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กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองยุทธศาตร์สพฐ.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

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 นากิจกรรมเสริม สร้าง
พฤติกรรมสุ จริต ตามคุณ ลักษณะสุจริต 5 ประการ อันได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ ให้กับนักเรียน กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน เป็นกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุจริตกิจกรรมหนึ่งในงานวิจั ยดังกล่าว 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

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
คณะทางาน
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ที่

กิจกรรม / ดาเนินการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
บแทน สอย

3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน การจั ด
ค่ายฯ ประเมินผลการดาเนินงานแต่ละ
ขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล

กันยายน
2559

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

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางวรางคณา เกษณา)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าโครงการโรงเรียนสุจิต

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ สพฐ.
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

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 ข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน นาไปสู่พื้นฐานการทาประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถี
ชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อผู้เรียนได้ค้นพบและใช้ศักยภาพที่มีใน
ตนเองอย่างเต็มที่เลือกตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิต 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 เป็ นผู้ 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
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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
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่
กิจกรรม / ดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
ตอบ สอย
แทน
1 ขัน้ วางแผน (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
6. กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ
ยุวกาชาด ระดับชั้น ดังนี้
ชั้น ป. 1 จานวน 196 คน
5,880 5,880
ณ บริเวณโรงเรียน
ชั้น ป. 2 จานวน 205 คน
7,500 7,500
ณ บริเวณโรงเรียน
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ที่ กิจกรรม / ดาเนินการ

3

4

ชั้น ป. 3 จานวน 206 คน
ณ สวนสาธารณะเขลางค์
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ชั้น ป. 4 จานวน 210 คน
ณ บริเวณโรงเรียน
ชั้น ป. 5 จานวน 206 คน
ณ บริเวณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลาปาง
ชั้น ป. 6 จานวน 158 คน
ณ บริเวณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลาปาง
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การจัด
กิจกรรม ประเมินผลการดาเนินงาน
แต่ละขั้นตอน
ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอ ค่าใช้ ค่าวัสดุ
บแทน สอย
7,500
6,180
6,300
6,180
4,740

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
รวมเงิน
7,500
6,180

สิงหาคม
2559

นายอนันต์
จาเริญวรทศ
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น

กันยายน
2559

นายอนันต์
จาเริญวรทศ
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
นายอนันต์
จาเริญวรทศ
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
ชั้น ป. 3

6,300
6,180
4,740

กันยายน
2559

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

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือ

สารวจ

แบบประเมิน

สังเกต สัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองยุทธศาตร์สพฐ.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

1.หลักการและเหตุผล
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ่ งเป็ นกาลังของ
ชาติ ให้เป็ นมนุ ษ ย์ที่ มี ความสมดุ ล ทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุ ณ ธรรม มี จิตส านึ ก ในความเป็ นพลเมื องไทย
พลเมืองโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข การพัฒนา
ที่สาคัญคือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็ นองค์รวม ทุกด้านเพื่อความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนได้นาองค์ความรู ้ ทักษะ จากการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ของผู ้เรี ยนมาปฏิบตั ิกิจกรรมพัฒนาตนเอง
เพื่อเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินยั และมีจิตสานึกสาธารณะที่ดีงาม ในการใช้ทกั ษะชีวิต มีความสุ ข
ในการดารงชี วิตอย่างพอเพียง อยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นทางโรงเรี ยนบ้านปง
สนุ ก จึงได้เล็ง เห็ นความส าคัญ ของกิ จกรรมพัฒ นา จึ ง ส่ งเสริ ม ให้ค ณะครู ได้จดั กิ จกรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย น
เกี่ยวกับชุมนุมให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักสู ตรของโรงเรี ยนที่ได้กาหนดไว้น้ ีข้ ึน
2. วัตถุประสงค์
2.1. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ ความชานาญ ทั้งวิชาการและ วิชาชีพอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
2.2. ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มองเห็นช่องทางใน
การสร้างงาน อาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง
2.3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง ๆ สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
และประกอบสัมมาชีพ
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 1,181 คน ได้พฒั นาความสนใจ
ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มองเห็นช่องทางในการสร้างงาน อาชีพในอนาคตได้
เหมาะสมกับตนเอง
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3.2. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนชั้น อนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก เห็นคุณค่าขององค์ความรู ้
ต่าง ๆ สามารถนาความรู ้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และประกอบสัมมาชีพ
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 วาง
แผนการจั ด กิ จ กรรมชุ ม นุ ม เสนอขอ
อนุมัติโครงการ
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
13.ชุมนุม English is fun

ตุลาคม
2558

23,620

23,620 ตลอดปี
การศึกษา

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
และคณะครู
นางจันจิรา
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

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

(Out-put )
การสังเกต
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนา
ความสามารถ ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่ อสาร
และวิชาชีพตาม ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ด้านสุ ขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่ างกายและ
จิตใจ
(Out-come)
1.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ประเมินโดยครู
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของ ประจาชัน้
แผ่นดิน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

แบบประเมินพฤติกรรม
แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนสามารถในการปรับตัวอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนแสดง
พฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถจัด การกับความต้องการความขัดแย้ง อุปสรรคต่าง ๆ
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงสิ่ งต่าง ๆ ให้ดีข้ ึนได้

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางจันทร์จิรา ตุลาสืบ)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรมบริการเทคโนโลยี

211
ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ สพฐ.
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

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 เพือ่ วัตถุประสงค์ในการทางานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน
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
สามารถให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร 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
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วันที่ 16 พฤษภาคม, ข้อมูล 10 มิถุนายน, ข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือน และข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน
รวมอย่างน้อย 8 ครั้งต่อปี
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

กันยายน
2559

ผู้รับผิดชอบ

นายวสัน
แปงจิตต์
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
ป.1 – 6
นายวสัน
แปงจิตต์
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
ป.1 – 6
นายวสัน
แปงจิตต์
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
ป.1 – 6
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 106,290 บาท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จานวน 1,181 คน
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
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
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
พัฒนางานสารสนเทศโรงเรียนบ้านปงสนุก
สู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ได้
มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ผลลัพธ์ (Outcomes)
งานสารสนเทศโรงเรียนบ้านปงสนุกพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา

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

หมายเหตุ

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

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

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

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีการจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวสันต์ แปงจิตต์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ภาคผนวก
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218

219

220

221

222

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
ช้างเนียม
เลิศปัญญานุช
ขันอาษา
ปัญญาสอน
ธรรมวงศ์
ไชยคา
มาน้อย
สุวรรณศรี
บุตรธุระ
ปัทมเทศ
อินตานนท์
วิเศษพานิช
ทิพย์ศรี
นาคพิทักษ์

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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

