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นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับประถมศึกษา)
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กิจกรรมวิชาการ
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ายบูรณาวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1-2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 6, 10,11,13
1-2
นางสุปราณี ต่างใจ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาถือเป็ นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพและประสบ
ความสาเร็ จบรรลุผลการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู อย่างมีความสุ ข ตามความสามารถและความแตกต่างของ
บุคคล เพื่อส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้
ฝึ กการทางานเป็ นกลุ่ม มีวินยั ในตนเอง ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายทั้งในห้องและนอกห้องเรี ยน ทาให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน รวมทั้งส่ งเสริ มพัฒนาทักษะทางสังคม และสติปัญญา ส าม ารถ น า
ความรู ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
สายชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นบ้านปงสนุ ก เห็ นความส าคัญ ดังกล่ าวข้างต้น จึ งได้จดั
กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการความรู ้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง มีส่วนร่ วมการวางแผนการเรี ยนรู ้ การลงมือปฏิบตั ิ การสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองฝึ กระเบียบวินยั ทั้ง
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่นในสังคมอย่างมีสุข
2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
2.2 เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถทากิจกรรมร่ วมกับบุคคลอื่น โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2.3 เพื่อให้นกั เรี ยนมีความสุ ข และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านเชิงปริมาณ
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 196 คน
3.2 ด้านเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้เรียนรู้ตามศักยภาพของบุคคล
มีผลการเรียนดีขึ้นและเรียนรู้อย่างมีความสุข
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ผู้บริหาร
พฤศจิกายน
ประชุ ม คณะครู ส ายชั้ น ป.2 เพื่ อ วาง
2558 สถานศึกษา
แผนการจั ด กิ จ กรรมค่ า ยฯ เสนอขอ
คณะครู
อนุมัติโครงการ
สายชั้น ป.1
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ จ ะเชิ ญ ให้ ม าเป็ น วิท ยากร กาหนด
บุ ค ลากรด าเนิ น การและวิ ท ยากร
ประจาฐานต่างๆ
ออก ค าสั่ งแต่ งตั้ งค ณ ะกรรม การ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
2.ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด
คณ ะท างาน คณ ะกรรมการเพื่ อ
เต รี ย ม ก าร ด าเนิ น กิ จ ก รร ม ต า ม
กุมภาพันธ์
โครงการที่กาหนด
หัวหน้าสาย
2559
3.ประชุมชี้แจงนักเรียนสายชั้น ป.1 ใน
ชั้น และคณะ
การเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
ครู ป.1
4.ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชา
นักศึกษาฝึก
การบูรณาการ โดยแบ่งเป็นฐาน
ประสบการณ์
จานวน 5 ฐานคือ
วิชาชีพ
ฐานที่ 1ฐานทักษะการอ่านเรื่อง
ฐานที่ 2ฐานการสะกดคา
ฐานที่ 3ฐานตลุยโจทย์ปัญหา
ฐานที่ 4ฐานการคิดเร็ว
ฐานที่ 5 เกมเพลง-เกม
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ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
กุมภาพันธ์ หัวหน้าสาย
การดาเนินงาน (C-Check)
2559 ชั้น และคณะ
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน การจั ด
ครู ป.1
ค่ายฯ ประเมินผลการดาเนินงานแต่ละ
นักศึกษาฝึก
ขั้นตอน
ประสบการณ์
วิชาชีพ
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
กันยายน หัวหน้าสาย
ดาเนินงาน (A-ACT)
2559 ชั้น และคณะ
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล
ครู ป.1
5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 19,600 บาท ( นักเรียน 196 คน ) หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มา / แหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
1. ค่าวัสดุกิจกรรมฐาน 5 ฐาน ฐานละ 3,280 บาท
เป็นเงิน 3,136 บาท
2. ค่าอาหารว่างนักเรียน เช้าและบ่าย 196 คน คนละ 20 บาท
เป็นเงิน 3,920 บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือ

ผลผลิต (Output)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ บูรณาการความรู้

การทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

แบบบันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรม

ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านปงสนุก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขึ้นร้อยละ 80
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุขร้อยละ 80
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านปงสนุก ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม

ทดสอบ

แบบทดสอบ

สังเกต

แบบสังเกต

สอบถาม

แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิชาการบู รณาการความรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีระเบียบวินัย เรียนรู้ตาม
ศักยภาพ ทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีเจตคติ ที่ดีต่อ
การเรียน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางสุปราณี ต่างใจ )
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ายบูรณาวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1-2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 6, 10,11,13
1-2
นางกาญจนา ทาทาน และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มี คุ ณ ภาพและประสบ
ความสาเร็จบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ตามความสามารถและความแตกต่างของ
บุคคล เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสในให้มีผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม มีวินัยในตนเอง ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน
ทาให้ นั กเรีย นมีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นดีขึ้น รวมทั้ งส่ งเสริมพัฒ นาทั กษะ ทางสั งคม และสติปัญ ญา
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุก เห็นความสาคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดโครงการ
ค่ายวิชาการบูรณาการความรู้สู่วัน ขึ้นปีใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง มีส่ วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ การลงมือปฏิบั ติ การสร้างองค์ความรู้ด้ว ยตนเอง ฝึ ก
ระเบียบวินัยรวมทั้งการเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่น โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2.4 เพื่อให้นักเรียนมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านเชิงปริมาณ
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 205 คน
3.2 ด้านเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้เรียนรู้ตามศักยภาพของบุคคล
มีผลการเรียนดีขึ้นและเรียนรู้อย่างมีความสุข
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ผู้บริหาร
พฤศจิกายน
ประชุ ม คณะครู ส ายชั้ น ป.2 เพื่ อ วาง
2558 สถานศึกษา
แผนการจั ด กิ จ กรรมค่ า ยฯ เสนอขอ
คณะครู
อนุมัติโครงการ
สายชั้น ป.2
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ จ ะเชิ ญ ให้ ม าเป็ น วิท ยากร กาหนด
บุ ค ลากรด าเนิ น การและวิ ท ยากร
ประจาฐานต่างๆ
ออก ค าสั่ งแต่ งตั้ งค ณ ะกรรม การ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
2.ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด
คณ ะท างาน คณ ะกรรมการเพื่ อ
เต รี ย ม ก าร ด าเนิ น กิ จ ก รร ม ต า ม
หัวหน้าสาย
โครงการที่กาหนด
ชั้น และคณะ
3.ประชุมชี้แจงนักเรียนสายชั้น ป.2 ใน
ครู ป.2
การเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
นักศึกษาฝึก
กุมภาพันธ์
4.ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชา
ประสบการณ์
2559
การบูรณาการ โดยแบ่งเป็นฐาน
วิชาชีพ
จานวน 5 ฐานคือ
ฐานที่ 1 New Year’s Fun
( สาระภาษาอังกฤษ )
ฐานที่ 2 หรรษาเรขาคณิต
( สาระคณิตศาสตร์ )
ฐานที่ 3 พิชิตข้อสงสัย
( สาระวิทยาศาสตร์ )
ฐานที่ 4 ใส่ใจภาษา
( สาระภาษาไทย )
ฐานที่ 5 จรรยาสุจริต
(สาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
กุมภาพันธ์ หัวหน้าสาย
การดาเนินงาน (C-Check)
2559 ชั้น และคณะ
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน การจั ด
ครู ป.3
ค่ายฯ ประเมินผลการดาเนินงานแต่ละ
นักศึกษาฝึก
ขั้นตอน
ประสบการณ์
วิชาชีพ
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
กันยายน หัวหน้าสาย
ดาเนินงาน (A-ACT)
2559 ชั้น และคณะ
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล
ครู ป.3
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 20,500 บาท ( นักเรียน 205 คน ) หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มา / แหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20,500 บาท
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
1. ค่าวัสดุกิจกรรมฐาน 5 ฐาน ฐานละ 3,280 บาท
เป็นเงิน 16,400 บาท
2. ค่าอาหารว่างนักเรียน เช้าและบ่าย 205 คน คนละ 30 บาท
เป็นเงิน 4,100 บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือ

ผลผลิต (Output)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ บูรณาการความรู้

การทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

แบบบันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรม

ผลลัพธ์ (Outcome)
3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านปงสนุก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขึ้นร้อยละ 80
4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุขร้อยละ 80
5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านปงสนุก ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม

ทดสอบ

แบบทดสอบ

สังเกต

แบบสังเกต

สอบถาม

แบบสอบถาม

178
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิชาการบู รณาการความรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีระเบียบวินัย เรียนรู้ตาม
ศักยภาพ ทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีเจตคติ ที่ดีต่อ
การเรียน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางกาญจนา ทาทาน )
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ายบูรณาวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1-2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 6, 10,11,13
1-2
นางสาวอัมพรศรี โสภณรัตนากร และคณะครูสาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งสัมพันธ์กับพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย ให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ในสังคมไทยเป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุข เสริมสร้างให้มีการใฝ่รู้ และ
เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ เป็น ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒ นา คิดได้ ทาเป็น และสามารถ
ปรับ ตัว ได้ในสั งคมที่มีการเปลี่ย นแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้โดยการฝึกฝนทั กษะ ที่กระทาซ้าๆ การ
วิเคราะห์พิจารณา และการนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการดาเนินชีวิต การ
ทางาน รวมทั้งแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น เป็นการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่จาเป็นในสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขัน
กันสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
การจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึก ษาปีที่ 3 มีการทดสอบระดับชาติ (NT) ซึ่งเป็นการวัดความรู้ของ
ผู้เรียนว่า ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถระดับใด เพื่อนาไปวิเคราะห์สภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอน
และเป็นการสะท้อนคุณภาพของการจัดการศึกษา ว่าการจัดการศึกษาของประเทศเป็นไปตามมาตรฐานหรือยัง
ซึ่งการสอบ NT ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีการปรับรูปแบบการสอบใหม่ให้สอดคล้องกับการประเมินในระดับ
นานาชาติ (PISSA) โดยแบบทดสอบความสามารถ แยกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านภาษา (Literacy) ด้านคานวณ
(Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning) และผลการทดสอบทั้งประเทศเฉลี่ยไม่ถึง ร้อยละ 50 จึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการปรับกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงสนุก เล็งเห็นว่า
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญและจาเป็นในการพัฒนาผู้เรียนซึ่งจะเป็นกาลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคต จึง
ได้จัดทากิจกรรมค่ายวิชาการสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ ห ลากหลาย มี ก ารวางแผนการเรี ย นรู้ การลงมื อ ปฏิ บั ติ การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง ฝึ ก ทั ก ษะ
ความสามารถด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ จนเกิดเป็นความรู้อย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
2.2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์และสื่อความหมายของผู้เรียน
2.3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านเชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินค่ายวิชาการสร้างสรรค์
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์และสื่อความหมาย
2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ผู้บริหาร
พฤศจิกายน
ประชุ ม คณะครู ส ายชั้ น ป.6 เพื่ อ วาง
2558 สถานศึกษา
แผนการจั ด กิ จ กรรมค่ า ยฯ เสนอขอ
คณะครู
อนุมัติโครงการ
สายชั้น ป.3
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ จ ะเชิ ญ ให้ ม าเป็ น วิท ยากร กาหนด
บุ ค ลากรด าเนิ น การและวิ ท ยากร
ประจาฐานต่างๆ
ออก ค าสั่ งแต่ งตั้ งค ณ ะกรรม การ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
2.ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด
หัวหน้าสาย
คณ ะท างาน คณ ะกรรมการเพื่ อ
ชั้น และคณะ
เต รี ย ม ก าร ด าเนิ น กิ จ ก รร ม ต า ม
ครู ป.3
โครงการที่กาหนด
กุมภาพันธ์ นักศึกษาฝึก
3.ประชุมชี้แจงนักเรียนสายชั้น ป.3
2559 ประสบการณ์
ในการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
วิชาชีพ
4.ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชา
การบูรณาการ โดยแบ่งเป็นฐาน
จานวน 4 ฐานคือ
1. กิจกรรมฐานภาษาไทย
3,296
2. กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์
3,296
3. กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์และ
3,296
สังคมศึกษา
4. กิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ
3,296
5. กิจกรรมฐานนันทนาการ
3,296
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ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
กุมภาพันธ์ หัวหน้าสาย
การดาเนินงาน (C-Check)
2559 ชั้น และคณะ
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน การจั ด
ครู ป.3
ค่ายฯ ประเมินผลการดาเนินงานแต่ละ
นักศึกษาฝึก
ขั้นตอน
ประสบการณ์
วิชาชีพ
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล

กันยายน หัวหน้าสาย
2559 ชั้น และคณะ
ครู ป.3
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 20,600 บาท ( นักเรียน 206 คน ) หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มา / แหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
1. ค่าวัสดุกิจกรรมฐาน 5 ฐาน ฐานละ 3,296 บาท
เป็นเงิน 16,480 บาท
2. ค่าอาหารว่างนักเรียน เช้าและบ่าย 206 คน คนละ 20 บาท เป็นเงิน 4,120 บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
ผลผลิต (Output)
1. กิจกรรมค่ายวิชาการสร้างสรรค์บรรลุ ประเมินความพึงพอใจ
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 90
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถด้าน
ทดสอบ ประเมินผล
ภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

เครื่องมือ
แบบประเมิน
แบบทดสอบ แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (NT) (ความสามารถด้านภาษา คานวณ และเหตุผล) เฉลี่ยสูงขึ้น
7.2. ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์และสื่อความหมายที่ดีขึ้น
7.3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวอัมพรศรี โสภณรัตนากร)
ครูชานาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

183
กิจกรรม
ค่ายบูรณาวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แผนงาน
กลุ่มงานวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
1-2
สนองมาตรฐานที่
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 6, 10,11,13
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่ 1-2
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางกนกภรณ์ วงศ์มาวิวัฒน์ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559
1. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาถือเป็นปัจจัยสาคั ญ ในการพัฒ นาผู้เรียนให้ มีคุณ ภาพ และประสบ
ความสาเร็จบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา การจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ตามความสามารถและความแตกต่างของ
บุคคล เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม มี
วินัยในตนเอง ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน จะทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมพัฒ นาทักษะทางสังคมและสติปัญญา สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปงสนุก เห็นความสาคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ น่ ารู้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง มีส่ วนร่วมในการวาง
แผนการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกระเบียบวินัยรวมทั้ งการเรียนรู้ทักษะการ
อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
3.2 ด้านเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสามารถทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุข
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุมและวางแผนการจัด
กิจกรรมนาเสนอ ขออนุมัติ
ประชุมและวางแผนการจัด
กิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
- ดาเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
- ดาเนินการจัดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์น่ารู้
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน
(C-Check)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่
ละกิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและ
หลังปฏิบัติกิจกรรม โดยการ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอน

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่า
รวมเงิน
ดาเนินงาน
แทน สอย วัสดุ
กันยายน 58 ผู้บริหาร
สถานศึกษา
หัวหน้าสายชั้น
และคณะครู
สายชั้น ป.4
10,500 7,550 2,950 21,000 กันยายน 59 นางกนกภรณ์
และคณะครู
สายชั้น ป.4
นักศึกษา
ประสบการณ์
วิชาชีพ
กันยายน 59 นางกนกภรณ์
และคณะครู
สายชั้น ป.4
นักศึกษา
ประสบการณ์
วิชาชีพ

4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ ดาเนินงาน
พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกิจกรรมตามโครงการ
รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิน้

กันยายน 59 นางกนกภรณ์
และคณะครู
สายชั้น ป.4
นักศึกษา
ประสบการณ์
วิชาชีพ
10,500 7,550 2,950

21,000
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 21,000 บาท ( นักเรียน 210 คน ) หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ระดับก่อนประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน
หัวละ 100 บาท จานวน 210 คน จานวนเงิน 21,000 บาท
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าวิทยากร (คิดตามจานวนนักเรียนรายหัวละ 50 บาท)
จานวน 10,500 บาท
2. ค่าอาหารว่างนักเรียน รายหัวละ 15 บาท
จานวน
3,150 บาท
3. ค่าพาหนะรับส่ง คันละ 400 บาท จานวน 11 คัน
จานวน
4,400 บาท
4. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์
จานวน
2,950 บาท
6. การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
1. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปงสนุกบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ 80
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนสามารถทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นอย่าง
มีความสุข
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนผ่านกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

สารวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม

แบบสังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
7.2 นักเรียนนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางกนกภรณ์ วงศ์มาวิวัฒน์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ายบูรณาการวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1-2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 6, 10,11,13
1-2
นางชิวารัตน์ สออนรัมย์ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการเป็ น การสอนที่ สั ม พั น ธ์ เชื่ อมโยงความคิด รวบยอดจากหลายๆ
สาขาวิชาเข้าด้วยกันมีประโยชน์หลายอย่างที่สาคัญที่สุดคือช่ว ยให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการจะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงได้และในทางกลับกันก็จะ
สามารถเชื่อมโยงเรื่องของชีวิตจริงภายนอกห้องเรียนเข้ากับสิ่งที่เรียนได้ ทาให้นักเรียนเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเรียนมี
ประโยชน์หรือนาไปใช้จริงได้
ทั้ งนี้ ค ณะครู จึ งได้ เล็ งเห็ น ว่ า การจั ด กิ จ กรรมเชิ งบู ร ณาการ จะสามารถช่ ว ยให้ นั ก เรีย นเกิ ด การ
เสริมสร้างประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆซึ่งจะทาให้นักเรียนมีโอกาสทากิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ และ
ทาให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อันจะส่งให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนมากขึ้น และนักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2.2. นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้และสามารถทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นผ่านกระบวนการกลุ่ม
2.3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ
3. เป้าหมาย
3.1.ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 207 คน ได้เรียนรู้ตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคลและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
3.2. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอน/กิจกรรม
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
ตอบ สอย
เงิน
แทน
ขั้นวางแผน (P-PLAN)
1 ประชุมคณะครูสายชั้น ป. 5 เพื่อวาง
แผนการจั ดกิจกรรมค่ายฯ เสนอขอ
อนุมัติโครงการ

2

3

ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
-ป ร ะ ส า น งา น กั บ ห น่ ว ย งา น ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะเชิญให้มาเป็นวิทยากร
ก าหนดบุ ค ลากรด าเนิ น การและ
วิทยากรประจาฐานต่างๆ
-ออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
-ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เอี ย ด
คณะท างาน คณะกรรมการ เพื่ อ
เตรี ย มการด าเนิ น กิ จ กรรมตาม
โครงการที่กาหนด
-ประชุมชี้แจงนั กเรีย นสายชั้น ป. 5
ในการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
-ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชา
การบูรณาการ โดยแบ่งเป็นฐาน
จานวน 5 ฐานคือ
1.ฐานคณิตศาสตร์/ศิลปะ
2.ฐานภาษาอังกฤษ/สังคม
3.ฐานภาษาไทย/ศิลปะ
4.ฐานวิทยาศาสตร์/สุขศึกษา
5.ฐานกอท./อาเซี่ยน
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ติดตามผลการปฏิบั ติงานของแต่ล ะ
กิจกรรม ทั้งก่ อน ระหว่างและหลั ง
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ ก
ขั้นตอน

18,700 18,700

1,000

1,000

ระยะเวลา

กันยายน
2558

กันยายน
2559

กันยายน
2559

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
หัวหน้าสาย
ชั้นและ
คณะครู
สายชั้น ป.5

หัวหน้าสาย
ชั้นและคณะ
ครูสายชั้น
ป.5
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

หัวหน้าสาย
ชั้นและคณะ
ครูสายชั้น
ป.5
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
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ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

4

ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการรายงานผล

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
ตอบ สอย
เงิน
แทน

1,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กันยายน
2559

หัวหน้าสาย
ชั้นและคณะ
ครูสายชั้น
ป.5
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

1,000

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 20,600 บาท ( นักเรียน 206 คน ) หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ระดับก่อนประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าวัสดุประจาฐาน 5 ฐาน ฐานละ 3,200 บาท
จานวน 16,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างนักเรียน รายหัวละ 20 บาท
จานวน
4,120 บาท
3. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์
จานวน
480
บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของกิจกรรม
ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 100 ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการบูรณา
การ 8 กลุ่มสาระ

วิธีการวัดและประเมินผล
สังเกต

ผลลัพธ์ (Outcome)
1.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ทั้ง สังเกต
5 ฐานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป
2. นักเรียนสรุปองค์ความรู้ในแต่ละฐานได้
ตรวจผลงาน
3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายวิชา สอบถาม
การบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ในระดับดีขึ้นไป

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
แบบสังเกต

แบบสังเกต
แบบฝึกหัด ใบงาน
แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้รับประสบการณ์ตรงจากเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีระเบียบวินัย เรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียน
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางชิวารัตน์ สออนรัมย์ )
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ายบูรณาการวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
( การบูรณาการภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม )
งานบริหารวิชาการ ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน )
1-2
การประกันคุณภาพภายในของ สพฐ. มาตรฐานที่ 1- 6,10,11,13
1-2
นางสุนีย์ สัตยารักษ์ และคณะครูสายชั้น ป.6
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการเป็ น การสอนที่ สั ม พั น ธ์ เชื่ อมโยงความคิด รวบยอดจากหลายๆ
สาขาวิชาเข้าด้วยกันมีประโยชน์หลายอย่างที่สาคัญที่สุดคือช่วยให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการจะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงได้และในทางกลับกันก็จะ
สามารถเชื่อมโยงเรื่องของชีวิตจริงภายนอกห้องเรียนเข้ากับสิ่งที่เรียนได้ ทาให้นักเรียนเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเรียนมี
ประโยชน์หรือนาไปใช้จริงได้
ทั้ งนี้ ค ณะครู จึ งได้ เล็ งเห็ น ว่ า การจั ด กิ จ กรรมเชิ งบู ร ณาการ จะสามารถช่ ว ยให้ นั ก เรีย นเกิ ด การ
เสริมสร้างประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆซึ่งจะทาให้นักเรียนมีโอกาสทากิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ และ
ทาให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อันจะส่งให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนมากขึ้น และนักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2.2. เพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้และสามารถทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่น
2.3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้น ป.6 ต่อกิจกรรมค่ายบูรณาการ
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1.นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 158 คน ได้เรียนรู้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

1

2

3.

4

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
บแทน สอย
ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ผู้บริหาร
พฤศจิกายน
ประชุมคณะครูส ายชั้น ป.6 เพื่ อวาง
2558 สถานศึกษา
แผนการจั ด กิจ กรรมค่ ายฯ เสนอขอ
คณะครู
อนุมัติโครงการ
สายชั้น ป.6
ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1.ป ร ะ ส าน งา น กั บ ห น่ ว ย งาน ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะเชิญให้มาเป็นวิทยากร
ก าหนดบุ ค ลากรด าเนิ น การและ
วิทยากรประจาฐานต่างๆ
ออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
หัวหน้าสาย
2.ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เอี ย ด
คณะครู
คณ ะท างาน คณะกรรมการเพื่ อ
สายชั้น ป.6
กุมภาพันธ์
เต รี ย ม ก ารด าเนิ น กิ จก รรม ต าม
นักศึกษาฝึก
2559
โครงการที่กาหนด
ประสบการณ์
3.ประชุมชี้แจงนั กเรียนสายชั้น ป. 6
วิชาชีพ
ในการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
4.ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชา
การบูรณาการ โดยแบ่งเป็นฐาน
จานวน 4 ฐานคือ
1.ฐานคณิตศาสตร์
2.ฐานภาษาอังกฤษ
3.ฐานภาษาไทย
4.ฐานสังคมศึกษาฯ
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
กุมภาพันธ์ หัวหน้าสาย
การดาเนินงาน (C-Check)
2559 และคณะครู
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติงาน การจัด
สายชั้น ป.6
ค่ายฯ ประเมิน ผลการดาเนิ น งานแต่
นักศึกษาฝึก
ละขั้นตอน
ประสบการณ์
วิชาชีพ
ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
กันยายน หัวหน้าสาย
ดาเนินงาน (A-ACT)
2559 และ
สรุป โครงการปรั บ ปรุ งแก้ ไขรายงาน
คณะครู
ผล
สายชั้น ป.6
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 15,800 บาท ( นักเรียน 158 คน ) หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ระดับก่อนประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์
จานวน
15,800 บาท
6. การวัดผลประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ/เกณฑ์

วิธีการวัดและประเมิน

(Out-put )
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน
158 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ
บูรณาการ ไทย คณิต อังกฤษ สังคม
(Out-come)
1.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้
ทั้ง 4 ฐานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ร้อยละ80 ขึ้นไป
2. นักเรียนสรุปองค์ความรู้ในแต่ละฐานได้
3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายวิชาการ
บูรณาการ ไทย คณิต อังกฤษ สังคม ในระดับ
ดีขึ้นไป

เครื่องมือที่ใช้

สารวจ

แบบสารวจ

สังเกต

แบบสังเกต

ตรวจผลงาน

แบบฝึกหัด ใบงาน

สอบถาม

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้รับประสบการณ์ตรงจากเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิชาการ ไทย คณิต อังกฤษ สังคม สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีระเบียบวินัย เรียนรู้ตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล ทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียน
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุนีย์ สัตยารักษ์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
(ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน )
1-2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 6, 10,11,13
1-2
นางวรางคณา เกษณา และคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดตัวโครงการ "โรงเรียนสุจริต" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ขึ้นเป็นปีที่สาม โรงเรียนบ้าน
ปงสนุ ก ได้ รั บ คั ด เลื อ กจาก สพฐ.ให้ เป็ น โรงเรี ย นน าร่อ ง 1 ใน จ านวน 225 โรงเรีย น ในสั งกั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน และทางโรงเรียนได้มีผ ลงานการวิจัยการพั ฒ นากิจกรรมเสริมสร้าง
พฤติกรรมสุ จริต ตามคุณ ลักษณะสุจริต 5 ประการ อันได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ ให้กับนักเรียน กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน เป็นกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุจริตกิจกรรมหนึ่งในงานวิจัยดังกล่าว จาเป็นต้องจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชนคนดีของแผ่นดินเป็นประจาทุกปีให้กับนักเรียน ได้มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมไปตามสถานการณ์
เพื่อให้กิจกรรมมีประสิทธิภาพและสามารถปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตให้ครบทั้ง 5 ด้านกับนักเรียนได้อย่างคงทน
ถาวร ดังนั้นโรงเรียนบ้านปงสนุก จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุจริตให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกทุกคน โดยใช้กิจกรรมค่ายเยาวชน
คนดีของแผ่นดิน
2.2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมสุจริตโดยใช้กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
2.3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 1,181 คน
ได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมสุจริต ผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
3.2. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนชั้น อนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก มีคุณลักษณะตาม
คุณลักษณะ 5 ประการของพฤติกรรมสุจริต
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
ตอบ สอย
แทน

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ป ระชุ ม ค รู ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ เพื่ อ ว าง
แผนการจั ด กิ จ กรรมค่ า ยฯ เสนอขอ
อนุมัติโครงการ
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่จะเชิญให้มาเป็นวิทยากร
2.ก าหนดบุ ค ลากรด าเนิ น การและ
วิทยากรประจาฐานต่างๆ
3.ออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
4 .ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เอี ย ด
คณะท างาน คณะกรรมการ เพื่ อ
เต รี ย ม ก าร ด าเนิ น กิ จ ก รร ม ต า ม
โครงการที่กาหนด
5.ประชุมชี้แจงนักเรียน ในการเตรียม
ตัวเข้าค่ายฯ
6.จัดกิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนคนดี
ของแผ่นดิน โดยแบ่งฐานการเรียนรู้
ดังนี้
(1) ฐานฝึกทักษะกระบวนการคิด
(2) ฐาน ความมีวินัย
(3) ฐาน ความซื่อสัตย์สุจริต
(4) ฐาน ความพอเพียง
(5) ฐาน จิตสาธารณะ
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน การจั ด
ค่ายฯ ประเมินผลการดาเนินงานแต่ละ
ขั้นตอน

ตุลาคม
2558

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
และคณะครู

พฤษภาคม คณะทางาน
2559

47,240

มิถุนายน
2559

ผอ. ร.ร.
คณะทางาน

มิถุนายน
2559

ผอ. ร.ร.
คณะทางาน

กรกฎาคม
2559
47,240 สิงหาคม
2559

คณะทางาน

กุมภาพันธ์
2559

นาง
วรางคณา

คณะทางาน
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ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
ตอบ สอย
แทน
กันยายน
นาง
2559
วรางคณา

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 47,240 บาท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จานวน 1,181 คน
รายหัวละ 40 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าวิทยากร
จานวน
7,240
บาท
2. ค่าวัสดุ
จานวน
40,000 บาท
6. การวัดผลและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(Out-put )
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน
1,181 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน
(Out-come)
1.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 มีพฤติกรรมสุจริตทั้ง 5 ด้านดีขึ้น
3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

การสังเกต

แบบสังเกต

ประเมินโดยครู
ประจาชั้น
สอบถาม

แบบประเมินพฤติกรรม
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก คิดเป็น ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีคุณลักษณะ 5 ประการตามคุณลักษณะ
สุจริต
7.2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ในระดับดี ขึ้นไป
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางวรางคณา เกษณา)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าโครงการโรงเรียนสุจิต

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

199
ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
ลูกเสือ – ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1-6
การประกันคุณภาพภายใน 1 - 6
2, 3
กิจกรรมต่อเนื่อง
นายอนันต์ จาเริญวรทศ และคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล

กิจ กรรมลู กเสื อ - ยุ ว กาชาด เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรียนซึ่งเป็ นกิ จกรรมที่มุ่ งปลู กฝั ง
ระเบียบวินัย กฎระเบียบ ข้อปฏิบั ติในการอยู่ร่วมกัน นาไปสู่พื้นฐานการทาประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถี
ชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อผู้เรียนได้ค้นพบและใช้ศักยภาพที่มีใน
ตนเองอย่างเต็มที่เลือกตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิ ต วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม รู้จักสัมพันธภาพที่ดีเพื่อปรับตัวเข้ากับบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างดีและมีความสุข นอกจากนี้ กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อั น พึ งประสงค์ มี ทั ก ษะชี วิ ต มี ค วามสามารถในการสั งเกต จดจ า มี ค วามร่ าเริ งแจ่ ม ใส ฝึ ก ระเบี ย บวิ นั ย
พฤติกรรมกล้าแสดงออก ความอดทน สามารถช่วยเหลื อตนเองและผู้อื่น เป็นผู้ นาและผู้ ตามที่ดี ทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ส่งเสริมพัฒ นาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
จากเหตุ ผ ลดั งกล่ า ว คณะครู แ ละนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 โรงเรี ย นบ้ า นปงสนุ ก ได้ ให้
ความส าคั ญ ของกิ จ กรรมลู ก เสื อ - ยุ ว กาชาด ซึ่ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกิ จ กรรมนั ก เรี ย นว่ า เป็ น กิ จ กรรมที่ มี
ความสาคัญในการปลูกฝังระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตต่าง ๆ นาไปสู่พื้นฐานการ
ทาประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จึง
จัดทาโครงการลูกเสือ – ยุวกาชาด ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนนาประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวม และ
ประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ลูกเสือ - ยุวกาชาด รู้จักเสียสละ อดทน ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
2.2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กิจกรรม ลูกเสือ - ยุวกาชาด ดารงไว้สืบไป
2.3. ฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตาม รู้จักปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม
2.4. เพื่อประเมินผลการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด
3. เป้าหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
1. ลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 1,181 คน
3.2. เชิงคุณภาพ
2. ลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติกิจกรรม เกิดทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่
กิจกรรม / ดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
ตอบ สอย
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ตุลาคม
ผู้บริหาร
ประชุมครูผู้รับผิดชอบ เพื่อวาง
2558
สถานศึกษา
แผนการจัดกิจกรรมค่ายฯ เสนอ
นายอนันต์
ขออนุมัติโครงการ
จาเริญวรทศ
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
มกราคม นายอนันต์
(D-DO)
58
จาเริญวรทศ
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่
ถึง
หัวหน้าสาย
เกี่ยวข้อง ที่จะเชิญให้มาเป็นวิทยากร
พฤษภาคม และคณะครู
2. กาหนดบุคลากรดาเนินการและ
2559
แต่ละสายชั้น
วิทยากรประจาฐานต่างๆ
3. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
4. ประชุมชี้แจงรายละเอียด
คณะทางาน คณะกรรมการ เพื่อ
เตรียมการดาเนินกิจกรรมตามที่
กาหนด
5. ประชุมชี้แจงนักเรียน ในการเตรียม
ตัวการเดินทางไกล
5,880 5,880
6. กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ
ยุวกาชาด ระดับชั้น ดังนี้
7,500 7,500
ชั้น ป. 1 จานวน 196 คน
ณ บริเวณโรงเรียน
7,500 7,500
ชั้น ป. 2 จานวน 205 คน
ณ บริเวณโรงเรียน
6,180 6,180
ชั้น ป. 3 จานวน 206 คน
ณ สวนสาธารณะเขลางค์
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
6,300 6,300
ชั้น ป. 4 จานวน 210 คน
ณ บริเวณโรงเรียน
6,180 6,180
ชั้น ป. 5 จานวน 206 คน
ณ บริเวณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลาปาง
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ที่ กิจกรรม / ดาเนินการ

ชั้น ป. 6 จานวน 158 คน
ณ บริเวณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลาปาง

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
4,740
4,740 สิงหาคม นายอนันต์
2559
จาเริญวรทศ
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น

3

4

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การจัด
กิจกรรม ประเมินผลการดาเนินงาน
แต่ละขั้นตอน
ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล

กันยายน
2559

นายอนันต์
จาเริญวรทศ
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น

กันยายน
2559

นายอนันต์
จาเริญวรทศ
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
ชั้น ป. 3

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 36,780 บาท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จานวน 1,181 คน
รายหัวละ 30 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าอาหารว่าง
จานวน
10,000
บาท
2. ค่าพาหนะรับ-ส่ง
จานวน
10,000
บาท
3. ค่าวัสดุ
จานวน
16,780
บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลผลิต (Output)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
ผลลัพธ์ (Outcome)
1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือ

สารวจ

แบบประเมิน

สังเกต สัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์
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7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.1. ลูกเสือ – ยุวกาชาด สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2. ลูกเสือ – ยุวกาชาด มีความรัก ความสามัคคีสามารถร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
7.3. ลูกเสือ – ยุวกาชาด มีความรู้ ประพฤติ ปฏิบัติตนในกฎ ระเบียบ
7.4. ลูกเสือ – ยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินกิจกรรมที่กาหนด
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอนันต์ จาเริญวรทศ)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน )
1-2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 6, 10,11,13
1-2
นางจันทร์จิรา ตุลาสืบ และคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กาหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหาและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและ
ผลเสียต่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ทาให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จาเป็นต้องปรับเปลี่ยน
วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ให้ ส ามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ค่ า มี ศั ก ดิ์ ศ รี และมี ค วามสุ ข
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ซึ่งกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจาก
กิจ กรรมที่ได้จัดให้ เรียนรู้ตามกลุ่ มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเข้า ร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม
ร่วมกับ ผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง การ
พัฒนาที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
และสังคม โดยอาจจัดเป็ น แนวทางหนึ่ งที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้ เป็นผู้ มีศีล ธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม ดังนั้นโรงเรียนได้ตระหนักต่อการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัด
กิจกรรมดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ ความชานาญ ทั้งวิชาการและ วิชาชีพอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
2.2. ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมองเห็นช่องทางในการ
สร้างงาน อาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง
2.3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง ๆ สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
และประกอบสัมมาชีพ
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3. เป้าหมาย
3.1. ด้านปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 1,181 คน ได้พัฒนาความสนใจ
ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มองเห็นช่องทางในการสร้างงาน อาชีพในอนาคตได้
เหมาะสมกับตนเอง
3.2. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนชั้น อนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก เห็นคุณค่าขององค์ความรู้
ต่าง ๆ สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และประกอบสัมมาชีพ
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่
กิจกรรม / ดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
ตอบ สอย
แทน
1 ขัน้ วางแผน (P-PLAN)
ป ระชุ ม ค รู ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ เพื่ อ ว าง
ตุลาคม
ผู้บริหาร
แผนการจั ด กิ จ กรรมชุ ม นุ ม เสนอขอ
2558
สถานศึกษา
อนุมัติโครงการ
และคณะครู
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
2. ประชุมชี้แจงรายละเอียด
คณะทางาน คณะกรรมการ เพื่อ
เตรียมการดาเนินกิจกรรมตามที่
กาหนด
3. ดาเนินการตามกิจกรรม ดังนี้
1.ชุมนุมคณิตคิดสนุก
2.ชุมนุมรักษ์ภาษา
3.ชุมนุม science show
4.ชุมนุมสังคมสู่อาเซียน
5.ชุมนุมกีฬา
6.ชุมนุมขับร้อง
7.ชุมนุมนาฏศิลป์
8.ชุมนุมศิลปะ
9.ชุมนุมคอมพิวเตอร์
10.ชุมนุมภาษาอังกฤษ
11.ชุมนุมการงานสร้างสรรค์
12.ชุมนุมธนาคาร

นางจันทร์จิรา

23,620

23,620 ตลอดปี
การศึกษา

ตุลาสืบ
และคณะครู
ทุกท่าน
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ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
นางจันทร์
การดาเนินงาน (C-Check)
กันยายน จิรา ตุลาสืบ
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน การจั ด
2559
และคณะครู
ค่ายฯ ประเมินผลการดาเนินงานแต่ละ
ทุกท่าน
ขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
กันยายน
นางจันทร์
ดาเนินงาน (A-ACT)
2559
จิรา ตุลาสืบ
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล
และคณะครู
ทุกท่าน

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 23,620 บาท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จานวน 1,181 คน
รายหัวละ 20 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าวัสดุ
จานวน
23,620
บาท
6. การวัดผลและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(Out-put )
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน
1,181 คน เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามความถนัด สนใจ
(Out-come)
1.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

การสังเกต

แบบสังเกต

ประเมินโดยครู
ประจาชั้น

แบบประเมินพฤติกรรม
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนสามารถในการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถจัด การกับความต้องการความขัดแย้ง อุปสรรคต่าง ๆ เกิดขึ้นได้
อย่างถูกต้อง ตลอดจนสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางจันทร์จิรา ตุลาสืบ)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรมทัศศึกษา

209
ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสพฐ.ที่
สนองมาตรฐานสพฐ.ที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย)
กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
2,3
1,2,3,4,5,6
2,3
นางสุปรานี ต่างใจ และคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้
บัญญัติในมาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุ ข มาตรา 7 ในกระบวนการเรี ย นรู้ ต้ อ งมุ่ ง ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ที่ ถู ก ต้ อ งในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ฯลฯ มาตรา 22
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ (1) จัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ จริงฝึ กการปฏิบั ติให้ทาได้คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
มาตรา 25 รั ฐ ต้ อ งส่ งเสริ มการด าเนิ น งานและการจัดตั้งแหล่ งเรียนรู้ ตลอดชีวิตทุ กรูปแบบ ได้ แก่ ห้ องสมุ ด
ประชาชน พิ พิ ธภั ณฑ์ หอศิ ลป์ สวนสั ตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่
2.2. เพื่อสนองความตระหนักและปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.3. เพื่อให้นักเรียนนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่ร่วมกันอย่าง
มี
ความสุข
2.4. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่
3. เป้าหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 196 คนและบุคลากรจานวน 11 คน
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3.2. เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่ ร้อยละ 100
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ร้อยละ 100
4. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม / ดาเนินการ

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุมวางแผนจัดทา
โครงการตามแผนงาน งบประมาณ
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
- ขออนุมัติโครงการ
- ประชุมวางแผน
ขั้นตอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการ ดาเนินงาน
- แต่ละฝ่ายดาเนินการตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน การจั ด
ค่ายฯ ประเมินผลการดาเนินงานแต่ละ
ขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
บแทน สอย
ตุลาคม
ผู้อานวยการ
2558
สถานศึกษา
และคณะครู
คณะทางาน
39,200

พฤษภาคม คณะทางาน
39,200 2559

สิงหาคม
2559

คณะทางาน

กันยายน
2559

คณะทางาน

กันยายน
2559

คณะทางาน

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 39,200 บาท ( นักเรียน จานวน 196 คน ) หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุก
รายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าพาหนะ
14,000
บาท
2. ค่าอาหารว่าง
3,920
บาท
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3. สรุปรายงาน
1,000
บาท
4. ค่าบารุง
2,000
บาท
5. ค่านั่งรถราง
1,960
บาท
6. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์
16,320
บาท
7. การวัดผลประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
ผลผลิต (Output)
1. นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ตรวจผลงาน
ใบงาน
และได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การเรียนรู้นอกสถานที่ ร้อยละ 100
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติ
สัมภาษณ์
แบบสอบถาม
ที่ดีต่อการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ร้อยละ 100
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง
7.2. นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
7.3. นักเรียนได้รับความรู้และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
7.4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสุปราณี ต่างใจ)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

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

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสพฐ.ที่
สนองมาตรฐานสพฐ.ที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย)
กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
2,3
1,2,3,4,5,6
2,3
นางสุปรานี ต่างใจ และคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เมื่ อ วั น ที่ 14 สิ ง หาคม
พ.ศ. 2552 ได้บัญญัติความหมายของ “การศึกษา” ไว้ในมาตรา 4 ว่า “ การศึกษา” หมายความว่า
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การ
สืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
การจั ด สภาพแวดล้ อ ม สั งคม การเรี ย นรู้ แ ละปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ให้ บุ ค คลเรี ย นรู้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต
สอดคล้องกับมาตรา 6 ซึ่งบัญญัติว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้มาตรา 7 ก็ได้บัญญัติไว้เช่นกันว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตสานึกที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็ น ไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชี พ รู้จักพึ่งตนเอง มี
ความริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใฝ่ รู้ แ ละเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง มาตรา 24 ก็ บั ญ ญั ติ ก ารจั ด
กระบวนการเรียนรู้ว่า ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย
เพื่อร่วมกันพัฒ นาผู้เรียนตามศักยภาพ ในด้านแหล่งเรียนรู้ในมาตรา 25 บัญญัติว่า รัฐต้องส่งเสริมการ
ดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอ
ศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและ
นันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดโครงการเรียนรู้มุ่งสู่ท้องถิ่นเพราะเล็งเห็นว่าการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในชุมชน หรือท้องถิ่นของตน เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียน
เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และเป็ น การสนองรับพระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติดังกล่าว จึงได้น า
นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิด สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
2.2 เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรื่อง ดาวบนท้องฟ้าต่าง ๆ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาเภอเมือง จังหวัด
ลาปาง
2.5 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(สวนสองพี่สอง) อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 205 คน
3.2 ด้านเชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอก
สถานที่ รู้จักตัดสินใจ แก้ไขปัญหา เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีระเบียบวินัย เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถ
ปรับตัวในการเข้าร่วมสังคมได้อย่างเหมาะสม
6. งบประมาณที่ใช้ จานวน 30,600 บาท
6 1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ฯ
คนละ 150 บาท จานวน 204 คน จานวนเงิน 30,600 บาท
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
6.2.1 ค่าพาหนะ รับ – ส่ง
6.2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
6.2.5 ค่าอาหารว่าง คนละ 20 บาท

จานวนเงิน 15,000 บาท
จานวนเงิน 11,520 บาท
จานวนเงิน 4,080 บาท

7. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลผลิต (Output)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ผลลัพธ์ (Outcome)

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือ

การบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

แบบบันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรม
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4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับประสบการณ์
ร้อยละ 90
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านปงสนุก ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจต่อการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

การบันทึกประสบการณ์

แบบบันทึก
ประสบการณ์

สอบถาม

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีความคิด ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง เหมาะสม
7.2 นักเรียนเกิดความตระหนักและปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
7.3 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางกาญจนา ทาทาน )
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ชื่อกิจกรรม
ลาปาง)
แผนงาน
สนองกลยุทธ สพฐ.
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
สนองมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
3
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัด
บริหารงานวิชาการ
3, 5
3, 5
3, 6
นางสาวอัมพรศรี โสภณรัตนากรและคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจ กรรมเพื่อส่ งเสริมการเรียนการสอนในปัจจุบั นนั้น มุ่งเน้ นที่ผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีก รอบ
แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทุก ๆ ด้าน ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เลือกเรียนตาม
ความสนใจ และความถนั ด ของตนเอง จากแหล่ งการเรียนรู้ที่ ห ลากหลาย ไม่เฉพาะในห้ องเรียนเท่านั้ น
รูป แบบวิธีการจั ดกิจ กรรมต้องยืดหยุ่ น เพื่อเอื้อต่อวิธีการเรี ยนรู้ที่แตกต่างกันของผู้ เรียน ท าให้ ผู้ เรียนมี
ทางเลือกในการเรียนรู้ซึ่งสามารถเกิดขึ้นตลอดเวลาให้เกิดประโยชน์ และตรงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่ง
จาเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ
ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดรู้ข่าวสารสารสนเทศ เป็นคนหูตากว้างไกล
มีวิสัยทัศน์ ทันโลก ทันเหตุการณ์ และก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปในอนาคต
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ความต้องการของผู้เรียนและสนองความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้น การจัดทัศนศึกษาส าหรับนักเรียนก็
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากภายในท้องถิ่นของตนเองแล้ว นักเรียนควรได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่อยู่ภายนอกท้องถิ่นของตนเอง
จากเหตุผลข้างต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงสนุกจึงได้จัดโครงการเรียนรู้โลกกว้างอย่าง
สร้างสรรค์ขึ้น ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลาปาง เพราะเล็งเห็นว่า การจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในชุมชน หรือท้องถิ่นของตน เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิด
ความรัก ความภาคภูมิใจ รวมทั้งตอบสนองการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
2.6 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิด สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
2.7 เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.8 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง
2.9 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2.10 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นของตน
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 206 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่ รู้จักตัดสินใจ แก้ไขปัญหา เรียนรู้อย่างมี
ความสุข และสามารถปรับตัวในการเข้าร่วมสังคมได้อย่างเหมาะสม
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
- ประชุม
วางแผนจัดทากิจกรรมตาม
แผนงานงบประมาณ / ขออนุมัติ
ดาเนินงานตามลาดับขั้นตอน
รายละเอียดของกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
- แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
ดาเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลาปาง
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน (CCheck)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่
ละกิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและ
หลังปฏิบัติกิจกรรม โดยการ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอน

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่า
ค่า
รวม
แทน ใช้สอย วัสดุ เงิน

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
ตุลาคม 58

ผู้รับ
ผิดชอบ
นางสาวอัมพร
ศรี โสภณ
รัตนากร และ
คณะครูสาย
ชั้น ป. 3

กันยายน 59 นางสาวอัมพร
ศรี โสภณ
รัตนากร และ
คณะครูสาย
ชั้น ป. 3

กันยายน 59 นางสาวอัมพร
ศรี โสภณ
รัตนากร และ
คณะครูสาย
ชั้น ป. 3
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ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่า
ค่า
รวม
แทน ใช้สอย วัสดุ เงิน

3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน (CCheck)
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

ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ดาเนินงาน
กันยายน 59 นางสาวอัมพร
ศรี โสภณ
รัตนากร และ
คณะครูสาย
ชั้น ป. 3

กันยายน 59 นางสาวอัมพร
ศรี โสภณ
รัตนากร และ
คณะครูสาย
ชั้น ป. 3

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 41,200 บาท (นักเรียน จานวน 206 คน ) หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุก
รายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าพาหนะรับ-ส่ง
16,000
บาท
2. ค่าอาหารว่าง
4,100
บาท
3. ค่าวัสดุ
21,100
บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด/ความสาเร็จ/เกณฑ์
ผลผลิต (Output)
1. การจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้โลก
กว้างอย่างสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านปงสนุก บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
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ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างมีความสุข มีระเบียบวินัย
สนใจศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
อย่างตั้งใจ ร้อยละ 90

ตรวจผลงาน

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนมีความคิด ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
7.2. นักเรียนเกิดความตระหนักและปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
7.3. นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนาความรู้ และประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวอัมพรศรี โสภณรัตนากร)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(ศูนย์วิทยาศาสตร์)
แผนงาน
กลุม่ งานบริหารทั่วไป (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
2,3
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสพฐ.ที่
1,2,3,4,5,6
สนองมาตรฐานสพฐ.ที่
2,3
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางกนกภรณ์ วงศ์มาวิวัฒน์ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552
มาตรา 24 บัญญัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ ว่าให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น
ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ
อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
ส่งเสริมสนั บสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
ต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ในด้านแหล่งเรียนรู้ใน มาตรา 25 บัญญัติว่า
รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การ
กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
จากเหตุผลดังกล่าวชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปงสนุกจึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้โลกกว้างไกลขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในชุมชนหรือท้องถิ่นของตน เป็นการ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ รวมถึงเกิดการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ตรง ซึ่งจะทาให้
นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ตรง
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
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1. นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้
2. นักเรียนมีความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรง
3. นักเรียนสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุม
วางแผนจัดทากิจกรรมตาม
แผนงานงบประมาณ / ขออนุมัติ
ดาเนินงานตามลาดับขั้นตอน
รายละเอียดของกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
- แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
ดาเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน (CCheck)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่
ละกิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและ
หลังปฏิบัติกิจกรรม โดยการ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอน

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่า
ค่า
รวม
แทน ใช้สอย วัสดุ เงิน

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ตุลาคม 58

นางกนกภรณ์
และคณะครู
สายชั้น ป.4

16,800 20,200 5,000 42,000 กันยายน 59 นางกนกภรณ์
และคณะครู
สายชั้น ป.4

กันยายน 59 นางกนกภรณ์
และคณะครู
สายชั้น ป.4
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หมวดงบประมาณรายจ่าย

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

ระยะเวลา
การ
ค่าตอบ ค่า
ค่าวัสดุ รวมเงิน ดาเนินงา
แทน ใช้สอย
น

4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
16,800 20,200 5,000

ผู้รับ
ผิดชอบ

กันยายน นางกนกภรณ์
59
และคณะครู
สายชั้น ป.4
42,000

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 42,000 บาท (นักเรียน 210) หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวละ 200 บาท จานวน 210 คน จานวนเงิน 42,000 บาท
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าวิทยากร/บารุงสถานที่
16,800
บาท
2. ค่าอาหารว่างนักเรียน รายหัวละ 20 บาท
4,200
บาท
3. ค่าพาหนะรับส่ง 4 คัน คันละ 4,000 บาท
16,000
บาท
4. ค่าวัสดุ
5,000
บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

ผลผลิต (Output)
1. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้โลก
สังเกต
แบบสังเกต
กว้างไกลชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน
สารวจความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ปงสนุกบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80
ผลลัพธ์ (Outcome)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 80
ตรวจผลงาน
ชิ้นงาน
1. เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้
สอบถาม
แบบสอบถาม
2. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง
3. นาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
7.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สนใจศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างตั้งใจ
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางกนกภรณ์ วงศ์มาวิวัฒน์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
( สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติติ์และสวนสัตว์เชียงใหม่ )
แผนงาน
กลุม่ งานบริหารทั่วไป (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
สนองมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจาเป็นตามหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชิวารัตน์ สออนรัมย์ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ลักษณะโครงการ
กิจกรรมต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 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
นอกจากการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ที่เป็นพื้นฐานสาคัญ ซึ่งได้กาหนดไว้ในโครงสร้างของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระแล้ว การไปศึกษานอกสถานที่นับว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะทาให้
ผู้เรียนได้ตื่นตาตื่นใจในสถานที่สาคัญต่างๆ ทาให้เป็นคนมี หูตากว้างไกล ได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถ
สรุปเป็นองค์ความรู้ได้ ทาให้เกิดนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
โรงเรียนบ้านปงสนุกได้เล็งเห็นความสาคัญของกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาก
ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการค้นคว้าหาความรู้
2.2. เพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากแหล่งศึกษา
2.3. ฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตาม รู้จักปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม
3. เป้าหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 206 คน
3.2. เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถปฏิบัติกิจกรรม เกิดทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้ ค่า รวม
ตอบ
สอย วัสดุ เงิน
แทน

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขออนุมัติ
โครงการ ประชุมและวางแผนการจัด
กิจกรรม

2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
-นานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สวน
พฤกษศาสตร์สิริกิติติ์และสวนสัตว์
เชียงใหม่
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานทุกขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

41,20
0

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ตุลาคม 58 -นางชิวารัตน์
สออนรัมย์
-คณะครูสาย
ชั้น ป.5
-นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
สิงหาคม
-นางชิวารัตน์
59
สออนรัมย์
-คณะครูสาย
41,200
ชั้น ป.5
-นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
สิงหาคม
นางชิวารัตน์
59
สออนรัมย์
-คณะครูสาย
ชั้น ป.5
-นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
สิงหาคม
59

41,20
0

นางชิวารัตน์
สออนรัมย์
-คณะครูสาย
ชั้น ป.5
-นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
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5. งบประมาณทีใ่ ช้ จานวน 41,200 บาท (นักเรียน จานวน 206 คน) หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1 .ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าพาหนะ รับส่งจานวน 4 คัน คันละ 9,000
36,000 บาท
2. ค่าอาหารว่าง
4,120 บาท
3. ค่าเวชภัณฑ์
500 บาท
4. ค่าวัสดุ
580 บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล

ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 90 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการ
ดาเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 90 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรม
และเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติกิจกรรม
เกิดทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

สังเกต

แบบสังเกต

ประเมิน

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1.นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2.นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
7.3.นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินกิจกรรมที่กาหนด
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางชิวารัตน์ สออนรัมย์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
( จังหวัดปทุมธานี เพชรบุรี สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร )
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
การประกันคุณภาพภายในของ สพฐ. มาตรฐานที่ 2,3,4,5,6
นางสุนีย์ สัตยารักษ์ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1 ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 ม.6 การจัดการศึกษา
เป็ น ไปเพื่ อพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู รณ์ ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้และคุณ ธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
การดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลั กสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดการเรียนรู้ด้วย
สื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพอย่างเต็มที่ การเรียนรู้นอก
ห้องเรียนและนอกสถานที่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ครูผู้สอนจะต้องจัดให้ผู้เรียน ประกอบกับกร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ จั ด สรรงบประมาณเรี ย นฟรี 15 ปี งบกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ กั บ
สถานศึกษาเป็นประจาทุกปี ด้วยความจาเป็นดังกล่าวข้างต้นทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ ในแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
2.2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามศักยภาพของนักเรียน
2.3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 158 คน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศึกษานอกสถานที่
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ ในแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
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4. กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินงาน
ที่

1

2

3.

4

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
บแทน สอย
ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ตุลาคม
ผู้อานวยการ
ป ระชุ ม ค รู ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ เพื่ อ ว าง
2558
สถานศึกษา
แผนการจั ด กิ จ กรรมค่ า ยฯ เสนอขอ
และคณะครู
อนุมัติโครงการ
คณะทางาน
ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
61,120 61,120 พฤษภาคม คณะทางาน
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2559
2.กาหนดบุคลากรดาเนินการ
3.ออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
มิถุนายน คณะทางาน
4 .ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เอี ย ด
2559
คณะท างาน คณะกรรมการ เพื่ อ
เต รี ย ม ก าร ด าเนิ น กิ จ ก รร ม ต า ม
โครงการที่กาหนด
กรกฎาคม คณะทางาน
5.ประชุมชี้แจงนักเรียน ในการเตรียม
2559
ตัวเข้าค่ายฯ
6.จัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่
สิงหาคม
คณะทางาน
จ.ปทุมธานี จ. เพชรบุรี
2559
จ.สมุทรสงคราม จ.กรุงเทพมหานคร
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
กันยายน คณะทางาน
การดาเนินงาน (C-Check)
2559
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน การจั ด
ค่ายฯ ประเมินผลการดาเนินงานแต่ละ
ขั้นตอน
ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
กันยายน คณะทางาน
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล
2559

5. งบประมาณทั้งสิ้น 31,600 บาท (นักเรียน 158 คน) หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. รายละเอียดการใช้งบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
1. ค่าพาหนะ
จานวน 31,600 บาท
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6. การวัดผลประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ/เกณฑ์

วิธีการวัดและประเมิน

(Out-put )
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน
158 คน ศึกษานอกสถานที่ จ. ปทุมธานี
จ. เพชรบุรี จ.สมุทรสงคราม กรุงเทพฯ
(Out-come)
1. นักเรียนชั้น ป.6 ได้เรียนรู้แบบบูรณาการ
ในแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
2. นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ตามศักยภาพ
3. นักเรียนชั้น ป.6 มีทักษะชีวิตในการอยู่
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
4. นักเรียนชั้น ป.6 มีคความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้

สารวจ

แบบสารวจ

ประเมินตามสภาพจริง

เอกสารสรุปองค์ความรู้

การสังเกต

แบบสังเกต

การสังเกต

แบบสังเกต

ประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้แบบบูรณาการในแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน จ.ปทุมธานี จ.
เพชรบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปองค์ความรู้ในแต่ละสถานที่ได้ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ตามศักยภาพรายบุคคล มีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุนีย์ สัตยารักษ์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรมบริการเทคโนโลยี
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1-6
การประกันคุณภาพภายใน 1 - 6
2, 3
กิจกรรมต่อเนื่อง
นายวสนัต์ แปงจิตต์ และคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจาเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดีเป็น
ปั จ จุ บั น เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการตั ด สิ น ใจที่ ไม่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจานวนมาก และระบบการทางานส่วนใหญ่เชื่อม ต่อ
ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทางานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน
ระบบเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ได้เจริญ ก้ าวหน้ า และมี บทบาทในการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการ
ทางานของสานักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบสานักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ใช้ แ รงงานมาใช้ อุ ป กรณ์ ท างเทคโนโลยี ม ากขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยในการท างานด้ านการประมวลผลข้ อ มู ล (Data
processing)
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ(Management Information System: MIS) องค์ ก รนั้ น
สามารถให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกั บการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรทั้ง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล ระบบการสื่อสารและเครือข่าย ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภัยและสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัด การองค์อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ อีก ทั้งเป็น เครื่อ งมือในการเพิ่ มพู น ทั กษะ ความสามารถของบุ คลากรให้
สามารถตอบสนอง เป้าหมายและนโยบายการปฏิบัติขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการฐานข้อมูล
และการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ จะทาให้การตรวจสอบข้อมูล การเรียกขอและการรายงานข้อมูลสารสนเทศ
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยข้อมูลที่จัดเก็บเน้นความสมบูรณ์ถูกต้อง ทั้งนี้บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมูล เพื่อความถูกต้องและเข้าใจตรงกันในการนาเสนอข้อมูลต่างๆ
2. วัตถุประสงค์
2.1. พัฒนางานสารสนเทศ โรงเรียนบ้านปงสนุก สู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาได้มาตรฐาน
การประกันคุณภาพทางการศึกษา
2.2. งานสารสนเทศ โรงเรียนบ้านปงสนุก พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีเอกสารสารสนเทศ 1 ฉบับ ต่อ ภาคเรียน (อย่างน้อย 30 เล่มต่อภาคเรียน)
2. มีโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามนโยบายของสพฐ. อย่างน้อย 1 โปรแกรม
โดยกรอกข้อมูลลงโปรแกรมร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ
3. กรอกข้อมูลลงโปรแกรม DATA ON WEB บนเว็บไซต์ของสพฐ. – ข้อมูล ณ
วันที่ 16 พฤษภาคม, ข้อมูล 10 มิถุนายน, ข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือน และข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน
รวมอย่างน้อย 8 ครั้งต่อปี
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4. มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบนโฮมเพจของโรงเรียนอย่างน้อย 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง
5. มีการใช้งานระบบเครือข่ายอินทราเน็ตเพื่อการเรียนการสอนเป็นประจา
6. มีการใช้งาน ระบบ DLITเป็นประจา
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1.เอกสารสารสนเทศ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถนาไปใช้ใน การบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง สามารถรายงานข้อมูลส่งต้นสังกัด
ได้ทันกาหนดเวลา
3. โฮมเพจงานสารสนเทศโรงเรียนบ้านปงสนุก มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านปงสนุกได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง
4. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอน online ครบทุกระดับชั้น ทุกวิชา
5. ครูและนักเรียนมีการใช้ระบบ DLIT ในการเรียนการสอน
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

1

ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุมครูผู้รับผิดชอบ เพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรมเสนอ
ขออนุมัติโครงการ

2

ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1.ปรับปรุงห้องศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ปรับปรุงห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์
ทั้ง 2 ห้อง
3.ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่าย
อินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ตของ
โรงเรียน

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
ตอบ สอย
เงิน
แทน

ระยะเวลา

ตุลาคม
2558

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
นายวสัน
แปงจิตต์
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
ป.1 – 6
พฤศจิกายน นายวสัน
2558
แปงจิตต์
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
ป.1 – 6
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ที่

3

4

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
ตอบ สอย
เงิน
แทน

ระยะเวลา

4.จัดสร้างระบบกล้องวงจรปิด IP
camera
5.พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน
online

มกราคม
2559

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การจัด
กิจกรรม ประเมินผลการดาเนินงาน
แต่ละขั้นตอน
ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล

กันยายน
2559

ผู้รับผิดชอบ

นายวสัน
แปงจิตต์
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
ป.1 – 6
นายวสัน
แปงจิตต์
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
ป.1 – 6
นายวสัน
แปงจิตต์
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
ป.1 – 6

กันยายน
2559

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 106,290 บาท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จานวน 1,181 คน
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้

ที่
1
2
3
4
5

รายการ

เครื่องพิมพ์ Laser สี
เครื่องเสียงพร้อมไมค์โครโฟน
Wifi พร้อมติดตั้ง
จุดบริการ Hotspot สาหรับนักเรียน
ชุดระบบกล้องวงจรปิด IPcamera 8 Channel
พร้อมติดตัง้
6 เครื่องบันทึกข้อมูล
7 NAS Synology Harddisk 500 GB พร้อมติดตั้ง

รายละเอียด
จานวน ราคา รวม
ต่อ
หน่วย
1 12,000 12,000
1
2,500 2,500
3
5,500 16,500
1
5,000 5,000
6
5,000 30,000
1
1

16,000 16,000
24,790 24,790

หมายเหตุ
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
พัฒนางานสารสนเทศโรงเรียนบ้านปงสนุก
สู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ได้
มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ผลลัพธ์ (Outcomes)
งานสารสนเทศโรงเรียนบ้านปงสนุกพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

การสารวจ / การ
แบบประเมินโครงการฯ
สอบถาม /
เอกสารสรุปงาน
การสังเกต / บันทึกสถิติ
การสารวจ / การ
แบบประเมินโครงการฯ
สอบถาม /
เอกสารสรุปงาน
การสังเกต / บันทึกสถิติ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีการจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวสันต์ แปงจิตต์)
ครูชานาญการ
ครูผู้รับผิดชอบระบบ ICT

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านปงสนุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

พ.ต.ท.สมบูรณ์
นายประวิทย์
นายสมชาย
นางจุรีลักษณ์
นางสุพัตรา
นางมารวย
นายมงคล
นายเอกชัย
นายวิบูลย์
ด.ต.บุญธรรม
นายประภัสร์
นายมนัส
นายอมรพันธุ์
นายบุญเชียร
นายสมพร

บูรณพิร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช้างเนียม
กรรมการ
เลิศปัญญานุช กรรมการ
ขันอาษา กรรมการ
ปัญญาสอน กรรมการ
ธรรมวงศ์
กรรมการ
ไชยคา
กรรมการ
มาน้อย
กรรมการ
สุวรรณศรี กรรมการ
บุตรธุระ
กรรมการ
ปัทมเทศ กรรมการ
อินตานนท์ กรรมการ
วิเศษพานิช กรรมการ
ทิพย์ศรี
กรรมการ
นาคพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ
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รายชื่อคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนบ้านปงสนุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

นายสมพร
นางอัญชลิกา
นางสาวจันธิวา
นายอนันต์
นางจันทร์ฉาย
นางจันทร์จิรา
นางพรชนก
นางศิริพร
นางจรัสศรี
นางบุญเชียร
นางชุลีพร
นายอนันต์
นางอัญชลี
นางจอมขวัญ
นางสาววชิรภาว
นางนิภา
นางศากุนต์
นางสุปราณี
นางกาญจนา
นางสาวอัมพรศรี
นางกนกภรณ์
นางชิวารัตน์
นางสุนีย์
นางศคิวิมล
นางนงนุช

นาคพิทักษ์
แสงบุญเรือง
ใจจูณ
จาเริญวรทศ
ฉวีวัฒน์
ตุลาสืบ
ชุ่มตา
ธรรมสิทธิ์
สิงหจารุ
ทิพย์ศรี
กอบกา
จาเริญวรทศ
โตเดช
หมื่นแก้วโอวาท
แสงบุญเรือง
แสงทอง
รุ่งเรือง
ต่างใจ
ทาทาน
รัตนโสภณ
วงค์มาวิวัฒน์
สออนรัมย์
สัตยรักษ์
ศรีดาโคตร์
ลังกาเปี้ย

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
ผู้ช่วยกลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยกลุ่มบริหารบุคคล
ผู้ช่วยกลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่ม Mini English Program
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

