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นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม)

209
กิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ระดับปฐมวัย
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1, 2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1-4
1, 2, 3
นางศากุนต์ รุ่งเรือง, นางนงนุช ศรีพันธ์ และคณะครูสายชั้นอนุบาล
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1. หลักการและเหตุผล
แผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบั บปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ได้ชี้ให้ เห็นถึงเป็นในการปรับปรุง
เปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ –
จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญ ญา ความรู้คุณธรรมจริยธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข
เด็กปฐมวัยทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดู และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กมีโอกาส พัฒนาตนเองตามลาดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลและ เต็ม
ศักยภาพ โรงเรียนบ้ านปงสนุกได้เห็ นความสาคัญของค่านิยม 12 ประการจึงได้จัดทากิจกรรมคุณ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ มุ่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้เด็กมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.2. เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง
2.3. เพือ่ ให้เด็กได้ใช้ชีวิตประจาวันอย่างถูกต้อง
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. เด็กระดับอนุบาล นักเรียนชาย จานวน 207 คน และนักเรียนหญิง จานวน 171 คน รวม 378 คน
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. เด็กได้เรียนรู้ค่านิยม 12 ประการ โดยบูรณาการเข้ากับหน่วยการเรียนรู้
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4. กิจกรรม / งบประมาณ / ระยะเวลาดาเนินการ

ที่

กิจกรรม / รายการ

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้
รวม
ตอบ
ค่าวัสดุ
สอย
เงิน
แทน

1 ขั้นวางแผน(P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการ ขออนุมัติ
โครงการประชุมและวางแผนการจัด
กิจกรรม
2

3

4

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

37,800 37,800

37,800 37,800

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ

กันยายน 2559

นางศากุนต์
รุ่งเรือง
นางนงนุช
ศรีพันธ์และ
คณะครูสาย
ชั้นอนุบาล

ตุลาคม 2559
กันยายน 2560

นางศากุนต์
รุ่งเรือง
นางนงนุช
ศรีพันธ์และ
คณะครูสาย
ชั้นอนุบาล

ตุลาคม 2559
กันยายน 2560

นางศากุนต์
รุ่งเรือง
นางนงนุช
ศรีพันธ์และ
คณะครูสาย
ชั้นอนุบาล

กันยายน 2560

นางศากุนต์
รุ่งเรือง
นางนงนุช
ศรีพันธ์และ
คณะครูสาย
ชั้นอนุบาล
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 37,800 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
งบประมาณที่ได้รับ
ที่

กิจกรรม / รายการ

ค่า
ตอบ
แทน

ค่าใช้
ค่าวัสดุ
สอย

1 ค่าวัสดุและจัดทาเอกสาร
รวม

37,800
37,800

รวม
เงิน

หมายเหตุ

37,800
37,800

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

วิธีวัดและประเมินผล

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

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

การสังเกต

แบบบันทึกการสังเกต

การสังเกต

แบบบันทึกการสังเกต
แบบประเมินชิ้นงาน

212
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางศากุนต์ รุ่งเรือง)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรม
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 2559 - 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1.หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดตัวโครงการ "โรงเรียนสุจริต" ซึ่งเป็นส่ว นหนึ่งของโครงการเสริมสร้าง
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 ด้านกับนักเรียนได้อ ย่างคงทน
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 1,309 คน
ได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมสุจริต ผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
3.2. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก มีคุณลักษณะตาม
คุณลักษณะ 5 ประการของพฤติกรรมสุจริต
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่ กิจกรรม / ดาเนินการ

1

2

ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุมครูผู้รับผิดชอบ เพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรมค่ายฯ เสนอขอ
อนุมัติโครงการ
ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่จะเชิญให้มาเป็นวิทยากร
2.กาหนดบุคลากรดาเนินการและ
วิทยากรประจาฐานต่างๆ
3.ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
4.ประชุมชี้แจงรายละเอียด
คณะทางาน คณะกรรมการ เพื่อ
เตรียมการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการที่กาหนด ดังนี้
4.1 คณะกรรมการดาเนินงาน สายชั้น
ป.1
4.2 คณะกรรมการดาเนินงาน สายชั้น
ป.2
4.3 คณะกรรมการดาเนินงาน สายชั้น
ป.3
4.4 คณะกรรมการดาเนินงาน สายชั้น
ป.4
4.5 คณะกรรมการดาเนินงาน สายชั้น
ป.5
4.6 คณะกรรมการดาเนินงาน สายชั้น
ป.6

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้ ค่าวัสดุ
ตอบ สอย
แทน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

รวม
เงิน
ตุลาคม
2559

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
และคณะครู

มิถุนายน คณะทางาน
2560
กรกฎาค ผอ. ร.ร.
ม 2560 คณะทางาน
กรกฎาค ผอ. ร.ร.
ม 2560 คณะทางาน

สิงหาคม คณะทางาน
2560
สิงหาคม คณะทางาน
2560
แต่ละสายชั้น
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3

4

5.ประชุมชี้แจงนักเรียน ชั้น ป.1-6 ใน
การเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
6.แต่ละสายชั้นจัดกิจกรรมการเข้าค่าย
เยาวชนคนดีของแผ่นดิน โดยแบ่งฐาน
การเรียนรู้ ดังนี้
(1) ฐานฝึกทักษะกระบวนการคิด
(2) ฐาน ความมีวินัย
(3) ฐาน ความซื่อสัตย์สุจริต
(4) ฐาน ความพอเพียง
(5) ฐาน จิตสาธารณะ
แบ่งการจัดกิจกรรมค่ายฯให้กับ
นักเรียน จานวน 1,309 คน ดังนี้
6.1 ค่ายเยาวชนคนดีฯ สายชั้น ป.1
6.2 ค่ายเยาวชนคนดีฯ สายชั้น ป.2
6.3 ค่ายเยาวชนคนดีฯ สายชั้น ป.3
6.4 ค่ายเยาวชนคนดีฯ สายชั้น ป.4
6.5 ค่ายเยาวชนคนดีฯ สายชั้น ป.5
6.6 ค่ายเยาวชนคนดีฯ สายชั้น ป.6
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การจัด
ค่ายฯ ประเมินผลการดาเนินงานแต่ละ
ขั้นตอน
ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล

มิถุนายน คณะทางาน
2560
กรกฎาคม ผอ. ร.ร.
2560
คณะทางาน
กรกฎาคม ผอ. ร.ร.
2560

คณะทางาน

12,850
คณะทางาน
สิงหาคม
9,950
คณะทางาน
2560
10,750
แต่ละสายชั้น
10,900
10,700
10,300
กุมภาพันธ์ นาง
2560
วรางคณา

กันยายน นาง
2560
วรางคณา

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 65,450 บาท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จานวน 1,309 คน
รายหัวละ 50 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าดาเนินการ-วัสดุ
จานวน
65,450 บาท
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6. การวัดผลและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(Out-put )
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน
1,309 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
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางวรางคณา เกษณา)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าโครงการโรงเรียนสุจิต

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

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

ลูกเสือ – ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1-6
การประกันคุณภาพภายใน 1 - 6
2, 3
กิจกรรมต่อเนื่อง
นายอนันต์ จาเริญวรทศ และคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
1 ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

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 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 1,309 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
ค่า
ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
ตอบ สอย
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุมครูผู้รับผิดชอบ เพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรมค่ายฯ เสนอ
ขออนุมัติโครงการ

2

ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ที่จะเชิญให้มาเป็นวิทยากร
2. กาหนดบุคลากรดาเนินการและ
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 257 คน
ณ บริเวณโรงเรียน
ชั้น ป. 2 จานวน 199 คน
ณ บริเวณโรงเรียน
ชั้น ป. 3 จานวน 215 คน
ณ สวนสาธารณะเขลางค์
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ชั้น ป. 4 จานวน 218 คน
ณ บริเวณโรงเรียน

12,850
9,950
10,750
10,900

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม
2559

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
นายอนันต์
จาเริญวรทศ
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
มกราคม นายอนันต์
59
จาเริญวรทศ
ถึง
หัวหน้าสาย
พฤษภาคม และคณะครู
2560
แต่ละสายชั้น
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ที่ กิจกรรม / ดาเนินการ

ชั้น ป. 5 จานวน 214 คน
ณ บริเวณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลาปาง
ชั้น ป. 6 จานวน 206 คน
ณ บริเวณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลาปาง
3

4

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

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอ ค่าใช้ ค่าวัสดุ
บแทน สอย

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
รวมเงิน
10,700

สิงหาคม
2560

10,300
กันยายน
2560

กันยายน
2560

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 65,450 บาท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จานวน 1,309 คน
รายหัวละ 50 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าอาหารว่าง
จานวน
30,000
บาท
2. ค่าพาหนะรับ-ส่ง
จานวน
10,000
บาท
3. ค่าวัสดุ
จานวน
25,450
บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ
ผลผลิต (Output)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สารวจ
แบบประเมิน
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
ผลลัพธ์ (Outcome)
1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
สังเกต สัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

นายอนันต์
จาเริญวรทศ
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
นายอนันต์
จาเริญวรทศ
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
นายอนันต์
จาเริญวรทศ
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
ชั้น ป. 3
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ลูกเสือ – ยุวกาชาด สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลูกเสือ – ยุวกาชาด มีความรัก ความสามัคคีสามารถร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
ลูกเสือ – ยุวกาชาด มีความรู้ ประพฤติ ปฏิบัติตนในกฎ ระเบียบ
ลูกเสือ – ยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินกิจกรรมที่กาหนด
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอนันต์ จาเริญวรทศ)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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กิจกรรม
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 2559 - 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กาหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจั ดการศึกษา
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 าร งชี 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 1,309 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
ค่า
ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
ตอบ สอย
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุมครูผู้รับผิดชอบ เพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม 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

26,180

26,180

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม
2559

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
และคณะครู

นางจันทร์จิ
รา ตุลาสืบ
ตลอดปี
และคณะครู
การศึกษา ทุกท่าน
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ที่ กิจกรรม / ดาเนินการ

3

4

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย

11.ชุมนุมการงานสร้างสรรค์
12.ชุมนุมธนาคาร
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การจัด
ค่ายฯ ประเมินผลการดาเนินงานแต่ละ
ขั้นตอน
ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

กันยายน
2560
กันยายน
2560

นางจันทร์
จิรา ตุลาสืบ
และคณะครู
ทุกท่าน
นางจันทร์
จิรา ตุลาสืบ
และคณะครู
ทุกท่าน

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 26,180 บาท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จานวน 1,309 คน
รายหัวละ 20 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าวัสดุ
จานวน
26,180
บาท
6. การวัดผลและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(Out-put )
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน
1,309 คน เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามความถนัด สนใจ
(Out-come)
1.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

การสังเกต

แบบสังเกต

ประเมินโดยครู
ประจาชั้น

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

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางจันทร์จิรา ตุลาสืบ)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

