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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การวัดผลประเมินคุณภาพนักเรียนประจาปี
การบริหารงานวิชาการ
1, 2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
1, 3
นางจันทร์จิรา ตุลาสืบ และคณะครูวิชาการโรงเรียน
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
2 ระดับ คือ การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
ดาเนินการตามแนวทาง และนโยบายการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงจาเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ได้มาตรฐาน ตามกาหนดของการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียน
4 ประเภท คือ การสอบ O-NET การสอบ NT การสอบ LAS และการสอบระดับเขตพื้นที่ อีกทั้งการสอบ
วัดผลประเมินผลประจาของโรงเรียน (กลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน) โดยสามารถใช้คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ ได้มาตรฐาน ตามกาหนดของการศึกษาภาคพื้นฐานและสามารถใช้คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ (National Test ) หรือ ( NT ) และ O-NET สอบวัดผลประเมินผลประจาของโรงเรียน
(กลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน) ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาแห่งชาติ และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และรับประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี โดยได้
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบข้อสอบ NT/O-NET ได้ เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 3
2.2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถนาผลการทดสอบไปเข้าสมัครเรียนต่อไป
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุก
ระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีโดยได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบข้อสอบ NT/O-NET/LAS ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 60
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถนาผลการทดสอบนี้เข้าสมัครเรียนต่อได้
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนที่ดี
2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐาน
3. โรงเรียนได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอกจากคณะกรรมการประเมิน สมศ.
4. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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4.กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดของกิจกรรม
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย
ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม
ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาส่งเสริมการวัดผลประเมิน
คุณภาพนักเรียนประจาปี ดังต่อไปนี้
คือ
200,000 200,000
- จัดซื้อวัสดุวัดและ
ประเมินผลภาคเรียนและข้อสอบ
Pre-O-net, O-net ประเมินผล
ภาคเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
จุดเน้นและการประเมินผล
ระดับชาติ
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน
( C-Check )
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกิจกรรม ทั้งก่อน
ระหว่างและหลังปฏิบัติกิจกรรม
โดยการตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงานทุกขั้นตอน
ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน ( A-ACT )
-ปรับปรุง แก้ไข ตามผล
การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ ดาเนินงาน พร้อมทั้ง
สรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรมตามโครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
200,000 200,000

ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ดาเนินงาน
กันยายน 59 วิชาการ
โรงเรียน
ตุลาคม 59 - นางจันทร์จิ
กันยายน 60 รา ตุลา
สืบและ
วิชาการ
โรงเรียน

ตุลาคม 58
กันยายน 59

นางจันทร์จิ
รา ตุลา
สืบและ
วิชาการ
โรงเรียน

กันยายน 59 นางจันทร์จิ
รา และ
คณะ
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 200,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าจัดซื้อวัสดุวัดและประเมินผลภาคเรียนและข้อสอบ NT , Pre-O-net, O-net และ ประเมินผลภาค
เรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นและการประเมินผลระดับชาติ จานวน 200,000 บาท
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต ( Outputs )
1. นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 มีคะแนนผ่านเกณฑ์
การทดสอบ
แบบรายงานการทดสอบของ
การทดสอบ NT/O-NET
สพฐ.
2. นักเรียนทุกคนในชั้น ประถมศึกษาปีที่1-6
ผลการทดสอบ
ประเมินผลประจาปีทั้งกลางภาคเรียนปลายภาค
เรียน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
ผลลัพธ์ ( Outcomes )
1. ครูแต่ละช่วงชั้นมีความสามัคคีกันในการช่วยกัน
การรายงาน
แบบรายงาน
ฝึกสอนตามความถนัด
2. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดี
การสังเกต
แบบสังเกต
3. สร้างความพอใจให้แก่ผู้เรียนและชุมชน
การรายงาน
แบบรายงาน
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนทุกคนในชั้น ป.1-6ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีโดยสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ NT/O- NET/LAS ตามเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศ
7.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถนาผลการทดสอบนี้ไปสมัครเข้าเรียนต่อได้
7.3 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐานเชื่อถือได้
7.4 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางจันทร์จิรา ตุลาสืบ )
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณ๊ย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

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

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและห้องเรียนคุณภาพ
บริหารงานวิชาการ
1,3,5
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
1, 3, 5
นางจันทร์จิรา ตุลาสืบและคณะครูวิชาการโรงเรียน
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข การดาเนินการเพื่ อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น เพื่อเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติและกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้เกิดการนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงกาหนดให้ต้องออก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (ตามวรรคสอง มาตรา 47 ) เพื่อให้
สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และให้เชื่อมโยง การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับการศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายนอก จึงได้มีก ารประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้กาหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในโดยการส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิ บั ติ ที่ ให้ ส ถานศึ ก ษา ยึ ด หลั ก การมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชนและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนซึ่งแสดงถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งแสดงถึงคุณภาพ
ของครู และคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของชุมชนและสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
จากเหตุผ ลดังกล่าวโรงเรียนบ้ านปงสนุก จึงได้จัดทาโครงการยกระดับคุณ ภาพผู้ เรียนและห้ องเรียน
คุณภาพขึ้น เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพของห้องเรียนให้
มีคุณ ภาพได้อย่ างชัดเจนและถูกต้อง สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม ร่วมพัฒ นาและ
ประเมินห้องเรียนคุณภาพสู่สถานศึกษาคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนและห้องเรียนให้มีคุณภาพได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
2.2. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง
2.3. สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม ร่วมพัฒนา ประเมินผู้เรียนและห้องเรียน
คุณภาพสู่สถานศึกษาคุณภาพ
2.4. ใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 47 ห้องเรียน เป็นห้องเรียนคุณภาพ
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนบ้านปงสนุก มีนักเรียนและห้องเรียนคุณภาพตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนและห้องเรียนให้มีคุณภาพ
ดังต่อไปนี้
- การพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพ
(ห้องเรียนใหม่ 2,000บาทและ
ห้องเรียนเก่า 1,000บาท)
- การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน
( C-Check )
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน

ค่าตอบ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
แทน

รวมเงิน

ระยะ
ผู้รับ
เวลาการ ผิดชอบ
ดาเนิน
งาน
กันยายน วิชาการ
59
สายชั้น
ทุกสายชั้น
ตุลาคม วิชาการ
59
สายชั้น
กันยายน ทุกสายชั้น
60

68,000

68,000

82,000

82,000
ตุลาคม วิชาการ
59
สายชั้น
กันยายน ทุกสายชั้น
60
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หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

ค่าตอบ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
แทน

รวมเงิน

4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน ( A-ACT )
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 150,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ระยะ
ผู้รับ
เวลาการ ผิดชอบ
ดาเนิน
งาน
กันยายน วิชาการ
59
สายชั้น
ทุกสายชั้น

5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. การพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพ (ห้องเรียนใหม่ 2,000บาทและห้องเรียนเก่า 1,000บาท)
จานวน 68,000 บาท
2. การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ จานวน 82,000 บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนและห้องเรียนคุณภาพ
ชั้นอนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ดาเนินกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 90
ผลลัพธ์ (Outcome)
กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนและห้องเรียนคุณภาพ
ชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ผ่านกิจกรรมร้อยละ 100

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

สังเกต
สอบถาม
ทดสอบ

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบทดสอบ
เกียรติบัตร

สังเกต
สอบถาม
ทดสอบ

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบทดสอบ
เกียรติบัตร
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและ
ห้องเรียนให้มีคุณภาพได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
7.2. มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
7.3. สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม ร่วมพัฒนา ประเมินผู้เรียนและห้องเรียนคุณภาพสู่
สถานศึกษาคุณภาพ
7.4. มีพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางจันทร์จิรา ตุลาสืบ )
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

79
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
1,2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
1, 2, 3
นางจันทร์จิรา ตุลาสืบและคณะครูวิชาการโรงเรียน
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กาหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อ งกัน
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม เทคโนโลยี ก่อให้เกิดผลดี และผลเสีย
ต่อการดารงชีวิตในปัจจุบันของบุคคล จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถี การดาเนินชีวิตให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีคุณค่า มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือว่าเป็น
กระบวนการที่สาคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้ว การจัดการเรียนรู้
ต้องยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริม
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติ เรียนรู้และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้
เป็นอย่างดี และเป็นการส่งเสริมนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ ได้มี
โอกาสแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ
โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของกิจกรรมดังกล่าวจึงจัดทาโครงการนี้ เพื่อ
จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนบ้านปงสนุก ให้เป็นที่ประจักษ์และสามารถมี
ตัวแทนไปแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านปงสนุก ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะและทักษะด้านวิชาชีพ
2.2. เพื่ อ นั ก เรี ย นได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ให้ นั ก เรี ย นแสดงความสามารถที่ เป็ น เลิ ศ ด้ า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ
สุ น ทรีย ภาพด้ านดนตรี -นาฏศิ ล ป์ ศิ ล ปะและสิ่ งประดิษ ฐ์ ในระดั บโรงเรีย น ระดับ เครือข่ าย ระดับ เขตพื้ น ที่
การศึกษา และส่งเสริมให้ไปแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ
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3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน โรงเรียนบ้านปงสนุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆในการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
สู่ความเป็นเลิศ
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ป.6 มีความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาการ มีผลงานที่สร้างสรรค์จาก
กระบวนการเรียนรู้ที่โดดเด่น สามารถพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มเครือข่ายระดับ
อาเภอ ระดับจังหวัดและระดับชาติได้ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นามาจัดนิทรรศการแสดงเป็นผลงานดีเด่นได้ร้อยละ
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
ที่
รายละเอียดของกิจกรรม
การ
ค่าตอบ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน
ดาเนินงาน
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
กันยายน นางจันทร์จิ
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
59
รา
อนุมัติโครงการ ประชุมและวาง
ตุลาสืบ
แผนการจัดกิจกรรม
และ
วิชาการ
สายชั้น
ทุกสายชั้น
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
ตุลาคม
นางจันทร์จิ
(D-DO)
59
รา
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
กันยายน ตุลาสืบ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและ
60
และ
พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ ดังต่อไปนี้
วิชาการ
สายชั้น
- การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
50,000 20,000 70,000
ทุกสายชั้น
นักเรียน(ระดับ เครือข่าย,ระดับเขต
พื้นที่ เครือข่าย,ระดับภาค
,ระดับประเทศ )
- การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
40,000 10,000 50,000
( ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฯลฯ )
- การแข่งขันอ่านฟังเสียงตาม
30,000 10,000 40,000
โครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็ม
เอกลักษณ์ไทย ในระดับภาคและ
ระดับประเทศ )
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หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

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

ค่าตอบ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
50,000 10,000 60,000

32,260

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

32,260

3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ตุลาคม 59 นางจันทร์จิ
ประเมินผลการดาเนินงาน
กันยายน 60 รา
( C-Check )
ตุลาสืบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
และ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
วิชาการ
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
สายชั้น
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ทุกสายชั้น
ขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
กันยายน 60 นางจันทร์จิ
ดาเนินงาน ( A-ACT )
รา
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตุลาสืบ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
และ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
วิชาการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
สายชั้น
โครงการ รายงานผล
ทุกสายชัน้
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
175,000 55,000 252,260
5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 252,260 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเครือข่าย,ระดับเขตพื้นที่,เครือข่าย,ระดับภาค,ระดับประเทศ )
จานวน 70,000 บาท
2. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จานวน 50,000 บาท
3. การแข่งขันอ่านฟังเสียงตามโครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทยในระดับภาคและระดับประเทศ
จานวน 40,000 บาท
4. การแข่งขันสมาคมไทย ครอสเวิส์ดในระดับภาค ระดับประเทศ ฯลฯ เช่น ครอสเวิร์ดเกม, เอแม็ท,
คาคม และซูโดกุ ฯลฯ จานวน 60,000 บาท
5. การจัดงานวันวิชาการประจาปี 2559 จานวน 32,260 บาท
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล

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

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

เกียรติบัตร
ถ้วยรางวัล
โล่ห์รางวัล

เกียรติบัตร
ถ้วยรางวัล
โล่ห์รางวัล

เกียรติบัตร
ถ้วยรางวัล
โลห์รางวัล

เกียรติบัตร
ถ้วยรางวัล
โลห์รางวัล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะและทักษะด้านวิชาชีพ
7.2. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพ
ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ ในระดับโรงเรียน ระดับเครือข่าย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ส่งเสริมให้ไปแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางจันทร์จิรา ตุลาสืบ )
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณ๊ย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

83
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

อาเซียนศึกษา
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1,2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
1, 2, 3
นางชุลีพร กอบกา และคณะครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1. หลักการและเหตุผล
ปรากฏในคาประกาศปฏิญญาอาเซียนที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ประกอบด้วย ประเทศ
สมาชิก 10 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม ลาวเวียดนาม
พม่า และกัมพูชา เพื่ อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค ธารงไว้ซึ่ง สันติภาพ เสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทาง
ด้านสั งคมและวัฒ นธรรม การกิน ดีอยู่ดีบ นพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศ
สมาชิก และการศึกษาถูกกาหนดให้เป็นกลไกหลักในการนาอาเซียนก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองทาง เศรษฐกิจและ
สังคม มีศักยภาพในการแข่งขันและอานาจในการต่อรอง เจรจากับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งประชาคม
ยุโรป มีกลไกการขับ เคลื่อนประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือประชาคมการเมือง ความมั่นคง อาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
ในมิติด้านการศึกษา การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
โดยส านั ก วิช าการและมาตรฐานการศึ ก ษาให้ ความส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการเรีย นรู้ป ระชาคมอาเซี ยน สู่
สถานศึกษา โดยเน้นการสร้างความตระหนัก การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียน และกาหนด
เป้าหมายเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสาคัญต่อความเสริมสร้างโอกาสด้านการศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านเครือข่ายเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมความเข้า ใจอันดีระหว่างกัน และเกิดกระบวนการเชื่อมโยง จัดตั้งศูนย์
อาเซียนศึกษาในโรงเรียน ตามกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน การนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวก
และเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามารองรับ ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ได้จั ด ตั้ งศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษาอย่ างเป็ น ทางการใน ปี พ.ศ.2556 และด าเนิ น กิ จ กรรมการเตรี ยมความพร้อ มสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง จากผลการดาเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษาในปีที่ผ่านมา มีจุดเด่นคือความ
ร่วมมือของบุคลากร ในโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการสร้างความตระหนัก
เรื่องการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนผ่านทางสื่อไอซีที อุปกรณ์ วีดีทัศน์ นิทรรศการ ประเทศสมาชิก และเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับจากประสบการณ์ตรง
นั้ น และเพื่ อส่ งเสริ มการพั ฒ นาศั ก ยภาพในการเรียนรู้ ให้ กั บผู้ เรียนและก้ าวเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยนได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ จุดที่ควรพัฒนาคือ การเสริมสร้างความตระหนักในความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทีใ่ ห้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการใช้ภาษา
ด้วยเหตุผลดังกล่าวศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก จึงมีภารกิจส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงจัดทาโครงการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน ขับเคลื่อนและ
ขยายผลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษาต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาความเข้าใจเกิดความตระหนักสามารถนา
แนวทางที่ได้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2. เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับการถ่ายทอดกระบวนการทางความคิด องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยี และสารสนเทศในการสื่อสารได้ และมีทักษะการอยู่ร่วมกันในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองอาเซียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ระดับชั้นอนุบาลปีที่
1 – 2 จานวน 377 คน และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จานวน 1,309 คน
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุกทุกระดับชั้น จานวน
1,526 คน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความตระหนัก ทาความเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยี และสารสนเทศในการสื่อสารได้ และมีทักษะการอยู่ร่วมกันในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองอาเซียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขออนุมัติ
โครงการ ประชุมและวางแผนการจัด
กิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการเปิด
ประตูมุ่งสู่อาเซียน ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมตมแนวทาง ASEAN
curriculum souse book
2. กิจกรรมอาเซียนเดย์

ผู้รับ
ระยะเวล
ผิดชอบ
าการ
ค่า
ค่าใช้
ตอบ
ค่าวัสดุ รวมเงิน ดาเนินงา
สอย
น
แทน
กันยายน นางชุลีพร
59
และคณะ
ครูผู้สอน
ทุกคน
ตุลาคม นางชุลีพร
59
และคณะ
กันยายน ครูผู้สอน
60
ทุกคน
4,000

4,000

16,000 16,000
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หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

ค่า
ตอบ
แทน

ระยะเวล
าการ
ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน ดาเนิน
สอย
งาน
500
500 ตุลาคม
59
กันยายน
60

3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานทุกขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
500
500 กันยายน
ดาเนินงาน (A-ACT)
60
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
20,000 20,000
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 20,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ผู้รับ
ผิดชอบ
นางชุลีพร
และคณะ
ครูผู้สอน
ทุกคน
นางชุลีพร
และคณะ
ครูผู้สอน
ทุกคน

5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. กิจกรรมตามแนวทาง ASEAN curriculum souse book จานวน 4,000 บาท
2. กิจกรรมอาเซียนเดย์
จานวน 16,000 บาท
6. การวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัด
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
วิธีการวัดและประเมินผล
และประเมินผล
ผลผลิต (Output)
กิจกรรมตามโครงการเปิดประตูมุ่งสู่อาเซียนของ
- สังเกต
- สังเกต
โรงเรียนบ้านปงสนุก ดาเนินกิจกรรมตามแผน
- สอบถาม
- สอบถาม
การดาเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ร้อยละ 90 ขี้นไป ของผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาส - สังเกต
- สังเกต
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาความเข้าใจเกิดความตระหนัก
- สอบถาม
- สอบถาม
สามารถนาแนวทางที่ได้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ การ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 90 ขี้นไปของนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก
ผ่านกิจกรรม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาความเข้าใจเกิดความตระหนักสามารถนาแนวทางที่ได้
ไปใช้ในการสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 ผู้เรียน ได้รับการถ่ายทอดกระบวนการทางความคิด องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สามารถใช้
ภาษาและเทคโนโลยี และสารสนเทศในการสื่อสารได้ และมีทักษะการอยู่ร่วมกันในฐานะพลเมืองไทยและพลเมือง
อาเซียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางชุลีพร กอบกา)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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โครงการ
การพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม
แผนงาน
การบริหารงานวิชาการ
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 1,2
สนองมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1, 2, 3
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางมยุรี คงแดง และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560
________________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 กาหนดให้มี
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปั ญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและ
การเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส
โดยรัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2547
เป็นต้นมา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการ ในรูปแบบการเรียนร่วม ตามโครงสร้าง(SEAT Framework )
โรงเรียนบ้านปงสนุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลาปาง เขต 1 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
โรงเรียนแกนนาการจัดการศึกษาเรียนรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดการ
เรียนรวมบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการส่งเสริม เพื่อประกันคุณภาพ
ภายใน ของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการจัดการจัดการศึกษาเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายตามที่ สพฐ.กาหนด
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนร่วมทุกคนได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษตลอดหลักสูตร
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียนเรียนร่วม จานวน 140 คน
2. โรงเรียนบ้านปงสนุกมีการดาเนินงานจัดการศึกษาเรียนรวมต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2560
3.2 ด้านเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนเรียนร่วม จานวน 140 คน ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษตลอดหลักสูตร
2. โรงเรียนบ้านปงสนุกดาเนินกิจกรรมตามทางการจัดการศึกษาพิเศษ นักเรียนเรียนร่วม
สามารถเรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่
1

2

3

ระยะ
ผู้รับ
เวลาการ
ผิดชอบ
รายละเอียดของกิจกรรม
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน ดาเนิน
แทน สอย
งาน
ขัน้ วางแผน (P-PLAN)
กันยายน นางมยุรี คงแดง
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการ
2559 นางพรรณี
ขออนุมัติโครงการ ประชุมและ
วังไชยเลิศ
วางแผนการจัดกิจกรรม
น.ส.สุรีย์พร
จาชาติ
ครูประจาชั้น
ครูประจารายวิชา
ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
ตุลาคม
นางมยุรี คงแดง
(D-DO)
2559
นางพรรณี
ถึง
วังไชยเลิศ
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
กันยายน น.ส.สุรีย์พร
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
2560
จาชาติ
1.ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและ
500
500
ครูประจาชั้น
คัดกรอง
ครูประจารายวิชา
2.เขียนแผน IEP และ IIP และใช้แผน
1,500
1,500
IEP และ IIP
3.จัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
15,000 15,000
สาหรับนักเรียนเรียนร่วม
4.จัดซื้อหนังสือสาหรับนักเรียนที่มี
2,000
2,000
ความบกพร่องทางการเรียนรู้
5.พัฒนากิจกรรมต่างๆของนักเรียน
5,000
5,000
เรียนร่วม
6.พัฒนาความสามารถพิเศษของ
1,000
1,000
นักเรียนเรียนร่วม
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ตุลาคม
นางมยุรี คงแดง
การดาเนินงาน
2559
นางพรรณี
(C-Check)
วังไชยเลิศ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กันยายน น.ส.สุรีย์พร
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
2560
จาชาติ
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
ครูประจาชั้น
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ครูประจารายวิชา
ขั้นตอน
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หมวดงบประมาณรายจ่าย

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

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

ระยะ
ผู้รับ
เวลาการ
ผิดชอบ
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน ดาเนิน
แทน สอย
งาน
กันยายน นางมยุรี คงแดง
2560
นางพรรณี
วังไชยเลิศ
น.ส.สุรีย์พร
จาชาติ
ครูประจาชั้น
ครูประจารายวิชา
30,000

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

กิจกรรม / รายการ

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

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
500
500
1,500 1,500
15,000 15,000
2,000

2,000

5,000
1,000

5,000
1,000
30,000

หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 100 ของนักเรียนเรียนร่วม ได้รับ
การพัฒนาตามแนวทางการจัดการศึกษา
พิเศษตลอดหลักสูตร

สารวจ
สังเกต
ประเมินผลงาน

แบบสารวจ
แบบสังเกต
ชิ้นงาน
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ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 100 ของนักเรียนเรียนร่วม
สามารถเรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

ทดสอบ

แบบทดสอบ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนเรียนร่วม ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษตลอดหลักสูตร
และสามารถเรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์
7.1. โรงเรียนบ้านปงสนุกมีการดาเนินงานจัดการศึกษาเรียนรวมต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2560
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางมยุรี คงแดง)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ
เรียนรวมและเรียนร่วม

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

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

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1,2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
1, 2, 3
นางอรัญญา กุณนะด้วง
โครงการต่อเนื่อง
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่สาคัญ เป็นแหล่งสร้างความบันเทิงจากการอ่านหนังสือเป็น
แหล่ ง เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ ต ลอดทั้ ง เป็ น สถานที่ เพื่ อ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น นี้ ก ารศึ ก ษาในระดั บ
ประถมศึกษาได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักเรียนยิ่งขึ้น ด้วยวิธีการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่ งจะทาให้นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักศึกษาค้นคว้าแต่สภาพจริง ทุกวันนี้ยังขาด
หนังสือดีและวัสดุครุภัณฑ์ที่เอื้ออานวยความสะดวกตลอดจนบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาอันจะนาไปสู่ก าร
ปลู กฝั งให้ นั กเรี ย นรั กการอ่ าน การค้น คว้ าหาความรู้อย่างไม่มี ที่ สิ้ น สุ ด ห้ องสมุด เป็ นคลั งสะสมหลั กฐานและ
ความก้าวหน้าแห่งอารยธรรมเป็นที่ชุมชนของความคิดและคาพูดที่มีอิทธิพลเหนือโลก ห้องสมุดเป็นโรงฝึกอบรมซึ่ง
นักเรียนจะได้มาแสวงหาความรู้ ความเฉลียวฉลาดเป็นเครื่องมือของการศึกษาและเป็นส่วนซึ่งสถานศึกษาจะขาด
เสียมิได้
การพั ฒ นาคุณ ภาพห้ องสมุด โรงเรียน เป็ นการพั ฒ นาที่ต อบสนองการส่ งเสริมนิ สั ยรักการอ่านตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งให้นักเรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากห้องสมุดและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ฉะนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดเตรียมห้องสมุดให้มีความพร้อม
ทั้งในด้านหนังสือดีมีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียน รวมถึงสร้างบรรยากาศอย่างสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ และมี
บรรณารักษ์อยู่ประจาห้องสมุด
ดังนั้นโรงเรียนบ้านปงสนุก จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจาปี
งบประมาณ 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน ครู
และผู้ที่สนใจ เห็นความสาคัญของการอ่าน เร่งรณรงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น สนองต่อนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านและส่งเสริมให้ ผู้เรียนใช้การอ่าน
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.2. เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่าย ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและ
พัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน
2.3. เพื่อสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะห้องสมุดให้เอื้อต่อการอ่านของนักเรียน
ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน โดยบูรณาการการอ่านกับการเรียนการสอน
2.4. เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่มีส่วนร่วม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการดาเนินงานห้องสมุด
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2.5. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและดาเนินงาน
ห้องสมุด
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใช้บริการของห้องสมุด
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต
3. โรงเรียนมีห้องสมุด ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียน สมัครเข้าประกวดกิจกรรมรักการอ่าน
5. ห้องสมุดโรงเรียนมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการอ่านและมีการ บูรณาการให้
เข้ากับการเรียนการสอน
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนดาเนินงานพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการ
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
ที่
รายละเอียดของกิจกรรม
การ
ค่าตอบ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน
ดาเนินงาน
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
กันยายน 59 นาง
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อรัญญา
อนุมัติโครงการ ประชุมและวาง
กุณนะด้วง
แผนการจัดกิจกรรม
และคณะ
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
ตุลาคม 59 - นาง
(D-DO)
กันยายน 60 อรัญญา
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
กุณนะด้วง
จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและ
และคณะ
พัฒนาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด ดังต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัย
30,000 30,000
รักการอ่าน
1) สัปดาห์กิจกรรมห้องสมุดและวัน
สุนทรภู่
2) กิจกรรมยุวบรรณารักษ์
3) กิจกรรมลูกสนคนรักอ่าน
4) กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์น้อย
5) กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
6) กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม
7) กิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมนิสัยการรัก
การอ่าน
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หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

ค่าตอบ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
แทน

2.2 กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่าย
- ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.3 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด
1) จัดทาบันทึกการใช้บริการ
ห้องสมุด
2) จัดทาบันทึกการลงทะเบียน
หนังสือใหม่ของห้องสมุดให้เป็นระบบ
และเป็นหมวดหมู่
3) จัดซื้อ จัดหาหนังสือใหม่เข้า
ห้องสมุดจากงบประมาณของ
โรงเรียน และจากการขอรับบริจาค
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน
( C-Check )
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน ( A-ACT )
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินการตามโครงการ

รวมเงิน

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ตุลาคม 59
กันยายน 60

นาง
อรัญญา
กุณนะด้วง
และคณะ

กันยายน 60 นาง
อรัญญา
กุณนะด้วง
และคณะ

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 30,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลผลิต (Output)
1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใช้
บริการอ่านหนังสือในห้องสมุด

วิธีการวัดและประเมินผล
บันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด
บันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด

เครื่องมือ
แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด
แบบบันทึกสถิติ
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต ตาม
การพัฒนาห้องสมุด
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
โรงเรียน สมัครเข้าประกวดกิจกรรม
รักการอ่าน
3. ห้องสมุดโรงเรียนมีบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อ
การอ่านและมีการบูรณาการให้เข้า
กับการเรียนการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
การยืม – คืนหนังสือ
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ
ทะเบียนยืม – คืนหนังสือ
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องสมุด
บันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด

แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมตาม
เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด
แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด

สอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

แบบสอบถามความพึงพอใจ

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

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางอรัญญา กุณนะด้วง )
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานห้องสมุด

( นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง )
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

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

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1,2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
1, 2, 3
นางวรางคณา เกษณา และคณะ
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1.หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา48 บัญญัติไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาและให้ ถื อ ว่า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต้ อ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก” การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกสาคัญในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาเพราะเป็นระบบที่
สร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้บริหารครูและบุคลากรของสถานศึกษาตลอดจนผู้ปกครองชุมชนและสังคมเชื่อมั่นได้ว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพผู้สาเร็จการศึกษาต้องมีความรู้
ความสามารถมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดและสังคมต้องการ
ดั งนั้ น โรงเรี ย นบ้ านปงสนุ ก จึ งได้ จั ด ท าโครงการนี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ งและเป็ น การสนอง
เจตนารมณ์ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก
2.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
บ้านปงสนุก
2.3 เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. ปีการศึกษา 2560 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
บ้านปงสนุก
2. ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านปงสนุกตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านปงสนุก อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
3. ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านปงสนุกประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านปงสนุก ปีละ 1 ครั้ง
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. ปีการศึกษา 2560 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก
2. ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านปงสนุกมีการดาเนินการตรวจสอบคุณภาพการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
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3. ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านปงสนุกมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

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

ค่าตอบ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
แทน

2,000 28,000

รวมเงิน

ระยะ
ผู้รับ
เวลาการ
ผิดชอบ
ดาเนิน
งาน
กันยายน นางวรางคณา
2559 เกษณาและ
คณะ

30,000 ตุลาคม
2559 กันยายน
2560

นางวรางคณา
เกษณาและ
คณะ

97
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

ค่าตอบ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
แทน

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

ระยะ
ผู้รับ
เวลาการ
ผิดชอบ
รวมเงิน ดาเนิน
งาน
ตุลาคม นางวรางคณา
2559เกษณาและ
กันยายน คณะ
2560

กันยายน นางวรางคณา
2560 เกษณาและ
คณะ

2,000 28,000

30,000

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

กิจกรรม / รายการ

1 ค่าวัสดุ – อุปกรณ์

ค่าตอบ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
2000 28,000 30,000
2000 28,000 30,000

รวม
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน -ประเมินนักเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา
การศึกษาของโรงเรียน
บ้านปงสนุก
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
-ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรียนรู้เพิ่มขึ้น
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

หมายเหตุ

เครื่องมือ
-แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
บ้านปงสนุก
-แบบทดสอบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางวรางคณา เกษณา)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

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

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียน
“ป้องกันการทุจริต” ( โรงเรียนสุจริต )
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1,2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
1, 2, 3
นางวรางคณา เกษณา และคณะ
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรีย นบ้ านปงสนุ ก เป็ น โรงเรีย นที่เปิ ดสอนในระดั บชั้ น อนุ บ าล ถึ งระดับ ชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ให้สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และรู้เท่าทันโลก ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ซึ่งได้รับการ
สนั บ สนุ นจากส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณ ธรรมจริยธรรมและ
ค่านิ ย มที่ พึ งประสงค์ของนั กเรีย นอยู่ ในระดับ ที่ ไม่น่ าพอใจ จากการศึ กษาปั ญ หาพบว่าเนื่ องมาจากมี สื่ อและ
เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลในชีวิตประจาวัน ของนักเรีย น รวมทั้งขาดความร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และ
ชุมชนในการปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่องถ้าไม่รีบแก้ไขนักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
และสังคม จาเป็นอย่างยิ่งที่ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ทักษะการคิด ด้านวินัย ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์สุจริต การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ ให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็น
กิจนิสัยในชีวิตประจาวัน
โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในโรงเรียน“ป้องกัน
การทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ในปีงบประมาณ 2560 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุจริตให้กับนักเรียนและพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังเรื่อง ค่านิยม 12 ประการ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุจริต 5 ประการ
2.2 เพื่อปลูกฝังค่านิยม 12 ประการตามนโยบายของรัฐบาล
2.3 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ทุกคนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมภิบาลในโรงเรียนบ้านปงสนุก “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต)
2. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในโรงเรียนบ้านปงสนุก“ป้องกันการทุจริต”
(โรงเรียนสุจริต)
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3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ร้อยละ 90 ขึ้นไปมีพฤติกรรมสุจริต ครบ 5
ประการ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก มีผลการประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมของคน
ไทย 12 ประการ อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกคน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก มีผลการประเมินพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 8 ประการ ผ่านในระดับดีขึ้นไป
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน (DDO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
จัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต มีดังนี้
(1) กิจกรรมบูรณาการส่งเสริม
พฤติกรรมสุจริต ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(2) กิจกรรมเสริมสร้างส่งเสริม
ประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัย
นักเรียน
(3) กิจกรรมค่ายบูรณาการ ต้นกล้า
สุจริต (ปลูกฝังเรื่องค่านิยม 12
ประการ และพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 8 ประการ)
(4) กิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน ( C-Check )
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ
รวมเงิน
แทน
สอย

ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ดาเนินงาน
ตุลาคม
นาง
2559
วรางคณา
เกษณา
และคณะ
พฤษภาคม –
กันยายน

18,000

18,000

7,000

7,000

10,000

10,000

5,000

5,000

2560

กันยายน
2560

คณะทา
งานในทุก
สายชั้น

นาง
วรางคณา
เกษณา
และคณะ
ครูทุกสาย
ชั้น
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ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ
รวมเงิน
แทน
สอย

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

40,000

ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ดาเนินงาน
กันยายน
นางจันทร์
2560
จิรา
ตุลาสืบ
และ
วิชาการ
ทุกสายชั้น

40,000

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 40,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าวัสดุ
จานวน

40,000

บาท

6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ร้อยละ 90 ขึ้นไปมีพฤติกรรมสุจริต ครบ 5 ประการ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก
มีผลการประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมของคนไทย 12
ประการ อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกคน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก
มีผลการประเมินพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
8 ประการ ผ่านในระดับดีขึ้นไป
ผลลัพธ์ (Outcome)
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก มี
พฤติกรรมสุจริต ปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม 12 ประการ
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทั้ง 8 ประการ
และมีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกกิจกรรม ใน
ระดับดีขึ้นไป

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

- ประเมิน
- สอบถาม

- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม

- สังเกต
- สอบถาม

- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ทุกคนเข้า ร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมภิบาลในโรงเรียนบ้านปงสนุก“ป้องกันการทุจริต”(โรงเรียนสุจริต )
7.2 .ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุกและบุคลากรทางการศึกษา เข้า
ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในโรงเรียนบ้านปงสนุก “ป้องกันการทุจริต”
( โรงเรียนสุจริต )
7.3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก มีพฤติกรรมสุจริต ครบ 5 ประการ ปฏิบัติตน
ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทั้ง 8 ประการ และมี
ความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกกิจกรรม
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางวรางคณา เกษณา)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

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

สะเต็มศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1,2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1, 7
1, 2, 3
นายบุญเชียร ทิพย์ศรี และคณะ
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1.หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา48 บัญญัติไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาและให้ ถื อ ว่า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต้ อ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรั บการประกันคุณภาพ
ภายนอก” การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกสาคัญในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาเพราะเป็นระบบที่
สร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้บริหารครูและบุคลากรของสถานศึกษาตลอดจนผู้ปกครองชุมชนและสังคมเชื่อมั่นได้ว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างมี ประสิทธิภาพผู้สาเร็จการศึกษาต้องมีความรู้
ความสามารถมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดและสังคมต้องการ
ดั งนั้ น โรงเรี ย นบ้ านปงสนุ ก จึ งได้ จั ด ท าโครงการนี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ งและเป็ น การสนอง
เจตนารมณ์ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาในชีวิตจริงและสร้างนวัตกรรมที่ใช้สะ
เต็มเป็นพื้นฐาน
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. ปีการศึกษา 2560 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีทักษะการวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาใน
ชีวิตจริงและสร้างนวัตกรรมที่ใช้สะเต็มเป็นพื้นฐาน
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. ปีการศึกษา 2560 นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาในชีวิตจริงที่ใช้สะเต็มเป็น
พื้นฐาน
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนที่ใช้สะ
เต็มเป็นพื้นฐานดังต่อไปนี้
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-สารวจสภาพปัจจุบันและปัญหา
- ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาใช้สะ เต็มเป็นพื้นฐาน

ค่าตอบ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
แทน

20,000

รวมเงิน

20,000 ตุลาคม
59 กันยายน
60

นายบุญเชียร
ทิพย์ศรีและ
คณะ

ตุลาคม
59
กันยายน
60

นายบุญเชียร
ทิพย์ศรีและ
คณะ

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

ระยะ
ผู้รับ
เวลาการ ผิดชอบ
ดาเนิน
งาน
กันยายน นายบุญเชียร
59
ทิพย์ศรีและ
คณะ

กันยายน นายบุญเชียร
60
ทิพย์ศรีและ
คณะ

20,000

20,000
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 20,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ที่

กิจกรรม / รายการ

ค่าตอบ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
20,000 20,000
20,000 20,000

1 ค่าวัสดุ – อุปกรณ์
รวม

หมายเหตุ

6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาในชีวิตจริงและสร้าง
นวัตกรรมที่ใช้สะเต็มเป็นพื้นฐาน

วิธีการประเมิน
-ประเมินนักเรียน

2. นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ -ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แก้ปัญหาในชีวิตจริงที่ใช้สะเต็มเป็นพื้นฐาน

เครื่องมือ
-แบบประเมิน

-แบบทดสอบ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาในชีวิตจริงและสร้างนวัตกรรมที่ใช้สะเต็มเป็น
พื้นฐาน
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายบุญเชียร ทิพย์ศรี )
ครูชานาญการ
หัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นายปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

