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กลุ่มงานบริหารทั่วไป
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

วันสำคัญประจำปี
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
1-2
กำรประกันคุณภำพในมำตรฐำนที่ 1 – 6
1- 2
นำยอนันต์ จำเริญวรทศ และหัวหน้ำสำยชั้นทุกระดับ
โครงกำรต่อเนื่อง
1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559 ปีงบประมำณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ มำตรำ 22
กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียน
มีควำมสำคัญที่สุด กระบวนกำรจัดกำรศึกษำ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒ นำตำมธรรมชำติและเต็ม
ศักยภำพ โดยคำนึ งถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ศักยภำพ กระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญ
สถำนกำรณ์ และกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้โดยกำรจัดกิจกรรมวันสำคัญ ต่ำงๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนเข้ำใจ
ถึงวันสำคัญแห่งชำติขงไทย เป็นโครงกำรที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียน
ได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้และมีควำมสุขสนุกกับกำรเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ทรำบถึงคุณค่ำของวันสำคัญแห่งชำติ
2.2. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งควำมจงรักภักดี กตัญญูกตเวทีต่อพระมหำกษัตริย์ไทย และต่อบุพกำรี
2.3. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตำมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้อย่ำงถูกต้องต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นอนุบำล – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนบ้ำนปงสนุก จำนวน 1,526 คน
3.2. เชิงคุณภาพ
2. นักเรียนชั้นอนุบำล – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนบ้ำนปงสนุก เข้ำร่วมกิจกรรมตำมขอบข่ำย
สำมำรถปฏิบัติกิจกรรม เกิดทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า ค่าใช้
ค่า
รวม
ที่
รายละเอียดของ
ตอบ สอย
วัสดุ
เงิน
กิจกรรม
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษำข้อมูลนำเสนอโครงกำรขอ
อนุมัติโครงกำร ประชุมวำงแผน
กำรจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมำณ และ
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำร
แข่งขัน ดังต่อไปนี้
1.วันต่อต้ำนยำเสพติดและ
10,000 10,000
สัปดำห์วันสุนทรภู่
2.วันแม่แห่งชำติ
3,000 3,000
3.วันสำคัญทำงศำสนำ
2,000
2,000 4,000
4.วันเด็กแห่งชำติ
3,000 3,000
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่ำงและ
หลังปฏิบัติกิจกรรม โดยกำร
ตรวจสอบและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนทุกขั้นตอน
4 ขั้นสรุปผล แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตำมผลกำร
ติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำน
พร้อมทั้งสรุปผลกำรปฏิบัติงำน
ของแต่ละกิจกรรมตำมโครงกำร
รำยงำนผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
20,000

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
การ
ดาเนินการ
กันยำยน
58

นำยอนันต์
และหัวหน้ำ
กลุ่มสำระสังคม
ศึกษำ
ตุลำคม 58 นำยอนันต์
– กันยำยน หัวหน้ำกลุ่ม
59
สำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำและ
หัวหน้ำสำยชั้น
ทุกระดับ

ตุลำคม 58 นำยอนันต์และ
– กันยำยน หัวหน้ำกลุ่ม
59
สำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ

กันยำยน
59

นำยอนันต์และ
หัวหน้ำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 20,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มำแหล่งของงบประมำณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้
ที่ กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมายเหตุ
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
1. กิจกรรมบูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดและ
สัปดาห์วันสุนทรภู่
1 ป้ำยไวนิล
6,000 6,000
2 กระดำษ วัสดุจัดป้ำยนิทรรศกำร
2,000 2,000
3 รำงวัลกำรร่วมกิจกรรมตอบปัญหำ
2,000 2,000
2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
1 - ป้ำยไวนิลและป้ำยงำน
3,000 3,000
3. กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
1 ป้ำยกิจกรรม
2,000 2,000
2 ตอบแทนเจ้ำหน้ำที่
2,000
2,000
4. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
1 ป้ำยไวนิล
1,000 1,000
2 รำงวัลกำรจัดกิจกรรม
2,000 2,000
รวม
20,000
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 90 กิจกรรมวันสำคัญประจำปี
- กำรสังเกต
โรงเรียนบ้ำนปงสนุกดำเนินกิจกรรมตำม - กำรปฏิบัติ
แผนกำรดำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 100 นักเรียนระดับชั้นอนุบำล- - กำรสังเกต
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เข้ำร่วมกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบประเมินกำรปฏิบัติ
- แบบสังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนทรำบถึงคุณค่ำของวันสำคัญแห่งชำติ
7.2 นักเรียนได้แสดงออกซึ่งควำมจงรักภักดี กตัญญูกตเวทีต่อพระมหำกษัตริย์ไทย และต่อบุพกำรี
7.3 นักเรียนปฏิบัติตำมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้อย่ำงถูกต้องต่อเนื่อง
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ผู้เสนอโครงกำร

ผู้เห็นชอบโครงกำร

ผู้เห็นชอบโครงกำร

(นำยอนันต์ จำเริญวรทศ)
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำนกิจกำรนักเรียน

(นำงอัญชลิกำ แสงบุญเรือง)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

(นำงสำวจันธิวำ ใจจูณ)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยสมพร นำคพิทักษ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปงสนุก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
บริหำรทั่วไป
2,4
กำรประกันคุณภำพในมำตรฐำนที่ 7 – 8
5
นำยอนันต์ จำเริญวรทศและหัวหน้ำสำยชั้นทุกระดับ
โครงกำรต่อเนื่อง
1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559 ปีงบประมำณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
กำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน นอกจำกจะทำให้ เกิดควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงำมแล้ว ยังเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข มีควำมภำคภูมิใจใน
สถำบันของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ควำมสำเร็จในชีวิต โรงเรียนได้ตระหนักในเรื่องนี้ จึงได้พยำยำมปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ และบริเวณโรงเรียนมำโดยตลอด แต่เนื่องจำกกำรปรับปรุงมีข้อจำกัด ที่ต้องใช้งบประมำณสูง โรงเรียน
จึงได้ใช้วิธีกำรหลำยวิธี นอกจำกเงินงบประมำณแล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจั ดงำนกุศลเพื่อหำผู้บริจำคด้ำนนี้
จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น เพื่อให้มีบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้นักเรียนให้ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดห้องเรียน อำคำรเรียนสถำนที่ให้ถูกต้องน่ำอยู่ สะอำดร่มรื่น
2.2 เพื่อส่งเสริมบรรยำกำศกำรเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน มีควำมปลอดภัย
2.5 เพื่อใช้แหล่งเรียนรู้และเป็นสถำนที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมด้ำนสุขภำพแก่บุคลำกร
ภำยในและชุมชนทั่วไป
3. เป้าหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นอนุบำล – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนบ้ำนปงสนุก จำนวน 1,526 คน
และบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกได้ใช้สถำนที่อย่ำงเต็มที่
3.2. เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นอนุบำล – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนบ้ำนปงสนุก เข้ำร่วมกิจกรรมในบริเวณ
โรงเรียนตำมขอบข่ำย สำมำรถปฏิบัติกิจกรรม เกิดทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า ค่าใช้ ค่า
รวม
ที่
รายละเอียดของกิจกรรม
ตอบ สอย วัสดุ
เงิน
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษำข้อมูลนำเสนอโครงกำร
ขออนุมัติโครงกำร ประชุม
วำงแผนกิจกรรม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
การ
ดาเนินการ
กันยำยน
58

นำยอนันต์
และหัวหน้ำ
สำยชั้นทุก
ระดับ
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ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

2

ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมำณ และ
ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
- ปรับปรุง ซ่อมแซม
- ตกแต่งอำคำรสถำนที่
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่ำง
และหลังปฏิบัติกิจกรรม โดย
กำรตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนทุก
ขั้นตอน
ขั้นสรุปผล แก้ไข สรุปผล
การดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตำมผลกำร
ติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำน
พร้อมทั้งสรุปผลกำร
ปฏิบัติงำนของแต่ละกิจกรรม
ตำมโครงกำร รำยงำนผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

3

4

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า ค่าใช้ ค่า
รวม
ตอบ สอย วัสดุ
เงิน
แทน

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 235,000 บาท
5.1. ที่มำแหล่งของงบประมำณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
การ
ดาเนินการ
ตุลำคม 58 นำยอนันต์
– กันยำยน และหัวหน้ำ
59
สำยชั้นทุก
ระดับ

200,000 200,000
45,000 45,000
ตุลำคม 58 นำยอนันต์
– กันยำยน และหัวหน้ำ
59
สำยชั้นทุก
ระดับ

กันยำยน
59

245,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

นำยอนันต์
และหัวหน้ำ
สำยชั้นทุก
ระดับ
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ที่

กิจกรรม/รายการ

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย

1. ปรับปรุง ซ่อมแซม
1 วัสดุ อุปกรณ์
2. ตกแต่งอาคารสถานที่
1 วัสดุ อุปกรณ์ สี ต้นไม้และอื่นๆ

200,000

200,000

45,000

45,000

หมายเหตุ

6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล

ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 90 กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ
- กำรสังเกต
โรงเรียนบ้ำนปงสนุกดำเนินกิจกรรมตำม - กำรปฏิบัติ
แผนกำรดำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 100 นักเรียนระดับชั้นอนุบำล- - กำรสังเกต
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เข้ำร่วมกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบประเมินกำรปฏิบัติ
- แบบสังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. โรงเรียนมีบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่ำงมีควำมสุข
7.2. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งปลูกฝังควำมเป็นระเบียบและรักษำควำมสะอำด สวยงำมให้
นักเรียน
7.3. โรงเรียนมีห้องเรียน อำคำรเรียนเป็นสัดส่วนและห้องน้ำห้องส้วมสะอำดและปลอดภัย
ผู้เสนอโครงกำร

ผู้เห็นชอบโครงกำร

ผู้เห็นชอบโครงกำร

(นำยอนันต์ จำเริญวรทศ)
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่

(นำงอัญชลิกำ แสงบุญเรือง)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

(นำงสำวจันธิวำ ใจจูณ)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยสมพร นำคพิทักษ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปงสนุก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
1,2
กำรประกันคุณภำพในมำตรฐำนที่ 1 – 6
1-2
นำงผ่องพรรณ์ สำยสืบ
โครงกำรต่อเนื่อง
กันยำยน 2558 - ตุลำคม 2559 ปีงบประมำณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบ้ำนปงสนุก เป็นโรงเรียนขนำดใหญ่มีนักเรียนจำนวนมำก กำรดูแลรักษำสุขภำพอนำมัยของ
นั กเรี ยน เป็ นงำนหนึ่งที่ โรงเรี ยนให้ ควำมสำคัญ ดังนั้ นเมื่ อรัฐบำลมีนโยบำยสร้ำงหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ ำ
เพื่อให้ คนไทยทุกคนมีสุ ขภำพและคุณ ภำพชีวิตที่ดี ทำงโรงเรียนจึงเข้ำสู่ โครงกำร เพื่อนำไปประยุกต์ให้ เกิด
กิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภำพตำมควำมเหมำะสม และเพื่ อให้ เกิ ดควำมร่ วมมื อร่ วมใจกั น พั ฒ นำพฤติ ก รรมและ
สิ่งแวดล้อมให้ เอื้อต่อสุขภำพอย่ำงสม่ำเสมอ มุ่งเน้นกำรมีสุขภำพดี ของทุกคนในโรงเรียน ตลอดจนเป็นกำร
ดำเนินกำร เพื่อให้บรรลุตำมควำมมุ่งหมำย และหลักกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ
6 “กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ ภูมิปัญญำ ควำมรู้คู่
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่ำงมีควำมสุข” โรงเรียนบ้ ำนปงสนุกจึงจัดให้ มี
โครงกำรนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้นักเรียนนำควำมรู้ ทักษะ ไปใช้ในกำรดูแลรักษำสุขภำพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้
2.2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในกำรปฏิบัติ กำรเฝ้ำระวังรักษำสุขภำพ
2.3. เพื่อให้กำรดำเนินกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพตำมองค์ประกอบสำคัญที่วำงไว้ บรรลุผลตำมเป้ำหมำย
ของกิจกรรม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียนบ้ำนปงสนุกจำนวน 1,526 คน
2. ครู – บุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนบ้ำนปงสนุก จำนวน 150 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ครู บุคลำกรในโรงเรียนมีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง ร้อยละ 90
2. งำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพได้รับกำรประเมินอยู่ในระดับดี

118
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่
รายละเอียดของกิจกรรม
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษำข้อมูลนำเสนอโครงกำรขอ
อนุมัติโครงกำร ประชุมและวำง
แผนกำรจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
5,000
5,000 20,000 30,000
(D-DO) จัดสรรงบประมำณ และ
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพดังต่อไปนี้
- ประชุมเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ
เวลำและกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
- ดำเนินกิจกรรมตำมที่กำหนด
1) จัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
2) จัดกิจกรรมรณรงค์และจัดแสดง
นิทรรศกำร
3) อบรมผู้นำอนำมัย
4) เชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้
5) ตรวจสุขภำพนักเรียน
6) กิจกรรมกำรออกกำลังกำยเพื่อ
สุขภำพ
7) แปรงฟันหลังอำหำรทุกวัน
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน
( C-Check ) ติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนของแต่ละกิจกรรม ทั้ง
ก่อน ระหว่ำงและหลังปฏิบัติ
กิจกรรม โดยกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนทุก
ขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน ( A-ACT )
ปรับปรุง แก้ไข ตำมผลกำร
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
กำร ดำเนินงำน พร้อมทั้งสรุปผล
กำรปฏิบัติงำนของแต่ละกิจกรรม
ตำมโครงกำร รำยงำนผล

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
กันยำยน
58

ผู้รับ
ผิดชอบ
นำงผ่อง
พรรณ์
สำยสืบ

ตุลำคม 58
- กันยำยน
59

นำงผ่อง
พรรณ์
สำยสืบ

ตุลำคม 58
กันยำยน
59

นำงผ่อง
พรรณ์
สำยสืบ

กันยำยน
59

นำงผ่อง
พรรณ์
สำยสืบ
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 30,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มำแหล่งของงบประมำณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ที่
กิจกรรม / รายการ
หมายเหตุ
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย
กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน เพื่อพบนักเรียน และจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้, จัดกิจกรรมรณรงค์นิทรรศกำร, อบรมผู้นำ
อนำมัย ,เชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้ , ตรวจสุขภำพนักเรียน , กิจกรรมกำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ , แปรงฟันหลัง
อำหำรทุกวัน
1 ค่ำวิทยำกร
5,000
5,000
2 ค่ำอำหำร
5,000
5,000
3 ค่ำพำหนะรับส่ง
4 ค่ำวัสดุ
20,000 20,000
รวม
5,000
5,000 20,000 30,000
7. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลผลิต (Output)
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน
1.1 โรงเรียนบ้ำนปงสนุก
2. ตัวชี้วัดระดับบุคคล
2.1 นักเรียนชั้น อนุบำล - ป.6
2.2 นักเรียนที่เป็นตัวแทนคณะกรรม
กำรนักเรียน
2.3 ครู บุคลำกร ผู้ปกครองนักเรียน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- กำรสังเกต
- กำรปฏิบัติ

ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
1.1 นักเรียน ครู บุคลำกร ทุกคนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำร - กำรสังเกต
ดูแลรักษำสุขภำพและฝ้ำระวังสุขภำพ คิดเป็นร้อยละ 100
- กำรสอบถำม
1.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพที่วำงไว้ตำมองค์ประกอบ
- ควำมพึงพอใจ
บรรลุผลร้อยละ 100
2) ตัวชี้วัดระดับบุคคล
2.1 นักเรียน ครู บุคลำกรได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลรักษำ
สุขภำพและฝ้ำระวังสุขภำพ คิดเป็นร้อยละ 80

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบประเมินกำรปฏิบัติ

- แบบสังเกต
- บันทึกภำพ
- แบบสอบถำม
- แบบสอบถำมควำม
พึงพอใจ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียน ครู บุคลำกรมีควำมตระหนักในกำรดูแลสุขภำพ กำรป้องกัน กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อกำรเกิดโรคต่ำง ๆ และอนำมัยส่วนบุคคล ร้อยละ 80
7.2 นักเรียนนำควำมรู้ทักษะไปใช้ดูแลสุขภำพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ร้อยละ 80
7.3 นักเรียนมีทักษะในกำรปฏิบัติงำนเฝ้ำระวังสุขภำพได้ร้อยละ 90
7.4 โรงเรียนดำเนินกำรตำมกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพได้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยและกิจกรรมทุก
องค์ประกอบและผ่ำนกำรประเมิน ร้อยละ 80

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงผ่องพรรณ์ สำยสืบ)
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำนส่งเสริมสุขภำพ

ผู้เห็นชอบโครงกำร

ผู้เห็นชอบโครงกำร

(นำงอัญชลิกำ แสงบุญเรือง)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

(นำงสำวจันธิวำ ใจจูณ)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยสมพร นำคพิทักษ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปงสนุก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

กำรแข่งขันกีฬำภำยในและระหว่ำงโรงเรียนต่อต้ำนยำเสพติด
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
1,2
กำรประกันคุณภำพในมำตรฐำนที่ 1 – 6
1-2
นำยอนันต์ จำเริญวรทศ และคณะครูกลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ
โครงกำรต่อเนื่อง
1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559 ปีงบประมำณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
กำรพัฒนำประเทศจะต้องพัฒนำคนหรือประชำกรในชำติ เพรำะประเทศชำติ จะพัฒนำได้จะต้อง
อำศัยประชำกรในชำติที่มีคุณภำพ และมีสมรรถภำพสูง ซึ่ งหมำยถึงประชำกรที่มีควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ
มีสุขภำพพลำนำมัยแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยสูง และยิ่งกว่ำนั้นต้องเป็นประชำกรที่มีระเบียบวินัย มี
ควำมมำนะ อดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ เพื่อนร่วมชำติ อุทิศตนและรับผิดชอบงำนใน
หน้ำที่อย่ำงสุดควำมสำมำรถ คุณภำพของประชำกร ตำมคุณลักษณะเช่นนี้ว่ำ กำรกีฬำสำมำรถปลูกฝังให้
เกิดขึ้นแก่ประชำกรได้อย่ำงไม่ต้องสงสัย
กำรกีฬำนอกจำกจะช่วยให้มีสุขภำพแข็งแรงแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้สังคมมีระเบียบวินัย มีเหตุผล
รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ฉะนั้นถ้ำทุกคนรู้จักกำรเล่ นกีฬำ มีน้ำใจเป็นนักกีฬำ และเห็นควำมสำคัญของกีฬำ
ในทำงที่ดีก็จะทำให้กำรพัฒนำคน นำไปสู่กำรพัฒนำประเทศได้มำกยิ่งขึ้น
อนึ่ง รัฐบำลได้ถือเอำกีฬำเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำประเทศและเป็นนโยบำย ในกำรต่อต้ำนยำเสพ
ติด โดยจะเน้นกีฬำตั้งแต่ในระดับพื้นฐำน โรงเรียนบ้ำนปงสนุก เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษำ มีนักเรียน
เป็น จำนวนมำก และอยู่ในช่วงอำยุไม่เกิน 12 ปี เหมำะสมอย่ำงยิ่งที่ควรส่งเสริมให้นักเรียน มีทักษะและ
ประสบกำรณ์ในกำรแข่งขันกีฬำ เพื่อพัฒนำสุขภำพของตนเอง ในกำรดำรงชีพอยู่ในสังคมที่ดีต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์รู้จักกำรเล่นกีฬำอย่ำงถูกต้อง สุขภำพพลำนำมัย
แข็งแรง หลีกเลี่ยงห่ำงไกลจำกยำเสพติด
2.2 เพื่อวำงพื้นฐำนให้มีทักษะกำรเล่นกีฬำและสภำพร่ำงกำยให้พร้อมในกำรเล่นกีฬำในระดับที่สูงขึ้น
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมสำมัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นอนุบำล – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนบ้ำนปงสนุก จำนวน 1,526 คน
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นอนุบำล – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนบ้ำนปงสนุก เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขัน
กีฬำอย่ำงสนุกสนำน สำมำรถปฏิบัติกิจกรรม เกิดทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่
รายละเอียดของกิจกรรม
ค่า ค่าใช้ ค่า
รวม
ตอบ สอย วัสดุ
เงิน
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษำข้อมูลนำเสนอโครงกำร
ขออนุมัติโครงกำร ประชุม
วำงแผน
กำรจัดกิจกรรม
2

ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมำณ และ
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำร
แข่งขัน ดังต่อไปนี้
กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำภำยใน
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขัน
ระหว่ำงโรงเรียน

3

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่ำงและ
หลังปฏิบัติกิจกรรม โดยกำร
ตรวจสอบและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนทุกขั้นตอน
ขั้นสรุปผล แก้ไข สรุปผล
การดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตำมผลกำร
ติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำน
พร้อมทั้งสรุปผลกำรปฏิบัติงำน
ของแต่ละกิจกรรมตำม
โครงกำร รำยงำนผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

4

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
การ
ดาเนินการ
กันยำยน
58

นำยอนันต์
และครูกลุ่ม
สำระกำร
เรียนรู้
สุขศึกษำและ
พลศึกษำ
50,000 50,000 พฤศจิกำยน นำยอนันต์
58
และครูกลุ่ม
–
สำระกำร
ธันวำคม 58 เรียนรู้
สุขศึกษำและ
พลศึกษำ

พฤศจิกำยน นำยอนันต์
– ธันวำคม และครูกลุ่ม
58
สำระกำร
เรียนรู้
สุขศึกษำและ
พลศึกษำ
กันยำยน
59

50,000 50,000

นำยอนันต์
และครูกลุ่ม
สำระกำร
เรียนรู้
สุขศึกษำและ
พลศึกษำ
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 50,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มำแหล่งของงบประมำณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้
ที่ กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมายเหตุ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
1 ทำสนำมกรีฑำ
3,000 3,000
2 พิธีเปิด
5,000 5,000
3 เช่ำเครื่องเสียง
4,000
4,000
4 ตกแต่งสถำนที่
3,000 3,000
5 สนับสนุนวงดุริยำงค์ร่วมนำขบวน
18,000
18,000
6 เหรียญรำงวัล
15,000 15,000
7 รถนำขบวนและจรำจร
2,000
2,000
8 สูจิบัตรกำรแข่งขัน
1,000 1,000
9 อุปกรณ์เทคนิค
1,000 1,000
10 ตกแต่งรถเกียรติยศ(ถ้วยรำงวัล)
3,000 3,000
11 สนับสนุนกลุ่มสี 6 สี
18,000 18,000
12 อำหำรเช้ำวงดุริยำงค์ 5 วง
3,000 3,000
13 เบ็ดเตล็ด
3,000 3,000
รวม
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
1 ฝึกซ้อมและคัดเลือกนักกีฬำ
2,000
2,000
2 ชุดแข่งขัน
5,000 5,000
3 นำนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขัน
3,000
3,000
รวม
88,000
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 90 กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ
ภำยในและระหว่ำงโรงเรียนบ้ำนปงสนุก
ดำเนินกิจกรรมตำมแผนกำรดำเนินงำน
บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 100 นักเรียนระดับชั้นอนุบำลชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เข้ำร่วมกิจกรรม

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

- กำรสังเกต
- กำรปฏิบัติ

- แบบสังเกต
- แบประเมินกำรปฏิบัติ

- กำรสังเกต
- ผลกำรแข่งขัน
- ควำมพึงพอใจ

- แบบสังเกต
- สรุปผลกำรแข่งขัน
- แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำภำยใน ร้อยละ 100
7.2. นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ในกำรแข่งขันกีฬำที่ตนเองถนัดและร่วมกิจกรรมเต็มที่ตำมศักยภำพ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำยอนันต์ จำเริญวรทศ)
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สุขศึกษำและพลศึกษำ

ผู้เห็นชอบโครงกำร

ผู้เห็นชอบโครงกำร

(นำงอัญชลิกำ แสงบุญเรือง)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

(นำงสำวจันธิวำ ใจจูณ)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยสมพร นำคพิทักษ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปงสนุก
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

กำรส่งเสริมประชำธิปไตยและเสริมสร้ำงวินัยในโรงเรียน
บริหำรทั่วไป
1,2
กำรประกันคุณภำพในมำตรฐำนที่ 1 – 6
1-2
นำยอนันต์ จำเริญวรทศ และหัวหน้ำสำยชั้นทุกระดับ
โครงกำรต่อเนื่อง
1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559 ปีงบประมำณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
กำรอยู่ร่วมในสังคมไม่ว่ำจะเป็นลักษณะใดก็ตำมจะต้องมีข้อตกลง เงื่อนไข วัฒนธรรมประเพณี หรือ
สิ่งใด ๆ ที่เป็นตัวกำหนดให้สังคมนั้นปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นสุข โรงเรียนบ้ำนปงสนุก
เป็นโรงเรียนประถมศึกษำที่มีนักเรียนจำนวนมำกพอสมควร กำรที่จะให้นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ มี
ระเบียบวินัย มีเหตุมีผล มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อส่วนรวม เป็นผู้นำผู้ตำมที่ดี มีทักษะ
ในกำรแก้ปัญหำ รู้จักทำงำนร่วมกับผู้อื่น จึงได้กำหนดกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยและเสริมสร้ำงวิ นัยใน
โรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในกำรอยู่ร่วมกันและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงปลอดภัยและมีควำมสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นำผู้ตำมที่ดี
2.2. เพื่อฝึกให้นักเรียนทำงำนร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้จักสิทธิและหน้ำที่ตนเองในกำรปกครองตำมระบอบ
ประชำธิปไตย
2.3. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตำมข้อตกลง มีระเบียบวินยั มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
3. เป้าหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นอนุบำล – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนบ้ำนปงสนุก จำนวน 1,826 คน
3.2. เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นอนุบำล – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนบ้ำนปงสนุก เข้ำร่วมกิจกรรมตำมขอบข่ำย
สำมำรถปฏิบัติกิจกรรม เกิดทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า ค่าใช้ ค่า
รวม
ที่
รายละเอียดของ
ตอบ สอย วัสดุ เงิน
กิจกรรม
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN) ศึกษำ
ข้อมูลนำเสนอโครงกำรขออนุมัติ
โครงกำร ประชุมวำงแผน
กำรจัดกิจกรรม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
การ
ดาเนินการ
กันยำยน
58

นำยอนันต์
และหัวหน้ำ
สำยชั้นทุก
ระดับ
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ที่

รายละเอียดของ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า ค่าใช้ ค่า
รวม
ตอบ สอย วัสดุ เงิน
แทน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
การ
ดาเนินการ

กิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
ตุลำคม 58
(D-DO)
– กันยำยน
จัดสรรงบประมำณ และ
59
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขัน
ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมสร้ำงเสริมวินัย
6,000 6,000
2. กิจกรรมกำรเลือกตั้ง
2,000 2,000
3. กิจกรรมธนำคำรขยะ
3,000
7,000 10,000
4. กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี
2,000 2,000
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอประเมินผล
ตุลำคม 58
การดาเนินงาน (C-Check)
– กันยำยน
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่ำงและ
59
หลังปฏิบัติกิจกรรม โดยกำร
ตรวจสอบและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนทุกขั้นตอน
4 ขั้นสรุปผล แก้ไข สรุปผลการ
กันยำยน
ดาเนินงาน (A-ACT)
59
ปรับปรุง แก้ไข ตำมผลกำร
ติดตำมตรวจสอบและประเมินผล
กำรดำเนินงำน พร้อมทั้งสรุปผล
กำรปฏิบัติงำนของแต่ละกิจกรรม
ตำมโครงกำร รำยงำนผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
20,000
5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 20,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มำแหล่งของงบประมำณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้
ที่ กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
แทน สอย
เงิน
กิจกรรมเสริมสร้างวินัย
1 คู่มือแนวปฏิบัติ
2,000 2,000
2 ป้ำยสัญลักษณ์คณะกรรมกำรนักเรียน
1,500 1,500
3 กระดำษ 4 เอ
1,500 1,500
4 ปำกกำเคมี สีเมจิก กระดำษชำร์ทสี ฯลฯ
1,000 1,000

นำยอนันต์
และหัวหน้ำ
สำยชั้นทุก
ระดับ

นำยอนันต์
และหัวหน้ำ
สำยชั้นทุก
ระดับ
นำยอนันต์
และหัวหน้ำ
สำยชั้นทุก
ระดับ

หมายเหตุ

127
ที่ กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมธนาคารขยะ
1 จัดซื้อถังขยะเพิ่มเติม นำมำตกแต่งให้
สวยงำม นำไปวำงตรงจุดที่เหมำะสม
ซ่อมแซมถังขยะที่เป็นกรงเหล็ก นำมำตั้ง
เพื่อแยกขยะที่เป็นพลำสติก
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
1 ขวดใส่น้ำดื่ม
2 ถุงพลำสติกและวัสดุอื่น
กิจกรรมการเลือกตั้ง
1 บัตรเลือกตั้ง กระดำษชำร์ท
ปำกกำเคมี สีเมจิก กระดำษกำว
2 ป้ำยประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งและหำ
เสียง(ไวนิล)
รวม

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
แทน สอย
เงิน
3,000

7,000

10,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

หมายเหตุ

20,000

6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 90 กิจกรรมสร้ำงเสริมวินัยและ
ส่งเสริมประชำธิปไตย โรงเรียนบ้ำนปงสนุก
ดำเนินกิจกรรมตำมแผนกำรดำเนินงำนบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 100 นักเรียนระดับชั้นอนุบำล-ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 เข้ำร่วมกิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

- กำรสังเกต
- กำรปฏิบัติ

- แบบสังเกต
- แบประเมินกำรปฏิบัติ

- กำรสังเกต

- แบบสังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได้ฝึกกำรเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดีตำมบริบทและศักยภำพ
7.2 นักเรียนปฏิบัติตำมกรอบและข้อตกลง รู้หน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบมีระเบียบวินัย
7.3 บริเวณโรงเรียนสะอำดร่มรื่นน่ำอยู่
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ผู้เสนอโครงกำร

ผู้เห็นชอบโครงกำร

ผู้เห็นชอบโครงกำร

(นำยอนันต์ จำเริญวรทศ)
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน

(นำงอัญชลิกำ แสงบุญเรือง)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

(นำงสำวจันธิวำ ใจจูณ)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยสมพร นำคพิทักษ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปงสนุก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
สนองมาตรฐานที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาในการดาเนินงาน

กำรพัฒนำระบบธุรกำร
กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป
4
5
กำรประกันคุณภำพภำยใน 7 - 9
นำงสำวมยุรี หอมอบ
โครงกำรต่อเนื่อง
1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559 ปีงบประมำณ 2559

1. ความสาคัญและความเป็นมา
กำรดำเนินงำนในปัจจุบัน งำนด้ำนสำรบรรณมีบทบำทในกำรดำเนินงำนของฝ่ำยบุคคล ในฝ่ำย
ต่ำง ๆ เพื่อให้ งำนสำรบรรณมีคุณภำพ จึ งต้องมีกำรวำงแผนกำรดำเนินกำรจัดเก็บเอกสำรให้ เป็นระบบ มีกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อที่จะให้งำนบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งเอำไว้ ฝ่ำยธุรกำรจึงเล็งเห็นควำมสำคัญ
จึงดำเนินกำรตำมโครงกำรนี้ขึ้นมำ เพื่อที่จะจัดรูปแบบของเอกสำรที่มีควำมสำคัญไว้อย่ำงเป็นระบบระเบียบ
และสำมำรถสืบค้นและหำข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนำระบบสำรบรรณให้ทันสมัยและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อกำรจัดเก็บเอกสำรที่ถูกต้องเป็นระบบ
2.3 เพื่อสะดวกเป็นกำรค้นหำและตรวจสอบ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนได้จัดเก็บเอกสำรของทำงรำชกำรได้อย่ำงเป็นระบบครบถ้วน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีกำรจัดเอกสำรไว้เป็นหมวดหมู่
2. โรงเรียนมีกำรจัดเก็บเอกสำรที่สำมำรถสืบค้นหำข้อมูลได้
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษำข้อมูลนำเสนอโครงกำรขอ
อนุมัติโครงกำร ประชุมและวำง
แผนกำรจัดกิจกรรม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย

ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ดาเนินงาน
กันยำยน 58 น.ส.มยุรี
หอมอบ
นำงนงนุช
ลังกำเปี้ย
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ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมำณ และดำเนินกำร
จัดกิจกรรมพัฒนำระบบธุรกำร
ดังต่อไปนี้
- ประชุมเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ
เวลำและกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
- ดำเนินกิจกรรมตำมที่กำหนด
1) จัดซื้อวัสดุจัดซื้อวัสดุ สำนักงำน

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
ดาเนินงาน
แทน สอย
90,000 90,000 ตุลำคม 58 - น.ส.มยุรี
กันยำยน 59 หอมอบ
นำงนงนุช
ลังกำเปี้ย

3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน
( C-Check )
ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่ำงและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยกำรตรวจสอบ
และประเมินผลกำรดำเนินงำนทุก
ขั้นตอน

ตุลำคม 58 น.ส.มยุรี
กันยำยน 59 หอมอบ
นำงนงนุช
ลังกำเปี้ย

4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน ( A-ACT )
ปรับปรุง แก้ไข ตำมผลกำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลกำร
ดำเนินงำน พร้อมทั้งสรุปผลกำร
ปฏิบัติงำนของแต่ละกิจกรรมตำม
โครงกำร รำยงำนผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

กันยำยน 59 น.ส.มยุรี
หอมอบ
นำงนงนุช
ลังกำเปี้ย

90,000

90,000

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 90,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มำแหล่งของงบประมำณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ ดังนี้
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ที่
1
2
3
4

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย

กิจกรรม / รายการ
จัดซื้อวัสดุจัดซื้อวัสดุ สำนักงำน
ค่ำวิทยำกร
ค่ำอำหำร
ค่ำพำหนะรับส่ง
ค่ำวัสดุ
รวม

100,000
100,000

หมาย
เหตุ

100,000
100,000

6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล

ผลผลิต (Output)
กิจกรรมพัฒนำระบบธุรกำร ดำเนินกิจกรรมตำม
แผนกำรดำเนินงำนบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์
ร้อยละ 90
ผลลัพธ์ (Outcome)
กิจกรรมพัฒนำระบบธุรกำร โรงเรียนบ้ำนปงสนุกดำเนิน
กิจกรรมตำมแผนกำรดำเนินงำนบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์
ร้อยละ 90

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

สังเกต

แบบสังเกต

เวลำเรียนคะแนน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. กำรเก็บหลักฐำนต่ำงๆ ของโรงเรียนเป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
7.2. สะดวกในกำรค้นหำและตรวจสอบ
7.3. กำรดำเนินงำนด้ำนธุรกำรมีประสิทธิภำพ
ผู้เสนอโครงกำร
( นำงสำวมยุรี
หอมอบ )
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำนธุรกำร

ผู้เห็นชอบโครงกำร

ผู้เห็นชอบโครงกำร

(นำงอัญชลิกำ แสงบุญเรือง)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

(นำงสำวจันธิวำ ใจจูณ)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ

ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมพร นำคพิทักษ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปงสนุก

132
ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
1,2
กำรประกันคุณภำพในมำตรฐำนที่ 1 – 6
1-2
นำยอนันต์ จำเริญวรทศ และหัวหน้ำสำยชั้นทุกระดับ
โครงกำรต่อเนื่อง
1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559 ปีงบประมำณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
กำรสร้ำงและให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงหรือกำรใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งที่จะ
ช่วยป้องกันและลดกำรเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ในเป็นอย่ำงมำก
โรงเรียนบ้ำนปงสนุก ซึ่งเป็นสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบำลนคร มีรถสัญจรผ่ำนไปมำอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดทั้งวัน โดยเฉพำะนักเรียนโรงเรียนบ้ำนปงสนุกซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่นอกพื้นที่หรืออยู่ต่ำงอำเภอ กำรเดินทำง
มำโรงเรี ย นก็ จ ะมี ห ลำยลั ก ษณะ ที่ อ ยู่ ไกลก็จ ะโดยสำรรถยนต์ ส่ ว นที่ อ ยู่ ใกล้ โรงเรียนก็ จะเดิ น ทำงโดย
รถจักรยำนยนต์ รถจักรยำน หรือเดิ น จำกสภำพดังกล่ำวโรงเรียนบ้ำนปงสนุกได้ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้น
เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หำและลดอุ บั ติ เหตุ บนท้ อ งถนน รวมทั้ ง ปลู ก ฝั ง จิ ต ส ำนึ ก ให้ เยำวชนเป็ น ผู้ มี ร ะเบี ย บ
วินัย ปฏิบัติตำมกฎจรำจรและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรใช้ร ถ
ใช้ถนนโรงเรียนบ้ำนปงสนุก ขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหำและลดกำรเกิดอุบัติเหตุดังกล่ำวต่อไป
2. วัตถุปะสงค์
2.1. เพื่อให้นักเรียน มีควำมรู้เกี่ยวกับกฎจรำจร ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทักษะควำมรู้ในกำรขับขี่รถ
เชิงป้องกันอุบัติเหตุ และกระตุ้นเตือนไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน
2.2. เพื่อเสริมสร้ำงจิตสำนึกควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนนให้นักเรียนได้เข้ำใจและปฏิบัติตำมกฎจรำจร
อย่ำงถูกต้องนำไปสู่กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
2.3. เพื่อจัดทำระบบจรำจรจำลองภำยในเหมือนสภำพจริง ปฏิบัติจริง และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
3. เป้าหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นอนุบำล – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนบ้ำนปงสนุก จำนวน 1,525 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
2. นักเรียนชั้นอนุบำล – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนบ้ำนปงสนุก เข้ำร่วมกิจกรรมตำมขอบข่ำย
สำมำรถปฏิบัติกิจกรรม เกิดทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า ค่าใช้ ค่า
รวม
ที่
รายละเอียดของ
ตอบ สอย วัสดุ เงิน
กิจกรรม
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษำข้อมูลนำเสนอโครงกำรขอ
อนุมัติโครงกำร ประชุมวำงแผน
กำรจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมำณ และ
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขัน
ดังต่อไปนี้
1. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ
6,000 6,000
บูรณำกำร
2. จัดกิจกรรมแสดงผลงำน
3,000 3,000
3. เชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้และ 3,000
3,000
ออกแบบระบบจรำจรภำยใน
4. จัดทำป้ำย เครื่องหมำย ระบบ
8,000 8,000
จรำจรภำยใน
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่ำงและ
หลังปฏิบัติกิจกรรม โดยกำร
ตรวจสอบและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนทุกขั้นตอน
4 ขั้นสรุปผล แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตำมผลกำร
ติดตำมตรวจสอบและประเมินผล
กำรดำเนินงำน พร้อมทั้งสรุปผล
กำรปฏิบัติงำนของแต่ละกิจกรรม
ตำมโครงกำร รำยงำนผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
20,000

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
การ
ดาเนินการ
กันยำยน
58

นำยอนันต์
และหัวหน้ำ
สำยชั้นทุก
ระดับ
ตุลำคม 58 นำยอนันต์
– กันยำยน และหัวหน้ำ
59
สำยชั้นทุก
ระดับ

ตุลำคม 58 นำยอนันต์
– กันยำยน และหัวหน้ำ
59
สำยชั้นทุก
ระดับ

กันยำยน
59

นำยอนันต์
และหัวหน้ำ
สำยชั้นทุก
ระดับ

134
5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 20,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มำแหล่งของงบประมำณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้
ที่ กิจกรรม/รายการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
1 กระดำษ เอ 4
จัดกิจกรรมแสดงผลงาน
1 จัดซื้อกระดำษชำร์ทสี กระดำษปอนด์
กระดำษกำว จัดนิทรรศกำร
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
1 วิทยำกรมำให้ควำมรู้
จัดทาป้าย เครื่องหมาย ระบบจราจรภายใน
1 สีสำหรับทำเครื่องหมำยจำจร
2 ป้ำยไวนิล
รวม

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
6,000

6,000

4,000

4,000

3,000

หมายเหตุ

3,000
6,000
1,000

6,000
1,000
20,000

6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 90 กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมปลอดภัย
ในกำรใช้รถใช้ถนนโรงเรียนบ้ำนปงสนุกดำเนิน
กิจกรรมตำมแผนกำรดำเนินงำนบรรลุตำม
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 100 นักเรียนระดับชั้นอนุบำล-ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 เข้ำร่วมกิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

- กำรสังเกต
- กำรปฏิบัติ

- แบบสังเกต
- แบประเมินกำรปฏิบัติ

- กำรสังเกต

- แบบสังเกต

7. ผลที่คาดหว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตำมกฎจรำจร มีควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน
7.2 โรงเรียนมีระบบจรำจรภำยใน สำมำรถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและบุคลทั่วไป
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ผู้เสนอโครงกำร

ผู้เห็นชอบโครงกำร

ผู้เห็นชอบโครงกำร

(นำยอนันต์ จำเริญวรทศ)
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำนกิจกำรนักเรียน

(นำงอัญชลิกำ แสงบุญเรือง)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

(นำงสำวจันธิวำ ใจจูณ)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยสมพร นำคพิทักษ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปงสนุก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ำยลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 - 6
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
1,2
กำรประกันคุณภำพในมำตรฐำนที่ 1 – 6
1-2
นำยอนันต์ จำเริญวรทศ และคณะครูสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 – 6
โครงกำรต่อเนื่อง
1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559 ปีงบประมำณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 กำหนดแนวกำรจัดกำรศึกษำโดยยึดหลักว่ำผู้เรียน
ทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนมีควำมสำคัญที่สุด กระบวนกำรจัดกำรศึกษำ
ต้องส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นสำมำรถพั ฒ นำตำมธรรมชำติ และเต็มศักยภำพ โดยจัดเนื้อ หำสำระและกิจกรรมให้
สอดคล้ อ งกั น ควำมสนใจและควำมถนั ด ของผู้ เรี ย น ค ำนึ ง ถึ ง ควำมแตกต่ ำ งระหว่ ำ งบุ ค คล ฝึ ก ทั ก ษะ
กระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ ประกอบกับมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของสั งคม
เทคโนโลยี ก่อให้ เกิดผลดี และผลเสี ยต่อกำรดำรงชีวิตในปัจ จุบันของบุคคลจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีกำร
ดำเนินชีวิตให้สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีคุณค่ำ มีควำมสุขบนพื้นฐำนของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ยั่งยืน
นอกจำกกำรพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรู้ที่เป็นพื้นฐำนสำคัญ ซึ่งได้กำหนดไว้ในโครงสร้ำงของ
กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ ทั้ ง 8 สำระ หลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนได้ ก ำหนดกิ จ กรรมพั ฒ นำผู้ เรี ย นซึ่ ง
ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม ไว้ในโครงสร้ำงเพื่อพัฒนำผู้เรียน
ให้ เต็มศักยภำพ เห็นคุณค่ำในกำรประกอบสัมมำชีพ เป็นผู้มีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักบทบำท
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ กำรบำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน สังคม ประเทศชำติ ดำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข
โรงเรี ย นบ้ ำนปงสนุ ก ได้ เล็ งเห็ น ควำมส ำคัญ กิจ กรรมลู กเสื อ ยุว กำชำด ซึ่งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
กิจกรรมสำคัญในกำรปลูกฝัง ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสภำพชีวิตต่ำง ๆ นำไปสู่พื้นฐำน
กำรทำประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจึง
จัดทำโครงกำรลูกเสือ ยุวกำชำดขึ้นเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และ
สติปัญญำ
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ลูกเสือ - ยุวกำชำด รู้จักเสียสละ อดทน ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
2.2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กิจกรรม ลูกเสือ - ยุวกำชำด ดำรงไว้สืบไป
2.3. ฝึกกำรเป็นผู้นำและผู้ตำม รู้จักปรับตัวเข้ำกับบุคคลอื่นได้อย่ำงเหมำะสม
3. เป้าหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
1. ลูกเสือ - ยุวกำชำด ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้ำนปงสนุก จำนวน 1,183 คน
3.2. เชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือ - ยุวกำชำด ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้ำนปงสนุก เข้ำร่วมกิจกรรมและเรียนรู้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถปฏิบัติกิจกรรม เกิดทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษำข้อมูลนำเสนอโครงกำรขอ
อนุมัติโครงกำร ประชุมและวำง
แผนกำรจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมำณ และดำเนินกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกำชำด ชั้นป.5
กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกำชำด ชั้นป.6
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน
(C-Check)
ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่ำงและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยกำรตรวจสอบ
และประเมินผลกำรดำเนินงำนทุก
ขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตำมผลกำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลกำร
ดำเนินงำน พร้อมทั้งสรุปผลกำร
ปฏิบัติงำนของแต่ละกิจกรรมตำม
โครงกำร รำยงำนผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

ผู้รับ
ระยะเว
ผิดชอบ
ลาการ
ค่า
ค่าใช้
ตอบ
ค่าวัสดุ รวมเงิน ดาเนิน
สอย
งาน
แทน
กันยำยน นำยอนันต์
58 และหัวหน้ำ
สำยชั้นคณะ
ครู
ตุลำคม นำยอนันต์
30,000 30,000 58 และหัวหน้ำ
กันยำยน สำยชั้นคณะ
59 ครู

ตุลำคม
58
กันยำยน
59

นำยอนันต์
และหัวหน้ำ
สำยชั้นคณะ
ครู

กันยำยน นำยอนันต์
59 และหัวหน้ำ
สำยชั้นคณะ
ครู

30,000
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 30,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มำแหล่งของงบประมำณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้
1. ค่ำวัสดุ
จำนวน

30,000

บำท

6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จของโครงกำร

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

วิธีกำรวัดและประเมินผล

ผลผลิต (Output)
กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกำชำด ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1- 6 สังเกต
โรงเรียนบ้ำนปงสนุกดำเนินกิจกรรมตำมแผนกำร
ดำเนินงำนบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ ร้อยละ 90
ผลลัพธ์ (Outcome)
ลูกเสือ – ยุวกำชำดสำยชั้น ป 1- 6
เวลำเรียนคะแนน
ผ่ำนกิจกรรมร้อยละ 100
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม

แบบสังเกต

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. ลูกเสือ – ยุวกำชำด สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับมำปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7.2. ลูกเสือ – ยุวกำชำด มีควำมรัก ควำมสำมัคคีสำมำรถร่วมกิจกรรมอย่ำงมีควำมสุข
7.3. ลูกเสือ – ยุวกำชำด มีควำมรู้ ประพฤติ ปฏิบัติตนในกฎ ระเบียบ
7.4. ลูกเสือ – ยุวกำชำด เข้ำร่วมกิจกรรมและผ่ำนกำรประเมินกิจกรรมที่กำหนด
ผู้เสนอโครงกำร

( นำยอนันต์ จำเริญวรทศ )
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำนลูกเสือ

ผู้เห็นชอบโครงกำร

ผู้เห็นชอบโครงกำร

(นำงอัญชลิกำ แสงบุญเรือง)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำงสำวจันธิวำ ใจจูณ)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ

(นำยสมพร นำคพิทักษ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปงสนุก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

กำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
1,2
กำรประกันคุณภำพในมำตรฐำนที่ 1 – 6
1-2
นำงจรัสศรี สิงหจำรุ
โครงกำรต่อเนื่อง
1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559 ปีงบประมำณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรศึ ก ษำ ปี ก ำรศึ ก ษำ 2542 หมวดที่ 6 มำตรำที่ 6 ก ำหนดไว้ ว่ ำ
“กำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิต สำมำรถร่วมอยู่กับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข ”โรงเรียนบ้ำน
ปงสนุ ก ได้ด ำเนิ น กำรตำมโครงกำรระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั กเรีย น และตระหนั ก ถึงควำมจำเป็ น ที่ จะต้ อ ง
ดำเนินกำรให้กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเร่งด่วนภำยใต้สภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกมำยในปัจจุบัน
เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเป็ น คนดี มี ค วำมสุ ข มี ค วำมสำมำรถทำงสติ ปั ญ ญำเพี ย บพร้ อ มไปด้ ว ยคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ส่งเสริมครูและผู้ปกครองให้มีศักยภำพในกำรร่วมกันดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อเป็นกำรผลิต,จัดหำสื่อ,นวัตกรรมพัฒนำเครื่องมือและเอกสำรกำรดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เหมำะสมในกำรดำเนินงำน รู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล คัดกรอง ป้องกันแก้ไขปัญหำนักเรียน
กลุ่มเสียง/มีปัญหำ พัฒนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงปกติ กำรจัดกิจกรรมโฮมรูม และกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้ำน
ต่ำงๆ
2.2. เพื่ อ ส ร้ ำ งสั ม พั น ธ ภ ำพ ค ว ำม เข้ ำใจ ค ว ำม เห็ น อ ก เห็ น ใจ อั น ดี ระ ห ว่ ำงค รู ผู้ ป ก ค อ ง
นักเรียน
2.3. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม/คุณลักษณะตำมที่โรงเรียนกำหนด
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนได้รับกำรเยี่ยมบ้ำนและดูแลช่วยเหลือ ภำคเรียนละ 1 ครั้ง
2. ผลิต,จัดหำสื่อ,นวัตกรรมปรับปรุง แก้ไข พัฒนำเครื่องมือและเอกสำรระบบดูแลช่วยนักเรียน
3.2. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือจำกครูที่ปรึกษำและโรงเรียนอย่ำงเหมำะสม ยุติธรรม
2. สื่อเครื่องมือและเอกสำรระบบดูแลช่วยนักเรียนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 90สำมำรถใช้ในกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษำข้อมูลนำเสนอโครงกำรขอ
อนุมัติโครงกำร ประชุมและวำง
แผนกำรจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมำณ และดำเนินกำร
จัดกิจกรรมพัฒนำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ดังต่อไปนี้
-คณะกรรมกำรดำเนินงำน
-สำรวจสภำพปัจจุบันและปัญหำ ทำแบบบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำน ทำแบบบันทึกกำรคัดกรองนักเรียน
-ดำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน เพื่อ
พบนักเรียน และผู้ปกครองใน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1- 6
-ดำเนินกำรคัดกรองนักเรียนเพื่อ
จัดกลุ่มพัฒนำ
-บันทึกข้อมูลนักเรียนและ
ผู้ปกครองในแบบบันทึก
- กิจกรรมผลิต , จัดหำสื่อ
นวัตกรรมและพัฒนำ เครื่องมือ
และเอกสำรระบบดูแลและแผ่นพับ
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้เรียนทุกด้ำน
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
การดาเนินงาน ( C-Check )
ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่ำงและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยกำรตรวจสอบ
และประเมินผลกำรดำเนินงำนทุก
ขั้นตอน

ค่า
ตอบ
แทน

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ รวมเงิน

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

กันยำยน 58 นำงจรัส
ศรี
สิงหจำรุ
10,000 10,000

20,000 ตุลำคม 58 - นำงจรัสศรี
กันยำยน 59 สิงหจำรุ

ตุลำคม 58 นำงจรัสศรี
กันยำยน 59 สิงหจำรุ
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หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

ค่า
ตอบ
แทน

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ รวมเงิน

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
กันยำยน 59 นำงจรัสศรี
สิงหจำรุ
ดาเนินงาน ( A-ACT )
ปรับปรุง แก้ไข ตำมผลกำร
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
กำร ดำเนินงำน พร้อมทั้งสรุปผล
กำรปฏิบัติงำนของแต่ละกิจกรรม
ตำมโครงกำร รำยงำนผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
10,000 10,000 20,000
5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 20,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มำแหล่งของงบประมำณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้
ที่

กิจกรรม / รายการ

กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน เพื่อพบนักเรียน และผู้ปกครอง
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1- 6
1 ค่ำวิทยำกร
2 ค่ำอำหำร
3 ค่ำพำหนะรับส่ง
4 ค่ำวัสดุ
รวม
กำรคัดกรองนักเรียนเพื่อจัดกลุ่มพัฒนำบันทึกข้อมูล
นักเรียนและผู้ปกครองในแบบบันทึก
1 ค่ำวิทยำกร
2 ค่ำอำหำร
3 ค่ำพำหนะรับส่ง
4 ค่ำวัสดุ
รวม
กิจกรรมผลิต , จัดหำสื่อนวัตกรรมและ
พัฒนำ เครือ่ งมือและเอกสำรระบบดูแลและแผ่นพับ
1 ค่ำวิทยำกร
2 ค่ำอำหำร
3 ค่ำพำหนะรับส่ง
4 ค่ำวัสดุ
รวม

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย

5,000
5,000

5,000
5,000

5,000
5,000
10,000

5,000
5,000

5,000
5,000

5,000
5,000

5,000
5,000

หมายเหตุ
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6. การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
1.นักเรียนทุกคนได้รับกำรเยี่ยมบ้ำนและคัดกรอง
2.ผลิต,จัดหำสื่อ,นวัตกรรมปรับปรุง แก้ไข พัฒนำ
เครื่องมือและเอกสำรระบบดูแลช่วยนักเรียน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1.นักเรียนทุกคนที่ได้รับกำรเยี่ยมบ้ำนและคัดกรอง
ได้รับกำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสม เสมอภำค
และยุติธรรม
2.สื่อเครื่องมือและเอกสำรระบบดูแลช่วยนักเรียนไม่
น้อยกว่ำ ร้อยละ 90 สำมำรถใช้ในดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

สอบถำม

รำยงำนกำรเยี่ยมบ้ำน

สอบถำม

รำยงำนกำรเยี่ยมบ้ำน

สังเกต

แผ่นพับ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนทุกคนได้รับกำรเยี่ยมบ้ำน คัดกรอง ดูแลช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสม เสมอภำคและยุติธรรม
7.2. นักเรียน ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษำ และโรงเรียน เกิดควำมเข้ำใจตรงกันในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตัว
นักเรียนและโรงเรียน มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนกำรสอนและโรงเรียนผู้เสนอโครงกำร
7.3. มีสื่อเครื่องมือและเอกสำรระบบดูแลช่วยนักเรียนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 90 สำมำรถใช้ใน ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำงจรัสศรี สิงหจำรุ)
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำกิจกรรมแนะแนว

ผู้เห็นชอบโครงกำร

ผู้เห็นชอบโครงกำร

(นำงอัญชลิกำ แสงบุญเรือง)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

(นำงสำวจันธิวำ ใจจูณ)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ

ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมพร นำคพิทักษ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปงสนุก
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