตของโครงการ
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและได้รบั การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความ
พอเพียงในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย

๘๔
โครงการ

โรงเรียนคุณธรรม

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๒

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๒

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ ๒ , ๓ , ๔
มาตรฐานที่ ๓

สอดคล้องการบริหารงาน
ลักษณะโครงการ

ด้านการบริหารทั่วไป
โครงการต่อเนือ่ ง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวโสภา วงค์วัง , นางสาวพิราลักษณ์ ระวังวงศ์

๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แพร่หลายอย่าง
รวดเร็วทาให้แนวคิด วิถีชีวิต ค่านิยมของบุคคลในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง เบี่ยงเบนไปจากหลัก ศี ลธรรม
จริยธรรมที่ดีงามตามหลักธรรมของพุทธศาสนา กลับชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตก ที่เน้นการบริโภควัตถุต่างๆ จน
เกิดความสับสน ระบบสังคมที่เคยดีงามของไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันสืบเนื่องมาจากการให้
ความสาคัญในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่ า พัฒนาสังคมในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการ
พัฒนาทางด้านจิตใจจึงทาให้เกิดปัญหาความย่อหย่อนของคุณธรรมจริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติที่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ยังส่งผลไปยังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อาทิ เกิดปัญหา
ทุจริตคอรัปชั่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาหย่าร้าง ปัญหานักเรียนตีกัน ปัญหาการรักร่วมเพศ การหลงมัว
เมาในอบายมุข การปล่อยตัวปล่อยใจ ขาดระเบียบวินัย ไร้ทิศทางของชีวิต ฟุ่มเฟือยและอื่น ๆ อีกมากมาย
หากปล่อยไว้จะเป็น ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองในทุกๆด้าน
ตามคุณลัก ษณะอั นพึ งประสงค์ โรงเรียนวัดเสด็จ เล็ง เห็นปัญ ญาดัง กล่าว จึงดาเนินงานเสริม สร้างพัฒ นา
คุณธรรมให้กับบุคลากรครูและนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมและเป็นการสนองนโยบายของรัฐในการสร้างคน
สร้างชาติด้วยคุณธรรมให้ฝัง ลึกในหัวใจ จึงได้ดาเนินการขยายผลคุณธรรมให้กับบุคลากรครูและนักเรียนใน
ครั้งนี้

๘๕
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสามารถนา
ความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้
๒. เพื่อให้ครูทุกคนในโรงเรียนสามารถนากระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่นักเรียนด้วยการทา
ความดีด้วยโครงงานคุณธรรมได้
๓. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนเกี่ยวกับการนาคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวันจนเป็นพื้นฐาน
นิสัย
๓. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
๑. คณะครูในโรงเรียนวัดเสด็จ จานวน ๑๖ คน
๒. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ –ประถมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๑๗๓ คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑. คณะครูสามารถทาโครงงานคุณธรรมได้และมีคุณธรรม ร้อยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๖ สามารถทาโครงงานได้และมีคุณธรรม ร้อยละ ๙๐
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒–ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๖. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
๑
๒

กิจกรรม

๓
๔

เขียนโครงการและเสนอโครงการเพือ่ อนุมัติ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนประชาสัมพันธ์
โครงการ
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องครั้งที่ ๒
ดาเนินการจัดทาโครงงานคุณธรรม

๕
๖
๗
๘

สังเกต
ติดตามพฤติกรรมหลังการดาเนินงาน
ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
พ.ย.๒๕๖๒
พ.ย.๒๕๖๒

ผู้รบั ผิดชอบ

นางสาวโสภา วงค์วัง
นางสาวโสภา วงค์วัง
และครูแกนนา
พ.ย.๒๕๖๒
นางสาวโสภา วงค์วัง
พ.ย.๒๕๖๓
นางสาวโสภา วงค์วัง ,
นางสาวพิราลักษณ์ ระวังวงศ์
พ.ย.๒๕๖๓
นางสาวโสภา วงค์วัง
ตลอดปีการศึกษา และคณะครูทุกคน
ตลอดปีการศึกษา นางสาวโสภา วงค์วัง
มี.ค.๒๕๖๓
นางสาวโสภา วงค์วัง

๘๖
๗. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
ค่าสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหาร อาหารว่าง
รวมงบประมาณ
๘. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-คณะครูร้อยละ ๑๐๐ เป็นคน
ดีมีคุณธรรม
-นักเรียนร้อยละ ๙๐ เป็นคนดีมี
คุณธรรม

เงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
-

รวม
เงินนอก
งบประมาณ
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

วิธีการประเมิน
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบสอบความพึงพอใจ

ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบสอบความพึงพอใจ

๙. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีความรู้
ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีอุดมการณ์ ผู้บริหาร ครู นักเรียนดารงชีวิต
ความเข้าใจในการดารงชีวิตตาม คุณธรรมในการสร้างคนดีให้กบั
ตามกรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรม
บ้านเมือง
- ให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนมี
จิตสานึกในความเป็นพลเมืองที่ดี
คุณธรรม
ความรู้
ผู้บริหาร ครู นักเรียนดารงชีวิตตามกรอบคุณธรรม
๑. ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการ
โดยมีความพอเพียง มีความกตัญญู มีความซื่อสัตย์
ดารงชีวิตด้วยคุณธรรม
สุจริต สร้างคนดีให้กบั บ้านเมืองและมีอุดมการณ์
คุณธรรม
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
คณะครูทุกคนรู้และเข้าใจในการนาคุณธรรมไปใช้สอนนักเรียนสามารถนากระบวนการของคุณธรรม
มาพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมไปขยายผลสู่นักเรียน และนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม

๘๗
ชื่อโครงการ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๒

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๓

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ ๓
มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๓
มาตรฐานที่ ๑

สอดคล้องการบริหารงาน

ด้านการบริหารงานวิชาการ

ลักษณะโครงการ

โครงการพัฒนา

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวพิราลักษณ์ ระวังวงศ์

๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิน การ
ดังต่อไปนี้
(๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และ (๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ
กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
การจัด การศึ ก ษาเป็ นกระบวนการเรียนรู้เพื่ อความเจริญ งอกงามของบุค คลและสั งคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อีกทั้งรัฐบาลดาเนินกลยุทธ์เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยการจัดสรร
งบประมาณให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๔ กิจกรรมคือ การเข้าค่ายวิชาการ, การเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการทัศนศึกษา เพื่อสนองกลยุทธ์ดังกล่าวโรงเรียนจึงจัด
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง หรือศึกษา
จากผู้มีความรู้เฉพาะด้านนั้นๆ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รบั ประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ
๒. เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียน
๓. เพื่อสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนและนาไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๘๘
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘
นักเรียนได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกสถานที่ และมีความรู้เพิ่มมากขึ้น

๔. ขั้นตอนการดาเนินงานและระยะเวลา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทาโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
๔. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- สารวจแหล่งการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น
- กาหนดวัน เวลาและสถานที่
- นานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
๕. ติดตามผลและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลา
พ.ย. ๖๒
พ.ย. ๖๒
พ.ย. ๖๒

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพิราลักษณ์ ระวังวงศ์
นางสาวพิราลักษณ์ ระวังวงศ์
นายบพิตร ศิรริ ัตน์

พ.ย. – ธ.ค. ๖๒
พ.ย. – ธ.ค. ๖๒

นางสาวพิราลักษณ์ ระวังวงศ์
นางสาวพิราลักษณ์ ระวังวงศ์
คณะครูโรงเรียนวัดเสด็จ
นางสาวพิราลักษณ์ ระวังวงศ์

ก.พ. ๖๒

๕. งบประมาณ
ได้งบประมาณจากโครงการสนับ สนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้ง แต่ร ะดับ อนุบ าลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปรากฏในแผนงานฝ่ายวิชาการ โดยตั้ง
จ่ายจากงานการศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา) จานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
งบดาเนินการ
กิจกรรมการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
- ค่าบัตรเข้าชม
- ค่าพาหนะ
- ค่าอาหาร
รวม

๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

-

๔๐,๐๐๐

-

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้
๖. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการวัดผล/ประเมินผล

๑. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
๒. การปฏิบตั ิตามใบงาน
๓. ความพึงพอใจของนักเรียน

- สารวจ
- ตรวจใบงาน
- สอบถาม

เครื่องมือ
- หนังสืออนุญาตของผู้ปกครอง
- ใบงาน
- แบบประเมินความพึงพอใจ

๘๙
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
การใช้งบประมาณที่ได้จัดสรรไว้ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ เปิดโลก มีระบบการบริหารจัดการที่มี
อย่างจากัดเหมาะสมและคุ้มค่า
ทัศน์ของนักเรียนให้มากขึ้น
ประสิทธิภาพ
คุณธรรม
- ความรับผิดชอบ
- ความเสียสละ
- ความสามัคคี

ความรู้
- รู้เรื่องการดารงชีวิตของสัตว์
- ระบบการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น
๒. นักเรียนมีการพัฒนาด้านความคิด มีความรู้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

๙๐
ชื่อโครงการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมน้อมนาความเป็นไทย

สนองนโยบาย

สพฐ.และสพป.ลป. ๑

นโยบายที่ ๒

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๓

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ ๔
มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๗
มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๓
มาตรฐานที่ ๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๑ , ๓

สอดคล้องการบริหารงาน

ด้านการบริหารทั่วไป

ลักษณะโครงการ

โครงการใหม่

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวพรทิพย์ ลวงคา

๑. หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการทีห่ ลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะ เป็นต้น เพือ่ เป็นการปลูกจิตสานึกและกระตุ้นให้คนในชุมชน
ท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงามขาดการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ในขณะที่
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกได้เข้ามาคุกคามสังคมไทยมากขึ้น ดังนี้การสืบสานและ
อนุรักษ์ฟื้นฟูรวมทัง้ การเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและจิตใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสาคัญ ในการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผูส้ ืบทอดภูมิปัญญาจากผูร้ ู้ในชุมชนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม การแบ่งปันการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันมีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดารงชีวิตของชุมชน โรงเรียนวัดเสด็จ พิจารณาเห็นความสาคัญทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่กาลังจะสลายไป จึง จัดโครงการอนุรกั ษ์วัฒนธรรมน้อมนาความเป็นไทยขึ้น

๙๑
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน
๒. เพื่อปลูกจิตสานึกให้เด็กและเยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรกั ษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปญ
ั ญาและคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน
๓. เพื่อให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสาคัญ รูจ้ ักวิถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถิ่นอั นจะ สร้าง
ความภูมิใจและสานึกรักความเป็นไทย
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. นักเรียนระดับก่อนประถม และระดับประถมศึกษา

จานวน
จานวน

๑๖ คน
๑๗๓ คน

๓. ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน จานวน ๘ หมู่บ้าน ๓ ตาบล
๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสด็จ สถานีอนามัยตาบล
บ้านเสด็จและมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
๑. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมน้อมนาความเป็นไทย
๒. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนสามารถนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมน้อมนาความเป็นไทยไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ หมู่ ๑๑ ตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

๙๒
๖. วิธีดาเนินการ (ขั้นเตรียมการ(Planning) ,ขั้นดาเนินการ(Do))
๖.๑ วางแผน (Planning)
- คณะครูร่วมประชุมวางแผนแบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบ
กิจกรรมเกี่ยวกับการการตีกลองสะบัดชัย
-วิทยากรชุมชนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการตีกลองสะบัดชัย
กิจกรรมเกี่ยวกับการฟ้อนราวัฒนธรรมท้องถิ่น
-วิทยากรชุมชนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการฟ้อนราวัฒนธรรมท้องถิ่น
กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมงานฝีมือ
-เตาฮาง

-งานจักสานไม้ไผ่

- เสนอแผนให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
- นาแผนเสนอขอรับงบสนับสนุนจาก หน่วยงานภายนอก

-เฮือนภูมิปญ
ั ญา

๙๓
๖.๒ ปฏิบัติตามแผน (Do)
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมวางแผนประสานงาน
วิทยากรชุมชน (P)

เป้าหมาย
คณะครูผู้เกี่ยวข้อง

๒ นักเรียนเข้ารับการพัฒนาสืบสาน -นักเรียน ๑๙๘ คน
อนุรักษ์วัฒนธรรมน้อมนาความเป็น -ครู ๑๒ คน
ไทยตามกิจกรรม (D)
๓ ซื้อชุด วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการ
แสดง (D)

-นักเรียน ๑๙๘ คน
-ครู ๑๒ คน

งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
( บาท )
ดาเนินการ
ต.ค.๒๕๖๒– -นางสาวพรทิพย์
พ.ย. ๒๕๖๒ ลวงคา
๒๔,๐๐๐

ธ.ค.๒๕๖๒–
ก.ย. ๒๕๖ภ

-คณะครูทุกคน

๓๑,๐๐๐

ธ.ค.๒๕๖๒–
ก.ย. ๒๕๖๓

-คณะครูทุกคน

๔ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนและผู้มี
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ส่วนเกี่ยวข้องร้อย
(C)
ละ ๙๐ มีเกิดความ
พึงพอใจ ระดับดี
ขึ้นไป

-

ก.ย. ๒๕๖๓ -นางสาวพรทิพย์
ลวงคา

๕ นาผลจากการประเมินความพึง
พอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ
ในปีงบประมาณถัดไป (A)

-

ก.ย. ๒๕๖๓ คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

รวมงบประมาณ

คณะครูและ
นักเรียน

๕๕,๐๐๐

๙๔
กิจกรรมการตีกลองสะบัดชัย
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงาน (P)
๒ ประสานวิทยากรภายนอกเพื่อให้
ความรู้ จานวน ๔ ชั่วโมง (D)
๓ นานักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าเรียนการ
ตีกลองสะบัดชัย (D)
๔ ซื้อชุดประกอบการแสดง (D)
๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (C)

๖ สรุปและนาผลจากการประเมินความ
พึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ
ในปีงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

เป้าหมาย
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
วิทยากร
ภายนอก ๑ คน
นักเรียน ๑๙๘
คน
นักเรียน ๑๕
คน
นักเรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๙๐ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดี
คณะครูและ
นักเรียน

งบประมาณ

ระยะเวลา

( บาท )

ดาเนินการ

-

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค. ๒๕๖๒

-นายวิศรุต วะเท

ม.ค. ๒๕๖๓

-นายวิศรุต วะเท

พ.ย. ๒๕๖๒ –
ก.ย. ๒๕๖๓

-คณะครูทุกท่าน

-

ก.ย. ๒๕๖๓

-นายวิศรุต วะเท

-

ก.ย. ๒๕๖๓

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

๒,๔๐๐
๗,๕๐๐

๙,๙๐๐

๙๕
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่อง การตีกลองสะบัดชัย”
พอประมาณ

มีเหตุผล

- มีความรู้และทักษะด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ใช้เวลาในการศึกษาและ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสม
คุณธรรม
- มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
- ความมีวินัย
- ความรับผิดชอบ
- ความประหยัด พอประมาณ
- มีจิตสาธารณะ

มีภูมิคุ้มกันที่ดี

- รักและภูมิใจในคุณค่าและ
ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
- นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

- การวางแผนการทางานอย่างรอบคอบ

ความรู้
- เรื่องการอนุรกั ษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
- รู้กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม

๙๖
กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงาน (P)
๒
๓
๔

๕

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ประสานวิทยากรภายนอกเพื่อให้
วิทยากร
ความรู้ จานวน ๑๐ ชั่วโมง (D)
ภายนอก ๑ คน
นานักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าเรียน
นักเรียน ๑๗๓
ดนตรีพื้นเมือง (D)
คน
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนและผู้มี
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (C) ส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๙๐ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดี
สรุปและนาผลจากการประเมินความ คณะครูและ
พึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ นักเรียน
ในปีงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดาเนินการ
ธ.ค. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
-นายวิศรุต วะเท

ม.ค. ๒๕๖๓

-นายวิศรุต วะเท
-คณะครูทุกท่าน

-

พ.ย. ๒๕๖๒ –
ก.ย. ๒๕๖๓
ก.ย. ๒๕๖๓

-

ก.ย. ๒๕๖๓

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

๖,๐๐๐
-

-นายวิศรุต วะเท

๖,๐๐๐

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรีพื้นเมือง”
พอประมาณ

มีเหตุผล

- มีความรู้และทักษะด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ใช้เวลาในการศึกษาและ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสม

มีภูมิคุ้มกันที่ดี

- รักและภูมิใจในคุณค่าและ
ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
- นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

คุณธรรม
- มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
- ความมีวินัย
- ความรับผิดชอบ
- มีจิตสาธารณะ
- ความประหยัด พอประมาณ
กิจกรรมฟ้อนราวัฒนธรรมท้องถิ่น

- การวางแผนการทางานอย่างรอบคอบ

ความรู้
- เรื่องการอนุรกั ษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
- รู้กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม

๙๗
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงานแหล่ง
เรียนรู้ (P)
๒ ประสานวิทยากรภายนอกเพื่อให้
ความรู้ จานวน ๑๐ ชั่วโมง(D)
๓ นานักเรียนและผู้ที่ทสี่ นใจเข้าเรียนรู้
เกี่ยวกับการฟ้อนราวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (D)
๔ ซื้อชุด อุปกรณ์ประกอบการแสดง

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
วิทยาการ
ภายนอก ๑ คน
นักเรียน ๑๗๓
คน

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดาเนินการ
ธ.ค. ๒๕๖๖,๐๐๐
-

ม.ค. ๒๕๖๓
พ.ย. ๒๕๖๒ –
ก.ย. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
-นางสาวพรทิพย์
ลวงคา
-นางสาวพรทิพย์
ลวงคา
-คณะครูทุกท่าน

นักเรียนจานวน
พ.ย. ๒๕๖๒ – -นางสาวพรทิพย์
๒๐,๐๐๐
๒๐ คน
ก.ย. ๒๕๖๓
ลวงคา
๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนและผู้มี
ก.ย. ๒๕๖๓
-นางสาวพรทิพย์
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (C) ส่วนเกี่ยวข้อง
ลวงคา
ร้อยละ ๙๐ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดี
๖ สรุปและนาผลจากการประเมินความ คณะครูและ
ต.ค. ๒๕๖๒
คณะกรรมการ
พึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ นักเรียน
ดาเนินงาน
ในปีงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ
๒๖,๐๐๐
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่อง การฟ้อนราวัฒนธรรมท้องถิ่น”
พอประมาณ
- มีความรู้และทักษะด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ใช้เวลาในการศึกษาและ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสม
คุณธรรม
- มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
- ความรับผิดชอบ

มีเหตุผล
- รักและภูมิใจในคุณค่าและ
ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
- นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- การวางแผนการทางานอย่างรอบคอบ

ความรู้
- ความมีวินัย
- เรื่องการอนุรกั ษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
- มีจิตสาธารณะ - รู้กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม

๙๘
กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
-การอนุรักษ์เตาฮาง
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงานแหล่ง
เรียนรู้ (P)
๒ ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่และ
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (D)
๓ ประสานวิทยากรภายนอกเพื่อให้
ความรู้ จานวน ๒ ชั่วโมง (D)
๔ นานักเรียนและผู้ที่ทสี่ นใจเข้าเรียน
ยังแหล่งเรียนรู้ (D)
๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (C)

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
กรรมการ
ดาเนินงาน
วิทยากร
ภายนอก ๑ คน
นักเรียน ๑๗๓
คน
นักเรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๙๐ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดี
๖ สรุปและนาผลจากการประเมินความ คณะครูและ
พึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ นักเรียน
ในปีงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

ระยะเวลา

( บาท )

ดาเนินการ

-

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค. ๒๕๖๒

-นางสาวโสภา วงค์วัง

ม.ค. ๒๕๖๓

-กรรมการดาเนินงาน

ม.ค. ๒๕๖๓

-นางสาวโสภา วงค์วัง
-คณะครูทุกท่าน

-

พ.ย. ๒๕๖๒ –
ก.ย. ๒๕๖๓
ก.ย. ๒๕๖๓

-

ก.ย. ๒๕๖๓

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

๔,๕๐๐
๑,๒๐๐
-

-นางสาวโสภา วงค์วัง

๕,๗๐๐

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่อง เตาฮาง”
พอประมาณ
- มีความรู้และทักษะด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ใช้เวลาในการศึกษาและ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสม

มีเหตุผล
- รักและภูมิใจในคุณค่าและ
ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
- นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- การวางแผนการทางานอย่างรอบคอบ

๙๙
คุณธรรม

ความรู้

- มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
- ความมีวินัย
- ความรับผิดชอบ
- ความประหยัด พอประมาณ
- มีจิตสาธารณะ

- เรื่องการอนุรกั ษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
- รู้กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม

- งานจักสานไม้ไผ่
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงานแหล่ง
เรียนรู้ (P)
๒ ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่และ
วางกิจกรรมการเรียนรู้ (D)
๓ ประสานวิทยากรภายนอกเพื่อให้
ความรู้ จานวน ๔ ชั่วโมง (D)
๔ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (D)

เป้าหมาย

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
กรรมการ
ดาเนินงาน
วิทยาการ
ภายนอก ๑ คน
นักเรียน ๑๗๓
คน
๔ นานักเรียนและผู้ที่ทสี่ นใจเข้าเรียนรู้ นักเรียน ๑๗๓
การจักสานไม้ไผ่ (D)
คน
๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนและผู้มี
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (C) ส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป
๖ สรุปและนาผลจากการประเมินความ คณะครูและ
พึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ นักเรียน
ในปีงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

ระยะเวลา

( บาท )

ดาเนินการ

-

ธ.ค. ๒๕๖๒

๒,๐๐๐

ม.ค. ๒๕๖๓

๒,๔๐๐

ม.ค. ๒๕๖๓

๓,๐๐๐

ม.ค. ๒๕๖๓

-

พ.ย. ๒๕๖๒ –
ก.ย. ๒๕๖๓
ก.ย. ๒๕๖๓

-

ผู้รับผิดชอบ
-ศิรินัย ถนัดหัตถกรรม
-กรรมการดาเนินงาน
-ศิรินัย ถนัดหัตถกรรม
-ศิรินัย ถนัดหัตถกรรม
-คณะครูทุกท่าน

-ศิรินัย ถนัดหัตถกรรม

-

๕,๔๐๐

ก.ย. ๒๕๖๓

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

๑๐๐
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่อง งานจักสานไม้ไผ่”
พอประมาณ

มีเหตุผล

- มีความรู้และทักษะด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ใช้เวลาในการศึกษาและ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสม

มีภูมิคุ้มกันที่ดี

- รักและภูมิใจในคุณค่าและ
ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
- นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

คุณธรรม
- มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
- ความมีวินัย
- ความรับผิดชอบ
- ความประหยัด พอประมาณ
- มีจิตสาธารณะ

- การวางแผนการทางานอย่างรอบคอบ

ความรู้
- เรื่องการอนุรกั ษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
- รู้กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม

๗. งบประมาณ
๕๕,๐๐๐ บาท
- งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสด็จ ๕๐,๐๐๐ บาท
- โรงเรียนวัดเสด็จสนับสนุน ๕,๐๐๐ บาท
๘. การประเมินผล (Check)
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. นักเรียน ผูป้ กครองนักเรียน ชุมชน
ร่วมอนุรกั ษ์วัฒนธรรมน้อมนาความเป็นไทย
๒. นักเรียนนาศิลปะวัฒนธรรมไปถ่ายทอดและ
แสดงออกในโอกาศต่างๆ
๓. นักเรียน ผูป้ กครองนักเรียน ชุมชน
สามารถนาศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยไปใช้
ในชีวิตประจาวัน

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

สังเกต สอบถาม

แบบสังเกต แบบสอบถาม

สังเกต สอบถาม

แบบสังเกต แบบสอบถาม

สังเกต สอบถาม

แบบสังเกต แบบสอบถาม

๑๐๑
๙. ผลผลิตของโครงการ (Act)
๑. นักเรียน ผูป้ กครองนักเรียน ชุมชน มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมน้อมนาความเป็นไทย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประวันได้
๒. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมล้านนาและร่วมกันอนุรักษ์
ให้คงอยู่สบื ต่อไป

