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นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับปฐมวัย)
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ายวิชาการระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1, 2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1-4
1, 2, 3
นางศากุนต์ รุ่งเรืองและคณะครูระดับสายชั้นอนุบาล
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกรมวิชาการ ทีมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน
ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคมส และด้านสติปัญญา โดยบนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมที่
เด็กมีอยู่ และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กได้รับต้องมีความหมายกับตัวเด็ก
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจึงนับว่าเป้นพื้นฐานที่จาเป็นและมีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประชากรของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะพัฒนาการจัดการศึกษา
ในระดับปฐมวัยได้อย่างสมบูรณ์ ดังเช่นโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 ที่มุ่งเน้ นให้เด็กปฐมวัย ได้มีโอกาสเรียนรู้ อบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม มีการพัฒ นาคุณ ภาพของการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก
จากความสาคัญดังกล่าว ครูสายชั้นอนุบาล จึงมีความสนใจที่จัดทากิจกรรม เข้าค่ายวิชาการ
ชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล เพื่อเตรียมความพร้อมให้สาหรับ เด็กชั้นอนุบาล 1 ที่จะขึ้นชั้นอนุบาล 2 และเด็ก
ชั้นอนุบาล 2 ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ –
จิ ต ใจ ด้ านสั งคม และด้ า นสติ ปั ญ ญา ซึ่ งกิ จกรรมดั งกล่ าวเป็ น การเรีย นรู้แ บบรายวิช า ประกอบด้ ว วิช า
คณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้การจัดทากิจกรรมยังป็นหลักและแนวทางให้คณะ
ครูสายชั้นอนุบาล ได้จัดทากิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1. เด็กชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 มีความพร้อมในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชา
อังกฤษได้
2.2. เพื่อให้เด็กชั้นอนุบาลมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
2.3 . เพื่อให้เด็กสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยใช้กิจกรรมการทางานเป็นกลุ่มได้
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านเชิงปริมาณ
1. เด็กชั้นอนุบาล 1 จานวน 156 คน และ เด็กชั้นอนุบาล 2 จานวน 189 คน รวม 345 คน
3.2 ด้านเชิงคุณภาพ
1. เด็กมีทักษะในการทากิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
2. เด็กชั้นอนุบาลมีความพร้อมด้านภาษา และด้านคณิตศาสตร์ ในการที่จะเรียนระดับสูงขึ้น
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ

ที่

กิจกรรม / รายการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
ตอบ สอย
เงิน
แทน

1 ขั้นวางแผน(P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการ ขอ
อนุมัติโครงการประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1. จัดทาเอกสารแบบฝึก และจัดหา
อุปกรณ์สาหรับเด็กแต่ละคน
2.จัดกิจกรรมโดยแยกเด็กแต่ละสาย
ชั้น ชั้นอนุบาล 1 จัดกิจกรรมห้อง
ประชุมแจ่งหัวริน และ ชั้นอนุบาล
2 จัดกิจกรรมห้องศรีบุญโยง
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
แต่ละสายชั้น โดยแต่ละสายชั้นแบ่ง
กิจกรรมเป็น 3 ฐาน
- ชั้นอนุบาล 1 แบ่งเป็นฐาน ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
- ชั้นอนุบาล 2 แบ่งเป็นฐาน ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ ศิลปะ
3 ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ/ ประเมินผล
การดาเนินงาน(C-Check)
ติดตามผลการใช้สื่อในการจัดการ
เรียนรู้ ของแต่ละกิจกรรมทั้งก่อนและ
หลังปฏิบัติกิจกรรมโดยการโดยการ
ประเมินผลทุกขั้นตอน

ระยะเวลา
กันยายน
2558

27,600 17,250 44,850

ตุลาคม
2558
กันยายน
2559

ตุลาคม
2558
กันยายน
2559

ผู้รับผิดชอบ
นางศากุนต์
รุ่งเรืองและ
คณะครู
ระดับชั้น
อนุบาล

นางศากุนต์
รุ่งเรืองและ
คณะครู
ระดับชั้น
อนุบาล

นางศากุนต์
รุ่งเรืองและ
คณะครู
ระดับชั้น
อนุบาล
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ที่

กิจกรรม / รายการ

4

ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินการ (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ตามโครงการ รายงานผล
รวม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
ตอบ สอย
แทน

ระยะเวลา
กันยายน
2559

44,850

ผู้รับผิดชอบ
นางศากุนต์
รุ่งเรืองและ
คณะครู
ระดับชั้น
อนุบาล

44,850

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 44,850 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวมเงิน
1 อาหารว่าง เด็ก 345 คน x 20 บาท x 4 วัน
27,600
27,600
2 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
17,250 17,250
รวม
27,600 17,250 44,850
6. การวัดผลประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ผลผลิต (Output)
1. เด็กชั้นอนุบาล 1 จานวน 156 คน
บันทึกเข้าร่วมกิจกรรม
เด็กชั้นอนุบาล 2 จานวน 189 คน
ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ (Out come)
1. เด็กชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ได้รับการ
ประเมินจากการทาใบงาน
พัฒนาตามศักยภาพและเรียนรู้อย่างบมี
การสังเกตจากการทากิจกรรม
ความสุขและเด็กชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 มี
ความพร้อมในการเลื่อนขึ้นชั้นที่สูงขึ้น

หมายเหตุ

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
แบบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม

ใบงาน
แบบสังเกต
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7. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ
7.1 เด็กชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 มีความพร้อมในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย
วิชาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ
7.2 เพื่อให้เด็กชั้นอนุบาลมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
7.3 เพื่อให้เด็กสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยใช้กิจกรรมการทางานเป็นกลุ่มได้

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางศากุนต์ รุ่งเรือง)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
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ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดลาปาง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1, 2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1-4
1, 2, 3
นางศากุนต์ รุ่งเรืองและคณะครูสายชั้นอนุบาล
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กาหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ประกอบกับมึความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการดาเนินชีวิตปัจจุบันของบุคคล ทาให้
เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถี การดาเนินชีวิตปัจจุบันของบุคคลให้สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษบกิจพอเพียงและยั่งยืนจาก
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมตามวัย
และเกิดการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพนั้น นอกจากมุ่งเน้นในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว
ควรจะเพิ่มประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งจากภายในและภายนอกห้องเรียน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจน
สถานการณ์จริงที่ครูกาหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและให้ เกิดความเพิ่มพูนกระบวนการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆให้แก่เด็ก
ดังนั้นทางสายชั้นอนุบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา จังหวัดลาปาง เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้เด็กได้รับความรู้จกาประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่
2.2. เพื่อให้เด็กนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. เด็กชั้นอนุบาล 1 จานวน 156 คน และ เด็กชั้นอนุบาล 2 จานวน 189 คน จานวน 345 คน
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. เด็กได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่
2. เด็กร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้นอกสถานที่
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ

ที่

กิจกรรม / รายการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
ตอบ สอย
เงิน
แทน

ระยะเวลา

1 ขั้นวางแผน(P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการ ขอ
อนุมัติโครงการประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม

กันยายน
2558

2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
-ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาจังหวัด
ลาปาง จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา
จังหวัดลาปาง
3 ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ/ ประเมินผล
การดาเนินงาน(C-Check)
-ประเมินตรวจสอบผลจากการทา
กิจกรรมจากใบงาน
-การสังเกต พฤติกรรมการเรียนของ
เด็ก
จากการสัมภาษณ์
-ติดตามผลการดาเนินงาน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินการ (A-ACT)
- ประชุมสรุปผลที่ได้รับจากการทา
กิจกรรม ปัญหาที่เกิดขึ้น
- แก้ไขปรับปรุงเพื่อในการทากิจกรรม
ครั้งต่อไป
- ประเมินผล
- จัดทาแบบสรุปผลการดาเนิน
กิจกรรม
- รายงานผล
รวม

ตุลาคม
2558
กันยายน
2559

34,500

34,500

34,500

34,500

ผู้รับผิดชอบ
นางศากุนต์
รุ่งเรืองและ
คณะครู
ระดับชั้น
อนุบาล
นางศากุนต์
รุ่งเรืองและ
คณะครู
ระดับชั้น
อนุบาล

ตุลาคม
2558
กันยายน
2559

นางศากุนต์
รุ่งเรืองและ
คณะครู
ระดับชั้น
อนุบาล

กันยายน
2559

นางศากุนต์
รุ่งเรืองและ
คณะครู
ระดับชั้น
อนุบาล
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 34,500 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบ
แทน

1 ค่ารถบัสไป – กลับ ระหว่างโรงเรียนและศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ลาปาง
จานวน 5 คันๆ ละ 3,000 บาท
2 ค่าเข้าชมและกิจกรรม จานวน 345 คนๆ
ละ 20 บาท
3 อาหารว่างเด็ก จานวน 345 คนๆละ 20 บาท
5 ค่าวัสดุ
รวม
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
ของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนชั้น
อนุบาล 1 – 2 เข้าร่วมร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. เด็กได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอก
สถานที่
2. เด็กร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้นอก
สถานที่

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

15,000

15,000

6,900

6,900

21,900

6,900
5,700
6,900

หมายเหตุ

6,900
5,700
34,500

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

การสังเกต

แบบสังเกต

สอบถาม

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 เพื่อให้เด็กได้รับความรู้จกาประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่
7.2 เพื่อให้เด็กนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางศากุนต์ รุ่งเรือง)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1, 2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1-4
1, 2, 3
นางศากุนต์ รุ่งเรืองและคณะครูสายชั้นอนุบาล
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
แผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบั บปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ได้ชี้ให้ เห็นถึงเป็นในการปรับปรุง
เปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ –
จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญ ญา ความรู้คุณธรรมจริยธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข
เด็กปฐมวัยทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดู และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กมีโอกาส พัฒนาตนเองตามลาดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลและ เต็ม
ศักยภาพ โรงเรียนบ้ านปงสนุกได้เห็ นความสาคัญของค่านิยม 12 ประการจึงได้จัดทากิจกรรมคุณ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ มุ่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้เด็กมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.2. เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง
2.3. เพื่อให้เด็กได้ใช้ชีวิตประจาวันอย่างถูกต้อง
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. เด็กระดับอนุบาลปีที่ 1 จานวน 156 คนและเด็กระดับอนุบาลปีที่ 2 จานวน 189 คนรวม 345 คน
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. เด็กได้เรียนรู้ค่านิยม 12 ประการ โดยบูรณาการเข้ากับหน่วยการเรียนรู้
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4. กิจกรรม / งบประมาณ / ระยะเวลาดาเนินการ

ที่

กิจกรรม / รายการ

1 ขั้นวางแผน(P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการ ขออนุมัติ
โครงการประชุมและวางแผนการจัด
กิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาลปีที่
1-2 ดังต่อไปนี้ วางแผนจัดกิจกรรม
บูรณาค่านิยม 12 ประการให้เข้ากับ
หน่วยการเรียนรู้ 40 หน่วยการเรียนรู้
จัดทาสื่อและเอกสาร
3 ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ/ ประเมินผล
การดาเนินงาน(C-Check)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรมโดยการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานทุกขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินการ (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม ตาม
โครงการ รายงานผล
รวม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้
รวม
ตอบ
ค่าวัสดุ
สอย
เงิน
แทน

34,500 34,500

34,500 34,500

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ

กันยายน 2558

นางศากุนต์
รุ่งเรืองและ
คณะครูสาย
ชั้นอนุบาล

ตุลาคม 2558
กันยายน 2559

นางศากุนต์
รุ่งเรืองและ
คณะครูสาย
ชั้นอนุบาล

ตุลาคม 2558
กันยายน 2559

นางศากุนต์
รุ่งเรืองและ
คณะครู
อนุบาล 1-2

กันยายน 2559

นางศากุนต์
รุ่งเรืองและ
คณะครู
อนุบาล 1-2
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 34,500 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
งบประมาณที่ได้รับ
ที่

กิจกรรม / รายการ

ค่า
ตอบ
แทน

ค่าใช้
ค่าวัสดุ
สอย

1 ค่าวัสดุและจัดทาเอกสาร
รวม

รวม
เงิน

หมายเหตุ

34,500 34,500
34,500

34,500

6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
- ร้อยละ 95 คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 12 ประการระดับอนุบาลชั้นปีที่
1 -2 โรงเรียนบ้านปงสนุก ดาเนิน
กิจกรรมตามแผนการดาเนินงาน บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ ( Outcome)
-ร้อยละ 100 เด็กอนุบาลชั้นปีที่ 1 -2
ผ่านกิจกรรม

วิธีวัดและประเมินผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. เด็กมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7.2. เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง
7.3. เด็กใช้ชีวิตประจาวันอย่างถูกต้อง

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

การสังเกต

แบบบันทึกการสังเกต

การสังเกต

แบบบันทึกการสังเกต
แบบประเมินชิ้นงาน
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางศากุนต์ รุ่งเรือง)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

การบริการเทคโนโลยี (ICT)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1, 2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1-4
1, 2, 3
นางศากุนต์ รุ่งเรืองและคณะครูสายชั้นอนุบาล
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท และมีความจาเป็นอย่างมากในหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษานั้น มีการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นภายใน
สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์เป็น
เทคโนโลยีที่กาลังได้รับความนิยม ถูกนามาใช้เพื่อเป็นช่องทางในนาการเสนอข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนใช้เป็น
ช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆ ทาให้มีการแบ่งปันและกระจายองค์ความรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว สาหรับในด้านการศึกษาและการเรียนการสอนนั้นปัจจุบันการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆทางระบบอินเตอเน็ต
มีข้อมูลหลากหลาย และสามารถนามาประยุกต์ให้แก่เด็กนักเรียน ทาให้เกิดประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนของตนเองให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ ทางสายชั้นอนุบาล จึงได้จัดกิจกรรมการบริการเทคโนโลยี (ICT) ขึ้น เพื่อปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ ของสายชั้นอนุบาลเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และให้เด็กมีประสบการณ์ความหลากหลาย
เพิ่มมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไร้สายภายในอาคารสายชั้นอนุบาล
2.2. เพือ่ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. เด็กระดับอนุบาลปีที่ 1 จานวน 156 คนและเด็กระดับอนุบาลปีที่ 2 จานวน 189 คนรวม 345 คน
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. ครูใช้เทคโนโลยในการพัฒนาการเรียนรู้สาหรับเด็กทุกห้อง
2. เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 – 2 มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้น
เชิงคุณภาพ
3. ครูใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนสาหรับนักเรียน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ประสบการณ์ให้แก่
นักเรียนได้มีประสิทธิผล
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

กิจกรรม / รายการ

1 ขั้นวางแผน(P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการ ขออนุมัติ
โครงการประชุมและวางแผนการจัด
กิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
ดาเนินการตามแผนงาน
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนิน
กิจกรรม
- ปรับปรุงติดตั้งระบบไร้สายภายใน
อาคารอนุบาล
3 ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ/ ประเมินผล
การดาเนินงาน(C-Check)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรมโดยการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานทุกขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินการ (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม ตาม
โครงการ รายงานผล
รวม

ค่า
ค่าใช้
ตอบ
ค่าวัสดุ
สอย
แทน

34,500

34,500

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ

รวม
เงิน

34,500

34,500

กันยายน
2558

นางศากุนต์
รุ่งเรืองและ
คณะครูสาย
ชั้นอนุบาล

ตุลาคม 2558
กันยายน
2559

นางศากุนต์
รุ่งเรืองและ
คณะครูสาย
ชั้นอนุบาล

ตุลาคม 2558
กันยายน
2559

นางศากุนต์
รุ่งเรืองและ
คณะครู
อนุบาล 1-2

กันยายน
2559

นางศากุนต์
รุ่งเรืองและ
คณะครู
อนุบาล 1-2
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 34,500 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
งบประมาณที่ได้รับ
ที่

กิจกรรม / รายการ

1 เครื่องเล่น DVD 2 เครื่องๆ ละ 2,000 บาท
Printer All in One ของ Epson
2
2 เครื่องๆ ละ 5,000 บาท
3 Access Point 1 ตัวๆ ละ 4,500 บาท
เครื่องบันทึก DVR for กล้องไร้สาย Max to
4
4 จุด
5 กล้อง wifi External 2 ตัวๆ ละ 5,000 บาท

ค่า
ค่าใช้
ตอบ
ค่าวัสดุ
สอย
แทน
4,000

4,000

10,000

10,000

4,500

4,500

3,500

3,500

10,000

10,000

2,200
34,500

2,200
34,500

6 Gigabit switching Hub 8 port
รวม
6. การวัดผลประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

รวม

หมายเหตุ

เงิน

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

1. ครูใช้เทคโนโลยในการพัฒนาการเรียนรู้สาหรับ
เด็กทุกห้อง
2. เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 – 2
มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้น
เชิงคุณภาพ

การสังเกต

แบบสังเกต

1. ครูใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนสาหรับ
นักเรียน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ประสบการณ์ให้แก่
นักเรียนได้มีประสิทธิผล

สอบถาม

แบบประเมิน

เชิงปริมาณ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. ระบบไร้สายภายในอาคารอนุบาลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
7.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางศากุนต์ รุ่งเรือง)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

