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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การวัดผลประเมินคุณภาพนักเรียนประจาปี
การบริหารงานวิชาการ
1, 2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
1, 2, 3
นางจันทร์จิรา ตุลาสืบ และคณะครูวิชาการโรงเรียน
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการ 2 ระดับ คือ การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ได้ดาเนินการตามแนวทาง และนโยบายการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงจาเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐาน ตามกาหนดของการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียน
4 ประเภท คือ การสอบ O-NET การสอบ NT การสอบ LAS และการสอบระดับเขตพื้นที่ อีกทั้งการสอบ
วัดผลประเมิน ผลประจาของโรงเรีย น (กลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน) โดยสามารถใช้คะแนนสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐาน ตามกาหนดของการศึกษาภาคพื้นฐานและสามารถใช้คะแนนสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (National Test ) หรือ ( NT ) และ O-NET สอบวัดผลประเมินผลประจา
ของโรงเรียน (กลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน) ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาแห่งชาติ และเพื่อเป็น
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรับประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี โดย
ได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบข้อสอบ NT/O-NET ได้ เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 3
2.2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถนาผลการทดสอบไปเข้าสมัครเรียนต่อไป
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุก
ระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีโดยได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบข้อสอบ NT/O-NET/LAS ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถนาผลการทดสอบนี้เข้าสมัครเรียนต่อได้
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนที่ดี
2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐาน
3. โรงเรียนได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอกจากคณะกรรมการประเมิน สมศ.
4. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และ
ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาส่งเสริมการ
วัดผลประเมินคุณภาพนักเรียน
ประจาปี ดังต่อไปนี้ คือ
จัดซื้ อวัสดุวดั และประเมินผลภาค
เรี ยนและข้อสอบ Pre-O-net, Onet ประเมินผลภาคเรี ยนพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นและการ
ประเมินผลระดับชาติ
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน
( C-Check )
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่
ละกิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและ
หลังปฏิบัติกิจกรรม โดยการ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน ( A-ACT )
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การ ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผล
การปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ตามโครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย

ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ดาเนินงาน
กันยายน 58 วิชาการ
โรงเรียน
ตุลาคม 58 - นางจันทร์จิรา
กันยายน 59 ตุลาสืบ
และ
วิชาการ
โรงเรียน

155,000 155,000

ตุลาคม 58 นางจันทร์จิรา
กันยายน 59 ตุลาสืบ
และ
วิชาการ
โรงเรียน

กันยายน 59

155,000 155,000

นางจันทร์จิรา

และคณะ
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 155,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าจัดซื้อวัสดุวัดและประเมินผลภาคเรียนและข้อสอบ NT , Pre-O-net, O-net และ ประเมินผลภาค
เรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นและการประเมินผลระดับชาติ จานวน 155,000 บาท
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลผลิต ( Outputs )
1. นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 มีคะแนนผ่านเกณฑ์
การทดสอบ NT/O-NET
2. นักเรียนทุกคนในชั้น ประถมศึกษาปีท1ี่ -6
ประเมินผลประจาปีทั้งกลางภาคเรียนปลายภาค
เรียน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
ผลลัพธ์ ( Outcomes )
1. ครูแต่ละช่วงชั้นมีความสามัคคีกันในการช่วยกัน
ฝึกสอนตามความถนัด
2. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดี
3. สร้างความพอใจให้แก่ผู้เรียนและชุมชน

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

การทดสอบ

แบบรายงานการทดสอบของ
สพฐ.
ผลการทดสอบ

การรายงาน

แบบรายงาน

การสังเกต
การรายงาน

แบบสังเกต
แบบรายงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนทุกคนในชั้น ป.1-6ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีโดยสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ NT/O- NET/LAS ตามเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศ
7.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถนาผลการทดสอบนี้ไปสมัครเข้าเรียนต่อได้
7.3 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐานเชื่อถือได้
7.4 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางจันทร์จิรา ตุลาสืบ )
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและห้องเรียนคุณภาพ
บริหารงานวิชาการ
1,2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
1, 2, 3
นางจันทร์จิรา ตุลาสืบและคณะครูวิชาการโรงเรียน
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความรู้
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข การดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น เพื่อ
เป็ นการสนั บสนุน และส่งเสริมการพัฒ นาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ เข้มแข็ง ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้เกิดการนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
จึงกาหนดให้ต้องออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (ตามวรรค
สอง มาตรา 47 ) เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และให้เชื่อมโยง การประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายนอก จึงได้มี
การประกาศกฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกั นคุ ณ ภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้
กาหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยการส่งเสริม สนับสนุน และกากับ
ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ให้สถานศึกษา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งแสดงถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้อง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของครู และคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดการศึกษา ซึ่ง
เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของชุมชนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก จึงได้จัดทาโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและห้องเรียน
คุณภาพขึ้น เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพของห้องเรียน
ให้มีคุณภาพได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม ร่วมพัฒนาและ
ประเมินห้องเรียนคุณภาพสู่สถานศึกษาคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนและห้องเรียนให้มีคุณภาพได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
2.2. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง
2.3. สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม ร่วมพัฒนา ประเมินผู้เรียนและห้องเรียน
คุณภาพสู่สถานศึกษาคุณภาพ
2.4. ใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 45 ห้องเรียน เป็นห้องเรียนคุณภาพ
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนบ้านปงสนุก มีนักเรียนและห้องเรียนคุณภาพตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนและห้องเรียนให้มีคุณภาพ
ดังต่อไปนี้
- การพัฒนาห้องเรียนให้มี
คุณภาพ(ห้องเรียนใหม่ 2,000บาท
และห้องเรียนเก่า 1,000บาท)
- การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน
( C-Check )
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและ
หลังปฏิบัติกิจกรรม โดยการ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน ( A-ACT )
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การ ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผล
การปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ตามโครงการ รายงานผล

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ

รวมเงิน

ระยะ
ผู้รับ
เวลาการ ผิดชอบ
ดาเนิน
งาน
กันยายน วิชาการ
58
สายชั้น
ทุกสายชั้น
ตุลาคม วิชาการ
58
สายชั้น
กันยายน ทุกสายชั้น
59

50,000

50,000

85,000

85,000
ตุลาคม วิชาการ
58
สายชั้น
กันยายน ทุกสายชั้น
59

กันยายน วิชาการ
59
สายชั้น
ทุกสายชั้น
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 135,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. การพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพ (ห้องเรียนใหม่ 2,000บาทและห้องเรียนเก่า 1,000บาท)
จานวน 50,000 บาท
2. การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ จานวน 85,000 บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนและห้องเรียนคุณภาพ
ชั้นอนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ดาเนินกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 90
ผลลัพธ์ (Outcome)
กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนและห้องเรียนคุณภาพ
ชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ผ่านกิจกรรมร้อยละ 100

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

สังเกต
สอบถาม
ทดสอบ

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบทดสอบ
เกียรติบัตร

สังเกต
สอบถาม
ทดสอบ

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบทดสอบ
เกียรติบัตร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียและ
ห้องเรียนให้มีคุณภาพได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
7.2. มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
7.3. สามารถน าไปใช้เป็ น แนวทางในการสนั บสนุ น ส่ งเสริม ร่ว มพั ฒ นา ประเมินผู้ เรียนและห้ องเรียน
คุณภาพสู่สถานศึกษาคุณภาพ
7.4. มีพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางจันทร์จิรา ตุลาสืบ )
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
1,2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
1, 2, 3
นางจันทร์จิรา ตุลาสืบและคณะครูวิชาการโรงเรียน
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กาหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อ หาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้ อ งกั น ความสนใจและความถนั ด ของผู้ เรี ย น ค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ฝึ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสั งคม
เทคโนโลยี ก่อให้ เกิดผลดี และผลเสียต่อการดารงชีวิตในปัจจุบันของบุคคล จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการ
ดาเนินชีวิตให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ยั่งยืน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือว่า
เป็นกระบวนการที่สาคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้ว การจัดการ
เรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง
ที่จะส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติ เรียนรู้และแก้ไขปัญหาตาม
สถานการณ์ ได้ เป็ น อย่ า งดี และเป็ น การส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย น ครู ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี
ความสามารถด้านต่าง ๆ ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ
โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของกิจกรรมดังกล่าวจึงจัดทาโครงการนี้
เพื่อจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนบ้านปงสนุก ให้เป็นที่ประจักษ์และ
สามารถมีตัวแทนไปแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านปง
สนุก ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะและทักษะด้านวิชาชีพ
2.2. เพื่ อนั ก เรี ย นได้ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ให้ นั กเรีย นแสดงความสามารถที่ เป็ น เลิ ศ ด้ านวิช าการ วิช าชี พ
สุนทรียภาพด้านดนตรี -นาฏศิลป์ ศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ ในระดับโรงเรียน ระดับเครือข่าย ระดับ เขตพื้นที่
การศึกษา และส่งเสริมให้ไปแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ
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3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน โรงเรียนบ้านปงสนุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ทุกคน เข้าร่ว มกิจกรรมต่าง ๆในการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒ นา
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ป.6 มีความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาการ มีผลงานที่สร้างสรรค์
จากกระบวนการเรียนรู้ที่โดดเด่น สามารถพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มเครือข่าย
ระดับอาเภอ ระดับจังหวัดและระดับชาติได้ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นามาจัดนิทรรศการแสดงเป็นผลงานดีเด่นได้
ร้อยละ 90
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และ
ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาเพื่อความเป็น
เลิศ ดังต่อไปนี้
- การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน(ระดับ เครือข่าย,ระดับ
เขตพื้นที่ เครือข่าย,ระดับภาค
,ระดับประเทศ )
- การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
( ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฯลฯ )
- การแข่งขันอ่านฟังเสียงตาม
โครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็ม
เอกลักษณ์ไทย ในระดับภาคและ
ระดับประเทศ )

50,000 20,000

70,000

40,000 10,000

50,000

30,000 10,000

40,000

ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ดาเนินงาน
กันยายน นางจันทร์จิรา
ตุลาสืบ
58
และ
วิชาการ
สายชั้น
ทุกสายชั้น
ตุลาคม นางจันทร์จิรา
ตุลาสืบ
58
กันยายน และ
วิชาการ
59
สายชั้น
ทุกสายชั้น
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ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
- การแข่งขันสมาคมไทย
ครอสเวิส์ดในระดับภาค
ระดับประเทศ ฯลฯ
เช่น ครอสเวิร์ดเกม, เอแม็ท,
คาคม และซูโดกุ ฯลฯ
- การจัดงานวันวิชาการ
ประจาปีศึกษา 2559

3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน
( C-Check )
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและ
หลังปฏิบัติกิจกรรม โดยการ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน ( A-ACT )
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การ ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผล
การปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ตามโครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา
การ
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
ดาเนินงาน
แทน
สอย
40,000 10,000 50,000

20,000

ผู้รับ
ผิดชอบ

20,000
ตุลาคม 58 นางจันทร์จิรา
กันยายน 59 ตุลาสืบ
และ
วิชาการ
สายชั้น
ทุกสายชั้น

กันยายน 59

นางจันทร์จิรา

ตุลาสืบ
และ
วิชาการ
สายชั้น
ทุกสายชั้น

175,000 55,000 230,000

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 230,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ระดับเครือข่าย,ระดับเขตพื้นที่ เครือข่าย,ระดับภาค,ระดับประเทศ )
จานวน 135,000 บาท
2. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จานวน 100,000 บาท
3. การแข่งขันอ่านฟังเสียงตามโครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทยในระดับภาคและระดับประเทศ
จานวน 100,000 บาท
4. การแข่งขันสมาคมไทย ครอสเวิส์ดในระดับภาค ระดับประเทศ ฯลฯ เช่น ครอสเวิร์ดเกม, เอแม็ท,
คาคม และซูโดกุ ฯลฯ จานวน 80,000 บาท
5. การจัดงานวันวิชาการประจาปี 2559 จานวน 20,000 บาท
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

วิธีการวัดและประเมินผล

ผลผลิต (Output)
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านปงสนุกดาเนิน
กิจกรรมตามแผนการดาเนินงานบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 90
ผลลัพธ์ (Outcome)
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ผ่าน
กิจกรรมร้อยละ 100

เกียรติบัตร
ถ้วยรางวัล
โล่ห์รางวัล

เกียรติบัตร
ถ้วยรางวัล
โล่ห์รางวัล

เกียรติบัตร
ถ้วยรางวัล
โลห์รางวัล

เกียรติบัตร
ถ้วยรางวัล
โลห์รางวัล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะและทักษะด้านวิชาชีพ

7.2. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ
สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ ในระดับโรงเรียน ระดับเครือข่าย ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และส่งเสริมให้ไปแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางจันทร์จิรา ตุลาสืบ )
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

เปิดประตูมุ่งสู่อาเซียน
กลุม่ งานบริหารวิชาการ
1,2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
1, 2, 3
นางชุลีพร กอบกา และคณะครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
ปรากฏในค าประกาศปฏิ ญ ญาอาเซี ยนที่ กรุ งเทพฯ เมื่ อวั น ที่ 8 สิ งหาคม 2510 ประกอบด้ ว ย
ประเทศสมาชิก 10 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม
ลาวเวียดนาม พม่า และกัมพูชา เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค ธารงไว้ซึ่ง สันติภาพ
เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทาง
ด้านสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศ
สมาชิก และการศึกษาถูกกาหนดให้เป็นกลไกหลักในการนาอาเซียนก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองทาง เศรษฐกิจและ
สั งคม มี ศั กยภาพในการแข่งขั น และอ านาจในการต่ อรอง เจรจากับ กลุ่ ม ประเทศในภู มิ ภ าคอื่ น ๆ รวมทั้ ง
ประชาคมยุโรป มีกลไกการขับเคลื่อนประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือประชาคมการเมือง ความมั่นคง อาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
ในมิ ติ ด้ านการศึ กษา การก้ าวสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษา โดยสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาให้ ความสาคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประชาคม
อาเซียน สู่สถานศึกษา โดยเน้ นการสร้างความตระหนัก การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเป็นประชาคม
อาเซียน และกาหนดเป้าหมายเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสาคัญต่อความเสริมสร้างโอกาสด้านการศึกษา
ส่ งเสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นเครื อ ข่ า ยเยาวชน ตลอดจนการส่ งเสริ ม ความเข้ า ใจอั น ดี ระหว่า งกั น และเกิ ด
กระบวนการเชื่อมโยง จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในโรงเรียน ตามกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน การนา
โครงสร้างพื้นฐานสิ่ งอานวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่ อสารเข้ามารองรับ ตลอดจนการบริห ารจัดการทาง
การศึกษาในเชิงคุณภาพ โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดตั้งศูนย์อาเซีย นศึกษาอย่างเป็นทางการใน ปี พ.ศ.2556
และดาเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง จากผลการดาเนินงานของศู นย์
อาเซียนศึกษาในปีที่ผ่านมา มีจุดเด่นคือความร่วมมือของบุคลากร ในโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการสร้างความตระหนักเรื่องการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนผ่านทางสื่อไอซีที อุปกรณ์
วีดีทัศน์ นิทรรศการ ประเทศสมาชิก และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับจากประสบการณ์ตรงนั้น และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้
ให้กับผู้ เรียนและก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดที่ควรพัฒนาคือ การเสริมสร้างความ
ตระหนักในความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทีใ่ ห้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการใช้ภาษา
ด้วยเหตุผลดังกล่าวศูน ย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก จึงมีภารกิจ ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรีย นให้ เข้าสู่ ป ระชาคมอาเซีย น ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ จึงจัดท าโครงการเปิ ดประตู สู่ ประชาคม
อาเซียน ขับเคลื่อนและขยายผลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษาต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาความเข้าใจเกิดความตระหนักสามารถนา
แนวทางที่ได้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2. เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับการถ่ายทอดกระบวนการทางความคิด องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยี และสารสนเทศในการสื่อสารได้ และมีทักษะการอยู่ร่วมกันในฐานะพลเมืองไทย
และพลเมืองอาเซียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ระดับชั้นอนุบาล
ปีที่ 1 – 2 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จานวน 1,526 คน
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุกทุกระดับชั้น
จานวน 1,526 คน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความตระหนัก ทาความเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยี และสารสนเทศในการสื่อสารได้ และมีทักษะการอยู่ร่วมกันใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ค่า
ที่
รายละเอียดของกิจกรรม
ค่าใช้ ค่า
ตอบ
รวมเงิน ดาเนินงา
สอย วัสดุ
น
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
500
500 กันยายน นางชุลีพร
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขออนุมัติ
58
และคณะ
โครงการ ประชุมและวางแผนการจัด
ครูผู้สอน
กิจกรรม
ทุกคน
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
8,500 8,500 ตุลาคม
นางชุลีพร
(D-DO)
58
และคณะ
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
กันยายน ครูผู้สอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการเปิด
59
ทุกคน
ประตูมุ่งสู่อาเซียน ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมตมแนวทาง ASEAN
curriculum souse book
2. กิจกรรมอาเซียนเดย์

86

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ค่า
ค่าใช้
รวม
ดาเนิน
ตอบ
ค่าวัสดุ
สอย
เงิน
งาน
แทน
500
500 ตุลาคม
นางชุลีพร
58
และคณะ
กันยายน ครูผู้สอน
59
ทุกคน

3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานทุกขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
500
500 กันยายน
ดาเนินงาน (A-ACT)
59
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
10,000 10,000
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 10,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. กิจกรรมตามแนวทาง ASEAN curriculum souse book จานวน
2. กิจกรรมอาเซียนเดย์
จานวน

นางชุลีพร
และคณะ
ครูผู้สอน
ทุกคน

5,000 บาท
5,000 บาท

6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
กิจกรรมตามโครงการเปิดประตูมุ่งสู่อาเซียนของ
โรงเรียนบ้านปงสนุก ดาเนินกิจกรรมตามแผน
การดาเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ร้อยละ 90 ขี้นไป ของผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาความเข้าใจเกิดความตระหนัก
สามารถนาแนวทางที่ได้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ การ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 90 ขี้นไปของนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก
ผ่านกิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

- สังเกต
- สอบถาม

- สังเกต
- สอบถาม

- สังเกต
- สอบถาม

- สังเกต
- สอบถาม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาความเข้าใจเกิดความตระหนักสามารถนาแนวทาง
ที่ ได้ ไปใช้ ในการสร้ า งสรรค์ การจั ด การเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นของตนเองได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
7.2 ผู้เรียน ได้รับการถ่ายทอดกระบวนการทางความคิด องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สามารถใช้
ภาษาและเทคโนโลยี และสารสนเทศในการสื่อสารได้ และมีทักษะการอยู่ร่วมกันในฐานะพลเมืองไทยและพลเมือง
อาเซียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางชุลีพร กอบกา)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ชื่อโครงการ
การพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม
แผนงาน
การบริหารงานวิชาการ
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 1,2
สนองมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1, 2, 3
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชิวารัตน์ สออนรัมย์ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559
________________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หนดให้มี
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและ
การเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อย
โอกาส โดยรั ฐ ต้องจั ด ให้ บุ ค คลดังกล่ าว มี สิ ทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้ น ฐานเป็ นพิ เศษ ซึ่งตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2547 เป็นต้นมา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด
จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ในรูปแบบการเรียนร่วม ตามโครงสร้าง (SEAT Framework )
โรงเรียนบ้านปงสนุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลาปาง เขต 1 ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นโรงเรียนแกนนาการจัดการศึกษาเรียนรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานด้านการ
จัดการเรียนรวมบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการส่งเสริม เพื่อประกัน
ภายในคุณภาพของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการจัดการจัดการศึกษาเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายตามที่ สพฐ.กาหนด
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนร่วมทุกคนได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษตลอดหลักสูตร
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียนเรียนร่วม จานวน 116 คน
2. โรงเรียนบ้านปงสนุกมีการดาเนินงานจัดการศึกษาเรียนรวมต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2559
3.2 ด้านเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนเรียนร่วม จานวน 116 คน ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษตลอด
หลักสูตร
2. โรงเรียนบ้านปงสนุกดาเนินกิจกรรมตามทางการจัดการศึกษาพิเศษ นักเรียนเรียนร่วม
สามารถเรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า
ที่
รายละเอียดของกิจกรรม
ค่าใช้
ตอบ
ค่าวัสดุ รวมเงิน
สอย
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการ
ขออนุมัติโครงการ ประชุมและ
วางแผนการจัดกิจกรรม

2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
1.ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและ
คัดกรอง
2.เขียนแผน IEP และ IIP และใช้
แผน IEP และ IIP
3.จัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
สาหรับนักเรียนเรียนร่วม
4.จัดซื้อหนังสือสาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้
5.พัฒนากิจกรรมต่างๆของนักเรียน
เรียนร่วม
6.พัฒนาความสามารถพิเศษของ
นักเรียนเรียนร่วม
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน
(C-Check)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน

500

500

1,500

1,500

5,000

5,000

2,000

2,000

5,000

5,000

1,000

1,000

ผู้รับ
ระยะ
ผิดชอบ
เวลาการ
ดาเนิน
งาน
กันยายน นางชิวารัตน์
2558 สออนรัมย์
นางพรรณี
วังไชยเลิศ
น.ส.สุรีย์พร
จาชาติ
ครูประจาชั้น
ครูประจารายวิชา
ตุลาคม
นางชิวารัตน์
2558
สออนรัมย์
ถึง
นางพรรณี
กันยายน วังไชยเลิศ
2559
น.ส.สุรีย์พร
จาชาติ
ครูประจาชั้น
ครูประจารายวิชา

ตุลาคม
2558
กันยายน
2559

นางชิวารัตน์
สออนรัมย์
นางพรรณี
วังไชยเลิศ
น.ส.สุรีย์พร
จาชาติ
ครูประจาชั้น
ครูประจารายวิชา
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หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

ค่า
ตอบ
แทน

4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

ผู้รับ
ระยะ
ผิดชอบ
เวลาการ
ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน ดาเนิน
สอย
งาน
กันยายน นางชิวารัตน์
2559
สออนรัมย์
นางพรรณี
วังไชยเลิศ
น.ส.สุรีย์พร
จาชาติ
ครูประจาชั้น
ครูประจารายวิชา
15,000

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 15,000 บาท หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ที่

กิจกรรม / รายการ

1 ค่าวัสดุสาหรับจัดทาเอกสารแบบคัดกรอง
2 ค่าวัสดุสาหรับการเขียนแผน IEP และ IIP
3 จัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมสาหรับนักเรียน
เรียนร่วม
4 จัดซื้อหนังสือสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
5 พัฒนากิจกรรมต่างๆของนักเรียนเรียนร่วม
6 พัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียนเรียนร่วม
รวม

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบ ค่าใช้
รวม
ค่าวัสดุ
แทน สอย
เงิน
500
500
1,500 1,500
5,000 5,000
2,000

2,000

5,000
1,000

5,000
1,000
15,000

หมายเหตุ
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 100 ของนักเรียนเรียนร่วม ได้รับ
การพัฒนาตามแนวทางการจัดการศึกษา
พิเศษตลอดหลักสูตร
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 100 ของนักเรียนเรียนร่วม
สามารถเรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

สารวจ
สังเกต
ประเมินผลงาน

แบบสารวจ
แบบสังเกต
ชิ้นงาน

ทดสอบ

แบบทดสอบ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนเรียนร่วม ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษตลอดหลักสูตร
และสามารถเรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์
7.2. โรงเรียนบ้านปงสนุกมีการดาเนินงานจัดการศึกษาเรียนรวมต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2559

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางชิวารัตน์ สออนรัมย์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ
เรียนรวมและเรียนร่วม

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาตร์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 3 ดี
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1,2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
1, 2, 3
นางอุตส่าห์ บุญมา , นางสาวหยาดพิรุณ สุยะสืบ
โครงการต่อเนื่อง
ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ยังขาดหนังสือดีและวัสดุครุภัณฑ์ที่เอื้ออานวย
ความสะดวกตลอดจนบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาอันจะนาไปสู่การปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่าน การ
ค้นคว้าหาความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ห้องสมุดเป็นคลังสะสมหลักฐานและความก้าวหน้าแห่งอารยธรรมเป็นที่
ชุมชนของความคิดและคาพูดที่มีอิทธิพลเหนือโลก ห้องสมุดเป็นโรงฝึกอบรมซึ่งนักเรียนจะได้มาแสวงหาความรู้
ความเฉลียวฉลาดเป็นเครื่องมือของการศึกษาและเป็นส่วนซึ่งสถานศึกษาจะขาดเสียมิได้
โครงการห้องสมุด 3 ดี เป็นนโยบายใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องมุ่งเน้นการสร้างห้องสมุด
ที่มีดีอย่างน้อย 3 ข้อ คือหนังสือดี ซึ่งรวมไปถึง e-Book ด้วย บรรยากาศดี คือบรรยากาศแห่งการส่งเสริมการ
เรียนรู้ และบรรณารักษ์ดี ซึ่งจะจัดให้กับทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 32,000 โรง และจะจัดให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา 450
แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งจัดสร้างห้องสมุด 3ดี สาหรับประชาชน ในช่วง 3 ปี ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
150 แห่งทั่วประเทศ โดยกาหนดดาเนินการใน โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาทั่วประเทศสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี “2559 เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน”
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่ างประเทศ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการจัด กิจกรรมส่ งเสริม นิสั ยรักการอ่ าน เป็ นส่ วนส าคั ญ ที่ จะช่ ว ย
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและ ทาให้การดาเนินการ
ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน เป็นการพัฒ นาที่ตอบสนองการส่งเสริมนิสัยรัก การอ่านตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งให้นักเรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากห้องสมุดและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ฉะนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดเตรียมห้องสมุดให้มีความ
พร้ อมทั้ งในด้ านหนั งสื อดี มี คุ ณ ภาพเหมาะสมกับ นั ก เรีย น รวมถึ งสร้างบรรยากาศอย่ างสะดวกสบายแก่
ผู้ใช้บริการ และมีบรรณารักษ์อยู่ประจาห้องสมุด
ดังนั้นโรงเรียนบ้านปงสนุก จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒ นาห้องสมุด 3 ดี
ประจาปีงบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้
นักเรียน ครู และผู้ที่สนใจ เห็น ความสาคัญของการอ่าน เร่งรณรงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น
สนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศให้ ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่ งการอ่านและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.2. เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่าย ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและ
พัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน
2.3. เพื่อสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะห้องสมุดให้เอื้อต่อการอ่านของนักเรียน
ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน โดยบูรณาการการอ่านกับการเรียนการสอน
2.4. เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่มีส่วนร่วม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการดาเนินงานห้องสมุด
2.5. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและดาเนินงาน
ห้องสมุด
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใช้บริการของห้องสมุด
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต ตามการพัฒนาห้องสมุด 3 ดีตลอด
ปีการศึกษา
3. โรงเรียนมีห้องสมุด 3 ดี ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียน สมัครเข้าประกวดกิจกรรมรักการอ่าน
5. ห้องสมุดโรงเรียนมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการอ่านและมีการ บูรณา
การให้เข้ากับการเรียนการสอน
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนดาเนินงานพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการ
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่
รายละเอียดของกิจกรรม
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
20,000 20,000
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด 3 ดี ดังต่อไปนี้

ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ดาเนินงาน
กันยายน 58 นาง
อุตส่าห์
บุญมาและ
คณะ
ตุลาคม 58 - นาง
กันยายน 59 อุตส่าห์
บุญมาและ
คณะ
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ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

2.1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน
1) สัปดาห์กิจกรรมห้องสมุดและวัน
สุนทรภู่
2) กิจกรรมยุวบรรณารักษ์
3) กิจกรรมลูกสนคนรักอ่าน
4) กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์น้อย
5) กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
6) กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม
7) กิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมนิสัยการ
รักการอ่าน
2.2 กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่าย
- ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.3 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 3 ดี
1) จัดทาบันทึกการใช้บริการ
ห้องสมุด
2) จัดทาบันทึกการลงทะเบียน
หนังสือใหม่ของห้องสมุดให้เป็น
ระบบ และเป็นหมวดหมู่
3) จัดซื้อ จัดหาหนังสือใหม่เข้า
ห้องสมุดจากงบประมาณของ
โรงเรียน และจากการขอรับบริจาค
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน
( C-Check )
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน ( A-ACT )
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินการตามโครงการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ตุลาคม 58 นาง
กันยายน 59 อุตส่าห์
บุญมาและ
คณะ

กันยายน 59 นาง
อุตส่าห์
บุญมาและ
คณะ

95
5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 20,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2. จัดซื้อ จัดหาหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดจากงบประมาณของโรงเรียน

จานวน 5,000 บาท
จานวน 15,000 บาท

6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลผลิต (Output)
1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใช้
บริการอ่านหนังสือในห้องสมุด
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต ตาม
การพัฒนาห้องสมุด 3 ดี
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. โรงเรียนมีห้องสมุด 3 ดี ที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
โรงเรียน สมัครเข้าประกวดกิจกรรม
รักการอ่าน
3. ห้องสมุดโรงเรียนมีบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อ
การอ่านและมีการบูรณาการให้เข้า
กับการเรียนการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือ

บันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด
บันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด
การยืม – คืนหนังสือ
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด
แบบบันทึกสถิติ
ทะเบียนยืม – คืนหนังสือ
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี
บันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด

แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมตาม
เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี
แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด

สอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. ได้ข้อมูลด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
7.2. มีนักเรียนรักการอ่าน ครูรักการอ่านและ ผู้บริหารรักนักอ่านระดับโรงเรียน
7.3. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
7.4. ได้ภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมและพัฒนาห้องสมุด
7.5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น

96
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุตส่าห์ บุญมา)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานห้องสมุด

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1,2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
1, 2, 3
นางวรางคณา เกษณา และคณะ
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1.หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา48 บัญญัติไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก” การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะเป็น
ระบบที่สร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้บ ริหารครูและบุคลากรของสถานศึกษาตลอดจนผู้ปกครองชุมชนและสังคม
เชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพผู้สาเร็จการศึกษา
ต้องมีความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดและสังคมต้องการ
ดังนั้ น โรงเรียนบ้านปงสนุ ก จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องและเป็นการสนอง
เจตนารมณ์ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก
2.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
บ้านปงสนุก
2.3 เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. ปีการศึกษา 2559 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
บ้านปงสนุก
2. ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านปงสนุกตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
3. ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านปงสนุกประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก ปีละ 1 ครั้ง
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. ปีการศึกษา 2559 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก
2. ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยามีการดาเนินการตรวจสอบคุณภาพการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
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3. ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านปงสนุกมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ดังต่อไปนี้
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-สารวจสภาพปัจจุบันและปัญหา
-.กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
-.จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
- จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
- ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
- จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
- จัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
- จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ค่าตอบ
แทน

ระยะ
ผู้รับ
เวลาการ ผิดชอบ
ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน ดาเนิน
สอย
งาน
กันยายน นาง
58
วรางคณา
เกษณาและ
คณะ
2,000 28,000 30,000 ตุลาคม นาง
58 วรางคณา
กันยายน เกษณาและ
59
คณะ
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หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

ค่าตอบ
แทน

3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน
( C-Check )
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน ( A-ACT )
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

ค่าใช้
สอย

ระยะ
เวลาการ
ค่าวัสดุ รวมเงิน ดาเนิน
งาน
ตุลาคม
58
กันยายน
59

ผู้รับ
ผิดชอบ
นาง
วรางคณา
เกษณาและ
คณะ

กันยายน นาง
59
วรางคณา
เกษณาและ
คณะ

2,000 28,000

30,000

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 30,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ที่

กิจกรรม / รายการ

1 ค่าวัสดุ – อุปกรณ์
รวม

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย
30,000 30,000
30,000 30,000

หมายเหตุ
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน -ประเมินนักเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา
การศึกษาของโรงเรียนบ้านปง
สนุก
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
-ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรียนรู้เพิ่มขึ้น
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

เครื่องมือ
-แบบประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนบ้านปง
สนุก
-แบบทดสอบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางวรางคณา เกษณา)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียน
“ป้องกันการทุจริต” ( โรงเรียนสุจริต )
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1,2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
1, 2, 3
นางวรางคณา เกษณาและคณะ
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบ้านปงสนุกเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ให้สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และรู้เท่าทันโลก ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต)
ซึ่งได้รับการสนับ สนุ นจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่าพบว่าเนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่
และมีอิทธิพลในชีวิตประจาวันของนักเรียนรวมทั้งขาดความร่วมมือกันระหว่างบ้านโรงเรียนและชุมชนในการ
ปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่องถ้าไม่รี บแก้ไขนักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมได้
โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวินัยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริตความกตัญญูกตเวทีมี
ความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเสียสละเพื่อส่วนรวมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้ม ค่า
รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจาวัน
โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่เน้นให้ผู้เรียนคู่คุณธรรมและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนบ้าน
ปงสนุก“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ในปีงบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อนักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ดีขึ้นตามลาดับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึ่ง
ประสงค์ต้องดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องโรงเรียนจึงเห็นว่าจะต้องฝึกฝน ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกใน
การมีคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาล และค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อสร้างคุณธรรมนาความรู้ให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียนที่ยั่งยืนสืบไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้ความสนใจเรียนรู้และทากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อ
ปลูกจิตสานึก ค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรมและความสมานฉันท์ รวมทั้ง
การพัฒนาสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางจิต การพัฒนาทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรม ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
2.2 เพื่อสร้างฐานจานวนวิทยากร รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดแกนนาในการดาเนินกิจกรรมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริตและร่วมต้านปัญหาทุจริต โดยให้นักเรียน ขับเคลื่อน แนะนา เสริมสร้างและขยาย
เครือข่ายสู่โรงเรียนที่ใกล้เคียง
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2.3 เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสาธารณะชน สังคมและการเป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและร่วม
ต้านปัญหาทุจริต โดยมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและการเป็นการพลเมืองดี
2.4 เพื่อกระตุ้นให้ครูมีความพร้อมและมีประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตและร่วมต้านปัญหาทุจริต ให้สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในระดับโรงเรียนชุมชนประเทศชาติที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
2.5 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนโดยได้ใช้
ศักยภาพในการทางานอย่างเต็มที่ โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้คาปรึกษาแนะนาของคณะครู ผู้บริหาร กระตุ้น
ให้นักเรียนหาวิธีการใหม่ ในการทางานเพื่อต่อต้านทุจริตในสังคม

3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ทุกคนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนบ้านปงสนุก “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต)
2. ครูผู้สอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนบ้านปงสนุก“ป้องกันการทุจริต”
(โรงเรียนสุจริต)
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านปงสนุกสามารถนากระบวนการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตร่วมต้านปัญหาทุจริตมาใช้ในการคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ที่กาหนดให้ได้อย่างมี
2. เพื่อพัฒนานักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาล
ความซื่อสัตย์สุจริตร่วมต้านปัญหาทุจริตและค่านิยมที่พึงประสงค์และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด
3. เพื่อลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตร่วมต้านปัญหาทุจริต
และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวโรงเรียนท้องถิ่นและชุมชน
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่
รายละเอียดของกิจกรรม
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม

ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ดาเนินงาน
กันยายน 58 นาง
วรางคณา
เกษณา
และคณะ
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หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้
สอย

2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
จัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต มีดังนี้
(1) กิจกรรมบูรณาการส่งเสริม
พฤติกรรมสุจริต ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(2) กิจกรรมเสริมสร้างส่งเสริม
ประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัย
นักเรียน
(3) กิจกรรมต้นกล้าสุจริต
(4) กิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน ( C-Check )
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน ( A-ACT )
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

ค่าวัสดุ
10,000

10,000

ระยะเวลา
การ
รวมเงิน ดาเนินงา
น
10,000 ตุลาคม
58
กันยายน
59

10,000

นาง
วรางคณา
เกษณา
และคณะ
ทุกสายชั้น

ตุลาคม
58
กันยายน
59

นาง
วรางคณา
เกษณา
และคณะ
ครูทุกสาย
ชั้น

ตุลาคม
58
กันยายน
59

นางจันทร์
จิรา
ตุลาสืบ
และ
วิชาการ
ทุกสายชั้น

10,000

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 10,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1.ค่าวัสดุ
จานวน

ผู้รับ
ผิดชอบ

บาท
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

ผลผลิต (Output)
กิจกรรมโรงเรียนสุจริตกิจกรรมส่งเสริม พฤติกรรมสุจริต - สังเกต
- แบบสังเกต
ของนักเรียน ชั้นอนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน - สอบถาม
- แบบสอบถาม
บ้านปงสนุกดาเนินกิจกรรมตามแผนการดาเนินงาน
- เกียรติบัตร
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 90
ผลลัพธ์ (Outcome)
กิจกรรมโรงเรียนสุจริตกิจกรรมส่งเสริม พฤติกรรมสุจริต - สังเกต
- แบบสังเกต
ของนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
- สอบถาม
- แบบสอบถาม
โรงเรียนบ้านปงสนุก ผ่านกิจกรรมร้อยละ 100
- เกียรติบัตร
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าลถึ งชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นบ้ า นปงสนุ ก ทุ ก คนเข้ า ร่ว มโครงการค่ า ย
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนบ้านปงสนุก“ป้องกันการทุจริต”(โรงเรียนสุจริต )
7.2 .ครูผู้สอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุกและบุคลากรทางการศึกษา เข้า
ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนบ้านปงสนุก “ป้องกันการทุจริต”
( โรงเรียนสุจริต )
7.3. นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านปงสนุกสามารถนากระบวนการเสริมสร้าง
คุณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าล ความซื่ อสั ตย์ สุ จ ริต ร่ว มต้ านปั ญ หาทุ จริต มาใช้ในการคิ ดวิเคราะห์
สถานการณ์ที่กาหนดให้ ได้อย่างมีคุณภาพและลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ความ
ซื่อสัตย์สุจริตร่วมต้านปัญหาทุจริตและค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวโรงเรียนท้องถิ่นและชุมชน
7.4. นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ให้มีคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์
สุจริตร่วมต้านปัญหาทุจริต และค่านิยมที่พึงประสงค์และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์
ตามที่หลักสูตรกาหนด
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางวรางคณา เกษณา)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ชื่อโครงการ
การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Brain–Based Learning (BBL)
แผนงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 1,2
สนองมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1, 2, 3
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาหร่าย กันทาใจ และคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559
1.หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) โดยมี
วิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพภายในปีพ .ศ. 2561 ซึ่งจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรี ย นรู้ อ ย่ างเป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ รูป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) เป็ น ไปตาม
เป้ าหมายที่กาหนด และเป็ น ไปตามทิศทางและหลั กการของการจัดการเรียนรู้ตามหลั กสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งกาหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยหลักการจัดการเรียนรู้คือ เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองและมีความรู้คู่คุณธรรม การ
กาหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวจึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดการจัดการ
เรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน ให้เป็นไปตามเป้าหมายในการจัดการศึกษา BBL:Brainbased Learning เป็น รูปแบบการเรียนรู้หนึ่งที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้ องและ
ครอบคลุม ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการพัฒ นาศักยภาพผู้เรียน ตลอดจนการสร้างนิสัยใฝ่
เรียนรู้ มีความเข้าใจที่คงทน มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ การมุ่งพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาตนให้มีคุณธรรมนาความรู้ โดยเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการ
พัฒ นาเด็กและเยาวชนให้ มีทักษะที่สาคัญ คือทักษะการอ่าน การใช้ภ าษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ
ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่เป็นประตูสู่การเรียนรู้วิชาอื่นๆควบคู่ไปกับการวางรากฐานและบ่มเพาะ
ความเป็นคนดี มีคุณธรรม เพื่อเป็นการกระตุ้น และส่งเสริมโรงเรียนได้พัฒนาขีดความสามารถในการคิดค้นสิ่ง
ใหม่ หรือวิธีการใหม่ ๆ มาพัฒ นาเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุ ณภาพเหมาะกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
และปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนไปด้วยกัน
โรงเรี ย นบ้ านปงสนุ ก ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาล าปาง เขต 1 จึงได้ เล็ งเห็ น ถึ ง
ความสาคัญของโครงการ จึงได้ ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ ของนักเรียน เร่งรัดการจัดการ
เรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันให้เป็นไปตามเป้าหมายในการจัดการศึกษา BBL: Brainbased Learning เป็น รูปแบบการเรียนรู้หนึ่งที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้ องและ
ครอบคลุม ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการพัฒ นาศักยภาพผู้เรียน ตลอดจนการสร้างนิสัยใฝ่
เรียนรู้ มีความเข้าใจที่คงทน มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านปงสนุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านปงสนุก จัดบรรยากาศ ภายในห้องเรียนที่กระตุ้นให้เด็กได้พัฒนาสมอง
2.2 เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้มีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย เหมาะสม มีคุณภาพและได้มาตรฐานผู้เรียน
ได้เคลื่อนไหวออกกาลังกายทุกท่วงท่าและพัฒนาระบบร่างกายให้ครบทุกส่วน เมื่อระบบร่างกายดีขึ้น ก็จะ
กระตุ้นระบบสมองให้ทางานดีขึ้น
2.3 เพื่อพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain Base Learning) และ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 197 คน
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้แบบ Brain – Based Learning BBL)”และเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติ
กิจกรรม เกิดทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO) จัดสรรงบประมาณ และ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการ
เสริมสร้างศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้แบบ (BBL)”
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน
( C-Check ) ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ทั้งก่อน ระหว่างและหลังปฏิบัติ
กิจกรรม โดยการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย

20,000

ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ดาเนินงาน
กันยายน 58 นาง
สาหร่าย
กันทาใจ
และคณะ
20,000 ตุลาคม 58 - นาง
กันยายน 59 สาหร่าย
กันทาใจ
และคณะ
ตุลาคม 58 นาง
กันยายน 59 สาหร่าย
กันทาใจ
และคณะ
ครูชั้น
ประถม
ศึกษา
ปีที่ 1

107
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย

4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน ( A-ACT )
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การ ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผล
การปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ตามโครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

20,000

ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ดาเนินงาน
กันยายน 59 นาง
สาหร่าย
กันทาใจ
และคณะ
ครูชั้น
ประถม
ศึกษา
ปีที่ 1

20,000

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 20,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Brain – Based Learning (BBL)”
- ค่าวัสดุ – อุปกรณ์
จานวน 20,000 บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล

ผลผลิต (Output)
กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ
สังเกต
เรียนรู้แบบ Brain – Based Learning
(BBL)”โรงเรียนบ้านปงสนุกดาเนินกิจกรรมตาม
แผนการดาเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ 90
ผลลัพธ์ (Outcome)
กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ
เวลาเรียนคะแนน
เรียนรู้แบบ Brain – Based Learning
การเข้าร่วมกิจกรรม
(BBL)”ผ่านกิจกรรมร้อยละ 100

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
แบบสังเกต

แบบประเมิน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนของโรงเรียนบ้านปงสนุก จัดบรรยากาศ ภายในห้องเรียนที่กระตุ้นให้เด็กได้พัฒนาสมองโดย
ใช้กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Brain – Based Learning (BBL) สามารถนาความรู้
ที่ได้รับมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2. มี แ หล่ งเรี ย นรู้ ได้ มี ส นามเด็ ก เล่ น ที่ ป ลอดภั ย เหมาะสม มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานผู้ เรี ย นได้
เคลื่อนไหวออกกาลังกายทุกท่วงท่าและพัฒนาระบบร่างกายให้ครบทุกส่วน เมื่อระบบร่างกายดีขึ้น ก็จะกระตุ้น
ระบบสมองให้ ท างานดี ขึ้ น โดยใช้กิ จ กรรมการเสริม สร้างศัก ยภาพการจัด การเรียนรู้แบบ Brain – Based
Learning (BBL)
7.3. พั ฒ นาสื่ อและนวัตกรรมการจั ดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้ กระบวนการจัด การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain Base Learning) และ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Brain – Based Learning
(BBL) มีความรู้ ประพฤติ ปฏิบัติตนในกฎ ระเบียบ

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาหร่าย กันทาใจ)
ครูชานาญการ
ครูผู้รับผิดชอบงาน BBL
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

