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ส่วนที่ ๑
สภาพปัจจุบัน
บทนา
จากแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ได๎ให๎ความสําคัญกับการมีส วนรวมของ
ทุกภาคสวน เพื่อสร๎างการรับรู๎ความเข๎าใจ การยอมรับ และเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการจัดทํา
แผนฯ เพื่อให๎สามารถขับเคลื่อนแผนไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิท ธิภาพ โดยได๎ศึกษาสภาวการณ๑
และบริบทแวดล๎ อมที่มีผลกระทบตํอการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งด๎านความก๎าวหน๎าของ
เทคโนโลยีดิจิทัลแบบก๎าวกระโดดที่สํงผลตํอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และโลก
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร๎างประชากรไปสูํสั งคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษที่ ๒๑
ที่ทั่วโลกตํางต๎องเผชิญกับความท๎าทายและมุํงพัฒนาประเทศไปสูํการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ยุค ๔.๐ จาก ยุทธศาสตร๑ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสําคัญในการจัดทํา
แผนการศึกษาแหํงชาติ วิสัยทัศน๑ จุดมุํงหมาย เปูาหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร๑ของแผนการศึกษา
แหํงชาติ จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น แผนการศึกษาแหํงชาติฉบับนี้จึงได๎กําหนด
วิสัยทัศน๑ (Vision) ไว๎ดังนี้ “คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ
ดํารงชีวิต อยํางเป็นสุข สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษ ที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค๑ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ ๑) เพื่อพัฒนาระบบและ
กระบวนการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี
มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล๎องกับบทบัญญัติของรั ฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติและยุทธศาสตร๑ชาติ ๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํ ง
การเรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคี และรํวมมือผนึกกําลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยําง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๔) เพื่อนําประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดัก ประเทศที่มี
รายได๎ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง
วิสั ย ทัศน๑ และจุ ดมุํงหมายในการจัดการศึกษาดังกลํ าวข๎างต๎น แผนการศึกษาแหํ งชาติ
ได๎วางเปูาหมายไว๎ ๒ ด๎าน คือ เปูาหมายด๎านผู๎เรียน (Learner Aspirations) โดยมุํงพัฒนาผู๎เรียน
ทุ ก คนให๎ มี คุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะการเรี ย นรู๎ ใ นศตวรรษที่ ๒๑ เปู า หมายของการจั ด การศึ ก ษา
(Aspirations) ประกอบด๎วย เปูาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ ดังนี้ ๑) ประชากรทุกคนเข๎าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยํ างทั่วถึง (Access) ๒) ผู๎เรียนทุกคนทุกกลุํมเปูาหมายได๎ รับบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยํางเทําเทียม (Equity) ๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถ
พัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) ๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ๎มคําและบรรลุเปูาหมาย (Efficiency) ๕) ระบบ
การศึกษาที่สนองตอบและก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง

๓
(Relevancy) และจาก ๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็น
พลวัต และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ๓.๒ คนทุกชํวงวัยมีทักษะความรู๎ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามศักยภาพ
๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรอยํางมี
คุณภาพและมาตรฐาน ๓.๔ แหลํงเรียนรู๎ สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู๎มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจํากัดเวลาและสถานที่ ๓.๕ ระบบและกลไกการวัด
การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
เพื่อให๎สอดคล๎องกับแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ในปีการศึกษา ๒๕๖3
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ได๎ดําเนินการโดยระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการชมรมครูผู๎ปกครอง ชุมชน และคณะครูภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจั ดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน (SBM.School Based Management) และเน๎น
เปูาหมายการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีการพัฒนาระบบการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรทาง
การศึกษาให๎ความสําคัญกับการยกระดับความรู๎ให๎ มีคุณภาพและได๎มาตรฐานสากลควบคูํไปกับการ
สํงเสริมการเรียนรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ปลูกฝ๓งคุณธรรม คํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาอัตลักษณ๑ การเรียนรู๎ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ คือ การพัฒนาเด็กให๎ดี มีความสุข
และเกํ ง ยึ ด นโยบายจุ ด เน๎ น สูํ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู๎ เ รี ย นของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎บรรลุตามเปูาหมาย คํานึงถึงเด็กด๎อย
โอกาสพิเศษเรียนรํวม ได๎จัดกรอบงานในแผนปฏิบัติการ ๔ กลุํมงานโดยมุํงเน๎นประสิทธิ ภาพของ
ผลงาน
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต ๒ เป็น
โรงเรี ย นขนาดใหญํ ซึ่งถือ ได๎วําเป็นสถาบันที่เป็นแหลํ งขัดเกลาทางสั งคม มีห น๎า ที่ในการอบรม
สั่งสอนให๎เกิดความรู๎ทักษะและเจตคติที่ดี รวมทั้งคํานิยมที่ พึงประสงค๑และในยุคป๓จจุบันโรงเรียน
มีความจําเป็นจะต๎องมีการปฏิรูปการเรียนการสอน ซึ่งองค๑ประกอบของการปฏิรูป คือ การปฏิรูป
การบริหาร ปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน ปฏิรูปวิชาชีพของบุคลากร ในสํวน
หลักการเหลํานี้โรงเรียนจัดถือเป็นภารกิจที่จะต๎องดําเนินการ ดังนี้
๑. การปฏิรูปสถานศึกษา โดยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่อง ปรับปรุง
สถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในทุกด๎าน และเป็นสถานศึกษาของชุมชนอยํางแท๎จริง
จัดสถานศึกษาให๎มีบรรยากาศการเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎ จัดเครื อขํายการเรียนรู๎ระหวํางสถานศึกษา
ชุมชน องค๑กรอื่น และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ตลอดจนนําเทคโนโลยี และเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช๎ในการจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน โดยการจัดทําแผนการสอนรายวิชา
วิเคราะห๑ เนื้ อหาตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษา

๔
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ จัดกิจกรรมบูรณาการสอดแทรกสาระท๎องถิ่น ตามกรอบเนื้อหาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต ๒ ให๎ตรงกับความสนใจ และความถนัดของผู๎เรียน
และความต๎องการของชุมชน ให๎สอดคล๎องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ยึด
ผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง จัดกิจกรรมกลุํม และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตย
ใช๎วิธีการวัดผล และประเมินผลจากสภาพที่แท๎จริง
๓. การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการพัฒนาตนเองให๎มีความรู๎ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสม เน๎นการมีสํวนรํวมของทุกฝุาย สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีประกอบการเรียน
การสอน พัฒนาความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ สํงเสริมขวัญกําลังใจ สวัสดิการอยํางกว๎างขวาง และทั่วถึง
๔. การปฏิรูประบบบริหารและการนิเทศการศึกษา โดยการกระจายอํานาจการบริหารการ
จัดการโดยให๎ทุกฝุายมีสํ วนรํว ม อํานวยความสะดวกอยํางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสอดคล๎อง
กับสภาพสังคม นําเทคโนโลยีมาใช๎กับการบริหาร และการนิเทศพัฒนางาน
โรงเรีย นได๎นําเอาหลั กการ แนวคิด ทฤษฎีตํางๆ มาใช๎ในการบริห ารแล๎ ว โรงเรียนยังได๎
กําหนดรูปแบบในการบริหารโรงเรียนเพื่อมาใช๎ในการพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ โดยใช๎ชื่อวํา
RIMTAI MODEL : 2D22M2
D1 : Development of System การพัฒนาสถานศึกษา : การบริหารงานวิชากาการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป
D2 : Doing กระบวนการทํางาน การปฏิบัติงานในโรงเรียนยึดหลักวงจร PDCA ในการ
ทํางาน
M1 : Monitoring การนิเทศ กํากับ ติดตาม ใช๎หลักพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา) นําไปสูํการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
M2 : Motivation & Moral การสร๎างแรงจูงใจใฝุคุณธรรม เปิดโอกาสสูํความสําเร็จ
การทํางานกลุํมสูํสัมพันธภาพที่ดี สร๎างการยอมรับสูํการเป็นผู๎นํา
ผู๎บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู๎นําในการปฏิบัติงานให๎มีคุณภาพตามเปูาหมายที่กําหนด โดยมี
ระบบบริหารงานเป็น ๔ กลุํมงาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณ การบริ หารงานทั่ว ไป มีกระบวนการทํางาน การปฏิบัติงานโดยยึดหลั กวงจร PDCA
ในการทํางาน มี การนิเทศ กํากับ ติดตาม ใช๎หลั กพรหมวิห าร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
นํ า ไปสูํ ก ารนิ เ ทศแบบกั ล ยาณมิ ต ร ปี ล ะ ๒ ครั้ ง และสร๎ า งแรงจู ง ใจใฝุ คุ ณ ธรรม เปิ ด โอกาส
สูํความสําเร็ จ เน๎นการทํางานเป็นกลุํม สูํสัมพันธภาพที่ดี สร๎างการยอมรับสูํการเป็นผู๎นําจากการ
นําเอาระบบกลไก RIMTAI Model มาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ที่มีการตรวจสอบเป็นระยะ
ทําให๎การปฏิบัติงานมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น และแก๎ไขป๓ญหาได๎อยํางตรงจุด และรวดเร็ว จากการ

๕
ทํางานอยํ างตํ อเนื่ องและอยํ างเป็ นระบบ สํ ง ผลให๎ นัก เรีย นได๎ รับการพัฒ นาในทุก ด๎าน กลํ าวคื อ
ด๎านสุขภาพ รํางกาย สติป๓ญญา อารมณ๑และสังคม
กิจกรรมการดาเนินการและมาตรการ
๑. จัดให๎มีการนิเทศติดตามผล แผนงานโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด
๒. จั ดบุ คลากรเข๎าสอนประจําชั้น ประจําวิช า ตามความรู๎ความสามารถ และสํ งเสริ ม
ความก๎าวหน๎าของครู โดยเข๎าอบรมตามโครงการตําง ๆ ที่ทางราชการจัดขึ้น ตลอดจนสํงเสริมให๎เข๎า
ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
๓. มีการนําสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดผล
อยํางคุ๎มคํา
๔. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร และนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชํน การเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน (Brain based Learning:
BBL) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การสอนรูปแบบ English Bilingual
Education (EBE) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ โครงการการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ โครงการสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน โครงการสถานศึกษาสี
ขาว โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โครงการสหกรณ๑ร๎านค๎าในโรงเรียน โครงการธนาคารโรงเรียน
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการห๎องสมุดมีชีวิต โครงการลูกเสือ - เนตรนารี เป็นต๎น
๕. พัฒนาอาคารสถานที่ให๎รํมรื่น สะอาด ปลอดภัย มีห๎องเรียน และห๎องปฏิบัติการตาม
เกณฑ๑มาตรฐานของโรงเรียนในฝ๓ น (LABS SCHOOL) และตามเกณฑ๑โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ โดย
เน๎นใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการบํารุงรักษาให๎มีสภาพ ใช๎งานได๎เป็นป๓จจุบันอยูํเสมอ
๖. ให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู๎ปกครอง ประชาชน หนํวยงานองค๑กรของรัฐ
และเอกชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ตลอดการใช๎อาคารสถานที่ของโรงเรียนตามความเหมาะสม
๗. มีการแสวงหาทรัพยากร แหลํงเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่น เพื่อนํามาใช๎กับ กิจกรรม
การเรียนรู๎ของนักเรียนให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติของโรงเรียน
โรงเรี ย นบ๎ า นริ ม ใต๎ ได๎ กํ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๕ สถานที่ เ ดิ ม ตั้ ง อยูํ ติ ด
สถานีตํารวจภูธรอําเภอแมํริม ทางด๎านทิศเหนือและได๎ทําการเปิดสอนตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๓
จํานวนนักเรียนทั้งหมด ๓๐ คน มีครู ๓ คน โดยมีพระครูบุญสม พงศ๑คําโรจน๑ เป็นครูใหญํคนแรก
จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๔ สถานที่เดิมคั บแคบจึงได๎มีการย๎า ยมาตั้งอยูํ ณ สถานที่ป๓จจุบัน ซึ่งมีจํานวน

๖
นักเรียนเพิ่มขึ้น ได๎ซื้อที่นาของนายบุญป๓๋น พงศ๑ประดิษฐ๑ จํานวน ๑๒ ไรํ ๙๗ ตารางวา เลขที่ ๓/๓
หมูํที่ ๑ ตําบลริมใต๎ อําเภอแมํริมจังหวัดเชียงใหมํ
ในป๓จจุบันมีอาคาร 5 หลัง ได๎แกํ อาคารพระราชชายาเจ๎าดารารัศมี อาคารริมใต๎ 1 อาคาร
ดรุณาคาร อาคาร 700 ปี บ๎านพักครู ๓ หลัง ทางโรงเรียนปรับปรุงให๎อยูํในสภาพใช๎การได๎ มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 62 คน ข๎าราชการครู 36 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ๎าง 10
คน ครูพี่เลี้ยง 3 คน นักการภารโรง 3 คน แมํ บ๎าน 2 คน และแมํครัว 3 คน นักเรียนจํานวน 865
คน ทําการเปิดสอนตั้งแตํ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จํานวน 30 ห๎อง

คาขวัญของโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์

ปรัชญา
เด็กเป็นสาคัญมุ่งมั่นปฏิรูปการเรียนรู้ครู บุคลากรมีส่วนร่วม

๗

ส่วนที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาองค์กร
วิสัยทัศน์
โรงเรี ย นบ๎ า นริ ม ใต๎ จั ด การศึ ก ษาที่ มุํ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู๎ เ รี ย น ด๎ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างวิ ช าการ และ
ด๎ า นคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค๑ โดยใช๎ ก ระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น๎ น ผู๎ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต๎ระบบและกลไกการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

๑. พัฒนา และสํงเสริมคุณภาพผู๎เรียนตามหลักสูตร ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด๎านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค๑
๒. จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญโดยบูรณาการการเรียนรู๎คูํภูมิป๓ญญาไทย
๓. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามหลักสูตร และคํานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
๔. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๕. จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎ และรูปแบบ
การจัดการรู๎เฉพาะบุคคล
๖. สนับสนุนการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่สํงเสริมห๎องเรียนคุณภาพ สร๎างและพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
๗. จัดการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๘. ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน
๙. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน
๑๐. สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๑๑. สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนดํารงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย สามารถดํารงตนในประชาคมอาเซียน
อยํางเป็นสุขภายใต๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๘

เป้าประสงค์หลัก

มุํ ง พั ฒ นาให๎ ผู๎ เ รี ย นเป็ น บุ ค คลแหํ ง การเรี ย นรู๎ คูํ ภู มิ ป๓ ญ ญาไทย สามารถนํ า เทคโนโลยี ม า ใช๎
ในการแสวงหาความรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และดํารงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยตามคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการ มี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ดี ปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข สามารถดํ ารงตนในประชาคมอาเซี ย น
อยํางเป็นสุขภายใต๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ยิ้มใส ไหว้สวย”
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“ใฝ่เรียนรู้ คู่ภูมิปัญญา”

๙

กลยุทธ์ระดับองค์กร

กลยุทธ์ที่ ๑ ( มฐ ๑ คุณภาพผู้เรียน )

พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามหลักสูตร และสํงเสริมผู๎เรียนด๎านความสามารถในการอําน การเขียน
การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดแก๎ป๓ญหา การสร๎างนวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช๎
ทักษะชีวิต และด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ ความภูมิใจในท๎องถิ่น รวมทั้งสุขภาวะทางรํางกาย และ
จิตสังคม

กลยุทธ์ที่ ๒ ( มฐ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ )
พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและงานบริหารวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียน
รอบด๎านตามหลั ก สู ตรสถานศึ กษา สํ งเสริมและพัฒ นาครู บุค ลากรให๎ มีค วามเชี่ย วชาญทางวิช าชี พ
จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดสภาพแวดล๎อมและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 ( มฐ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ)
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก
ตรวจสอบประเมิ น ผู๎ เ รี ย นอยํ า งเป็ น ระบบโดยนํ า ผลมาพั ฒ นาผู๎ เ รี ย น และมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู๎

๑๐
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
กลยุทธ์ที่ ๑ (ประเด็นพิจารณา)
คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๑ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการอํานการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณ
๑.๒ พัฒ นาผู๎เรีย นให๎มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑คิดอยํางมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ป๓ญหา
๑.๓ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
๑.๔ พัฒนาผู๎เรียนมีให๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารง
๑.๕ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๖ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
คุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน
๑.๑ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน
๑.๒ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
๑.๓ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
๑.๔ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
๑.๕ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม
กลยุทธ์ที่ ๒ (ประเด็นพิจารณา)
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน๑และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุํมเปูาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎

๑๑
กลยุทธ์ที่ ๓ (ประเด็นพิจารณา)
๓.๑ พัฒนาการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎
และรูปแบบการจัดการรู๎เฉพาะบุคคล
๓.๒ จัดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สํงเสริมห๎องเรียนคุณภาพสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ทีเ่ อื้อตํอการเรียนรู๎
๓.๓ จัดการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ พัฒนาตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน
๓.๕ สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ยนเรียนรู๎ และให๎ ข๎อ มูล สะท๎อนกลั บเพื่อพัฒ นาและปรั บปรุ ง
การจัดการเรียน

๑๒
การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามหลักสูตร และสํงเสริมผู๎เรียนด๎านความสามารถในการอําน การ
เขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดแก๎ป๓ญหา การสร๎างนวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช๎ทักษะชีวิต และด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ ความภูมิใจในท๎องถิ่น รวมทั้ง
สุขภาวะทาง
รํางกาย และจิตสังคม
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (ประเด็นพิจารณา)
คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๑ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการอํานการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณ
๑.๒ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑คิดอยํางมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ป๓ญหา
๑.๓ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
๑.๔ พัฒนาผู๎เรียนมีให๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๕ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๖ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
คุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน
๑.๑ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน
๑.๒ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
๑.๒ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
๑.๓ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
๑.๔ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม
โครงการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

โครงการสถานศึกษาสีขาว
โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล๑
โครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ
โครงการโรงเรียนต๎นแบบอาหารกลางวัน
โครงการวันสําคัญ

๑๓
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

โครงการสหกรณ๑ร๎านค๎าโรงเรียน
โครงการธนาคารโรงเรียน
โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยและรณรงค๑การเลือกตั้ง
โครงการกีฬาสีสัมพันธ๑
โครงการพัฒนาความสามารถทางด๎านทักษะดนตรีและนาฎศิลป์
โครงการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ๎านริมใต๎
โครงการวิ่ง ๓๑ ขาสูํฝ๓นอันยิ่งใหญํ
โครงการเสริมสร๎างคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
โครงการเด็กไทยสุขภาพดี
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โครงการสหกรณ๑โรงเรียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสํงเสริมพัฒนาทักษะด๎านโค๎ดดิ้งผํานพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ๑
ดิจิทัล depa Young Maker Space
โครงการจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนรวม/เรียนรํวม
โครงการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
โครงการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎สูํความเป็นเลิศ
โครงการสํงเสริมจุดเน๎นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
โครงการสํงเสริมทักษะวิชาชีพหารายได๎ระหวํางเรียน
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ ที่ ๒ พัฒ นาการจั ดการเรี ยนรู๎ผํ า นกระบวนการคิ ดและปฏิบัติจริง โดยใช๎สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการบริหาร
ชั้ น เรี ย นเชิ ง บวก ตรวจสอบประเมิ น ผู๎ เ รี ย นอยํ า งเป็ น ระบบโดยนํ า ผลมาพั ฒ นาผู๎ เ รี ย น และ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู๎
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (ประเด็นพิจารณา)
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน๑และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุํมเปูาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎

๑๔
โครงการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

โครงการปูองกันอุบัติภัยในโรงเรียน
โครงการสร๎างเสริมเติมแตํงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
โครงการสานสัมพันธ๑ชุมชน
โครงการโรงอาหารสะอาดนักเรียนปลอดภัย
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
๗. โครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎
๘. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎
๙. โครงการห๎องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบ๎านริมใต๎
๑๐. โครงการจัดการศึกษาพิเศษเด็กเรียนรวม/เรียนรํวม
๑๑. โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎และภูมป๓ญญาท๎องถิ่น
๑๒. โครงการสานสัมพันธ๑วันวิชาการ
๑๓. โครงการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ๎านริมใต๎
๑๔. โครงการจัดระบบสารสนเทศบุคลากรโรงเรียนบ๎านริมใต๎
๑๕. โครงการจ๎างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ (ครูไทย)
๑๖. โครงการตรวจสุขภาพประจําปีของบุคลากรครู
๑๗. โครงการจ๎างครูที่มีความเชี่ยวชาญทางด๎านภาษาอังกฤษ (ครูตํางชาติ)
๑๘. โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ
๑๙. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

กลยุท ธ์ ที่ ๓ พั ฒ นาการจั ดการเรีย นรู๎ ผํ านกระบวนการคิด และปฏิ บัติ จริ ง โดยใช๎ สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการ
บริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบโดยนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู๎
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (ประเด็นพิจารณา)
๓.๑ พัฒนาการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎
และรูปแบบการจัดการรู๎เฉพาะบุคคล
๓.๒ จัดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สํงเสริมห๎องเรียนคุณภาพสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
๓.๓ จัดการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

๑๕
๓.๔ พัฒนาตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน
๓.๕ สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ยนเรียนรู๎ และให๎ ข๎อ มูล สะท๎อนกลั บเพื่อพัฒ นาและปรั บปรุ ง
การจัดการเรียน
โครงการ
๑. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๒. โครงการสหกรณ๑โรงเรียน
๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรสํงเสริมพัฒนาทักษะด๎านโค๎ดดิ้งผํานพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ๑
ดิจิทัล depa Young Maker Space
๔. โครงการจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนรวม/เรียนรํวม
๕. โครงการจัดการเรียนรู๎บูรณาการสูํวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
๖. โครงการสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน
๗. โครงการพัฒนากระบวนการคิด
๘. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎
๙. โครงการสํงเสริมทักษะวิชาชีพหารายได๎ระหวํางเรียน
๑๐. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

๑๖
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านริมใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕62 ผลการ
ประเมิ น พบวํา ระดั บ ชั้น ประถมศึก ษาปีที่ ๑ มีคํ าเฉลี่ ย ร๎อ ยละ 7๖.๒๓ ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ ๒
มี คําเฉลี่ยร๎อยละ ๗๗.๐๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีคําเฉลี่ยร๎อยละ 7๒.๙๗ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๗๒.๕๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีคําเฉลี่ยร๎อยละ 7๑.๙๗ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
มีคําเฉลี่ยร๎อยละ 7๔.๘9 และคําเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ คิดเป็นร๎อยละ 7๔.๔๙
๒. ผลการประเมินการอําน คิด วิเคราะห๑ และเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
ปีการศึกษา ๒๕62 ผลการประเมินพบวํา อยูํในระดับดีเยี่ยม ร๎อยละ 26.๖๑ ระดับดี ร๎อยละ
6
๒.๔๙ ระดับผําน ร๎อยละ ๑๐.๗9 ไมํผํานเกณฑ๑ ร๎อยละ 0.23
๓. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา
๒๕62 ผลการประเมิ น พบวํ า อยูํ ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย ม ร๎ อ ยละ ๔๙.๙๔ ระดั บ ดี ร๎ อ ยละ ๔๘.๖๕
ระดับผําน ร๎อยละ ๑.๔๑
๔. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา
๒๕6๑ ผลการประเมินพบวํา อยูํในระดับผํานเกณฑ๑ ร๎อยละ ๑๐๐
๕. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ผลการประเมิน
พบวํ า ความสามารถทางภาษามี ค ะแนนเฉลี่ ย ร๎ อ ยละ ๕๘.๒๒ ความสามารถด๎ า นคํ า นวณ
มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ ๕๖.๘๙ ความสามารถด๎านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ ๔๘.๖๙
๖. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ O-Net ผลการประเมิน พบวํา สาระวิชา
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย ร๎ อยละ ๖๒.๕1 สาระวิชาคณิตศาสตร๑ มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 4๒.๓๖
สาระวิชาวิทยาศาสตร๑ มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ ๔๖.๘๕ สาระวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ
๔๒.๒๖
๗. ผลการสอบข๎ อ สอบมาตรฐานกลางของนั ก เรี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๒, ๔, ๕
ผลการประเมินพบวํา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ ๒๙.93 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 4๒.๔๙ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ ๔๒.4๙

๑๙

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านริมใต้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๒
ชั้น/วิชา

จานวนนักเรียน ไทย คณิต
ศาสตร์
เต็ม
เข้า
สอบ
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 13๑ 13๑ 77.92 78.32

วิทยา
ศาสตร์

สังคมศึกษา

ประวัติ
ศาสตร์

สุขศึกษา
พลศึกษา

ศิลปะ

กอท.

ภาษา หน้าที่
อังกฤษ พลเมือง

เฉลี่ย

78.75

76.73

77.01

77.50

77.92

74.90

66.96

-

76.22

ประถมศึกษาปีที่ ๒ 1๓๖

1๓๖

76.61

76.75

80.71

79.27

74.76

77.14

80.43

79.35

68.54

-

77.06

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑๙

๑๑๙ 73.78

72.47

73.28

72.57

68.49

77.20

76.59

75.91

66.50

-

72.97

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๒๔

๑๒๔ 68.91

69.39

64.00

77.31

71.61

70.74

79.62

78.37

67.41

77.80

72.51

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑88

๑๘8

68.82

64.93

67.88

72.03

72.15

72.22

78.30

73.75

63.71

79.18

71.49

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕๗

๑๕๗ 73.31

76.45

76.57

73.14

71.60

74.97

78.82

73.23

73.70

77.20

74.89

๘๕๕

๘๕๕ 73.23

73.05

73.87

75.18

72.60

74.96

78.61

75.91

67.80

78.06

74.32

รวม

18

๒๐
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕62
โรงเรียนบ้านริมใต้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๒
ชั้น

ผลการประเมิน/ระดับ

จานวน
นักเรียน

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

ประถมศึกษาปีที่ ๑

13๑

40

30.53

79

60.31

8

6.11

0

0.00

ประถมศึกษาปีที่ ๒

1๓๖

11

8.15

125

92.59

0

0.00

0

0.00

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑๙

36

30.51

65

55.08

19

16.10

0

0.00

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๒๔

22

17.74

86

69.35

16

12.90

0

0.00

๑88

52

27.66

87

46.28

49

26.06

0

0.00

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕๗

66

42.04

91

57.96

0

0.00

0

0.00

๘๕๕

227

26.61

533

62.49

92

10.79

0

0.00

ประถมศึกษาปีที่ ๕

รวม

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕62
โรงเรียนบ้านริมใต้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๒
ผลการประเมิน/ระดับ
ชั้น

จานวน
นักเรียน

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 13๑

48

36.64

83

63.36

-

-

-

-

ประถมศึกษาปีที่ ๒ 1๓๖

82

60.29

54

39.71

-

-

-

-

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑๙

65

54.62

54

45.38

-

-

-

-

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๒๔

66

53.23

58

46.77

-

-

-

-

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑88

102

54.26

80

42.55

6

3.82

-

-

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕๗

64

40.77

87

55.41

6

3.82

-

-

๘๕๕

427

49.94

416

48.65

12

1.41

-

-

รวม

๒๒
สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕62
โรงเรียนบ้านริมใต้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๒
ผลการประเมิน/ระดับ
ชั้น

จานวน
นักเรียน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

ประถมศึกษาปีที่ ๑

131

131

๑๐๐

-

-

ประถมศึกษาปีที่ ๒

136

136

๑๐๐

-

-

ประถมศึกษาปีที่ ๓

119

119

๑๐๐

-

-

ประถมศึกษาปีที่ ๔

124

124

๑๐๐

-

-

ประถมศึกษาปีที่ ๕

188

188

๑๐๐

-

-

ประถมศึกษาปีที่ ๖

157

157

๑๐๐

-

-

รวม

855

855

๑๐๐

-

-

๒๓
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕62

สาระวิชา

จานวนคน

สัมประสิทธิ์

คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การกระจาย
ร้อยละ

ความสามารถด้านภาษา

144

58.22

6.11

6.11

0.104

ความสามารถด้านคานวณ

144

56.89

5.58

5.58

0.098

ความสามารถด้านเหตุผล

144

48.69

4.85

4.85

0.099

รวมทั้ง 3 ด้าน

144

54.60

14.51

14.51

0.265

๒๔
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ O-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕62

สาระวิชา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ส่วน
จานวนร้อยละของ
ขีดจากัด
เบี่ยงเบน
นักเรียนที่มีคะแนนสูง
ล่าง
มาตรฐาน
กว่าขีดจากัดล่าง

จานวน

คะแนน

คน

เฉลี่ย

144

63.51

11.12

55.85

108

144

42.36

18.79

37.44

81

144

46.85

12.34

39.89

110

144

42.26

15.55

39.18

72

๒๕
ผลการสอบข้อสอบมาตรฐานกลางของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, ๕ ปีการศึกษา ๒๕62
ชั้น
จานวน
นักเรียน
คะแนน

ประถมศึกษาปีที่ ๒

ประถมศึกษาปีที่ ๔

ประถมศึกษาปีที่ ๕

1๓๕ คน

1๒๔ คน

๑๘๗ คน

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย

ภาษาไทย

50

32.02

100

53.17

100

48.55

คณิตศาสตร์

50

28.58

100

42.55

100

28.97

วิทยาศาสตร์

50

34.99

100

39.34

100

45.14

ภาษาอังกฤษ

50

24.13

100

34.90

100

28.60

เฉลี่ย

50

29.93

100

42.49

100

42.49

๒๖

ส่วนที่ ๓
กรอบแผนงาน/โครงการ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (ผลลัพธ์การดาเนินงาน) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการการเรียนรู้

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ครูและบุคลากรมี
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู๎ที่
เน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญ

ตัวชี้วัด
ข้อมูล
ความสาเร็จ พื้นฐาน
1. ระดับความ
ร๎อยละ
พึงพอใจของ
70
นักเรียนและ
ผู๎ปกครอง
2. ผลสัมฤทธิ์
ร๎อยละ
ทางการเรียน
58
เฉลี่ยของ
นักเรียนทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎
ครูและบุคลากร ร๎อยละของ
ร๎อยละ
จัดการเรียนรู๎โดย นักเรียนที่ผําน
98
ปลูกฝ๓งคุณธรรม การประเมิน
จริยธรรม
พฤติกรรมการ
เป็นผู๎มีคุณธรรม
จริยธรรม
ครูและบุคลากร ร๎อยละของ
ร๎อยละ
จัดการเรียนรู๎โดย นักเรียนที่ผําน
58
สํงเสริมภูมิ
การประเมิน
ป๓ญญาไทย
การเรียนรู๎
ภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น

คู่ภูมิปัญญาไทยผ่านเทคโนโลยี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
25๖๑ 25๖๒ 25๖๓ 256๔
80

90

100

100

59

60

61

62

99

59

100

60

100

61

100

62

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
พัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ความรู๎บรรลุตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู๎ของหลักสูตร
อยํางเต็มศักยภาพ

ปลูกฝ๓งคุณธรรม
จริยธรรมในเกิดขึ้น
แกํผู๎เรียน

ปลูกฝ๓งความสํานึก
ในการสืบสาน
ภูมิป๓ญญา และ
การอนุรักษ๑
วัฒนธรรมไทย

๒๗

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ครูและบุคลากร
จัดการเรียนรู๎เพื่อ
ปลูกฝ๓งคํานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒
ประการ
ครูและบุคลากร
จัดการเรียนรู๎เพื่อ
ปลูกฝ๓งการดําเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ระดับร๎อยละของ
นักเรียนที่ผําน
การประเมินตาม
หลักคํานิยมของ
คนไทย ๑๒
ประการ
ร๎อยละของ
นักเรียนที่เป็นผู๎
ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ข้อมูล
พื้นฐาน
ร๎อยละ
56

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
25๖๑ 25๖๒ 25๖๓ 256๔
57

ร๎อยละ
60

58

61

59

62

60

63

64

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
ปลูกฝ๓งคํานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒
ประการ

ปลูกฝ๓งการดําเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เพียงพอและมีความพร้อมควบคู่เทคโนโลยี

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
นักเรียนมีแหลํง
เรียนรู๎ด๎าน
เทคโนโลยีอยําง
เพียงพอ

ตัวชี้วัด
ข้อมูล
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ความสาเร็จ พื้นฐาน 25๖๑ 25๖๒ 25๖๓ 256๔
โรงเรียนมีแหลํง ร๎อยละ
เรียนรู๎ด๎าน
50
60
70
80
90
เทคโนโลยีที่
เพียงพอ

นักเรียนมีแหลํง
เรียนรู๎ที่รํมรื่น
สวยงาม

โรงเรียนมีแหลํง
เรียนรู๎ด๎าน
สิ่งแวดล๎อมที่
เพียงพอ

ร๎อยละ
60

70

80

90

100

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
สํงเสริมการจัดหา
แหลํงเรียนรู๎ใน
สถานศึกษาให๎พอเพียง

สนับสนุนการพัฒนา
อาคารสถานที่ให๎รํมรื่น
สวยงามสามารถใช๎เป็น
แหลํงเรียนรู๎ของ
นักเรียน

๒๘
นักเรียนมี
ศักยภาพในการ
ใช๎สื่อเทคโนโลยี

ร๎ อ ย ล ะ ข อ ง ร๎อยละ
นั กเรี ย นที่ ใช๎สื่ อ 70
เท ค โ น โ ลยี ใ น
การเรียนรู๎

80

90

100

100

สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน
ในการใช๎สื่อเทคโนโลยี

๒๙
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมี
วัฒนธรรมการทางานที่เน้นผลสัมฤทธิ์

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ครูและบุคลากร
จัดการเรียน
การสอนโดย
เน๎น
กระบวนการ
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย

ตัวชี้วัด
ข้อมูล
ความสาเร็จ
พื้นฐาน
ร๎อยละสํงเสริมให๎ ร๎อยละ
ครูใช๎กระบวนการ
70
ประชาธิปไตย
ในการจัด
การเรียนการสอน

ครูและบุคลากร
มีศักยภาพใน
การใช๎สื่อ
เทคโนโลยี

ร๎อยละของครู
และบุคลากรที่มี
ความสามารถ
ในการใช๎สื่อ
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู๎

ร๎อยละ
70

ครูและบุคลากร
ใช๎นวัตกรรม
เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และ
สร๎างนวัตกรรม
การเรียนการ
สอนที่
เหมาะสมกับ
ผู๎เรียน

ร๎อยละของครู
และบุคลากร
ที่ใช๎นวัตกรรม
เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
และสร๎าง
นวัตกรรม
การเรียนการสอน

ร๎อยละ
80

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
25๖๑ 25๖๒ 25๖๓ 256๔
80

80

90

90

90

100

100

100

100

100

100

100

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
สํงเสริมให๎ครูใช๎
กระบวนการ
ประชาธิปไตยใน
การจัดการเรียน
การสอน

สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของครู
และบุคลากรในการ
ใช๎สื่อเทคโนโลยี

สนับสนุนให๎ครู
ใช๎นวัตกรรม
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และสร๎างนวัตกรรม
การเรียนการสอน
ที่ตรงตามศักยภาพ
ของผู๎เรียน

๓๐
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมบนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษากลยุทธ์
ระดับแผนงาน

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
สํงเสริมสนับสนุน
ให๎ผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องในการ
จัดการศึกษามี
สํวนรํวมในการ
บริหารจัดการ

ตัวชี้วัด
ข้อมูล
ความสาเร็จ
พื้นฐาน
ร๎อยละของผู๎
ร๎อยละ
มีสํวนเกี่ยวข๎อง
80
ในการจัดการศึกษา
มีสํวนรํวม
ในการบริหาร
จัดการ

สํงเสริมสนับสนุน
ให๎ภาคีเครือขําย
มีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการ

ร๎อยละของภาคี
เครือขํายมีสํวนรํวม
ในการบริหาร
จัดการ

ร๎อยละ
80

สํงเสริมสนับสนุน
ให๎มีการจัดการ
บริหาร และ
จัดการศึกษาบน
หลักธรรมาภิบาล

ร๎อยละการจัดการ
บริหารและจัด
การศึกษาบนหลัก
ธรรมาภิบาล

ร๎อยละ
80

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
25๖๑ 25๖๒ 25๖๓ 256๔
90

90

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
สนับสนุนให๎ผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องใน
การจัดการศึกษา
มีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการ

สํงเสริมภาคี
เครือขํายให๎มีสํวน
รํวมในการบริหาร
จัดการ

จัดการบริหาร
และการจัด
การศึกษาบนหลัก
ธรรมาภิบาล

๓๑
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณรายปี
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการการเรียนรู้คู่ภูมิปัญญาไทยผ่านเทคโนโลยี
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ(ปี)
25๖๑
25๖๒
25๖๓
256๔
รวม
1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มี โครงการพัฒนาหลักสูตร
๗,000
6,500
๗,800
8,800
๓๐,๑๐๐
ความรู๎บรรลุตาม
สถานศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู๎
โครงการพัฒนาการเรียนรู๎ เพื่อ
๓๐,๐๐๐ 28,๐๐๐ ๓2,๐๐๐
๓6,๐๐๐
๑๒๖,๐๐๐
ของหลักสูตรอยําง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เต็มศักยภาพ
โครงการพัฒนาระบบประกัน
๕,000
4,600
๕,200
๕,800
๒๐,๖๐๐
คุณภาพการศึกษา
โครงการนิเทศภายในเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎

๑๕๕,๐๐๐ ๑๕0,๐๐๐ ๑60,๐๐๐

วิชาการ

นางรจนพรรณ
ป๓้นทิม
นางรจนพรรณ
ป๓้นทิม

วิชาการ
วิชาการ

นางพนิดา กอรี

วิชาการ

นางลําพวง ตําง
ใจ
นางสาวศิรินภา
ธงภักดี
นายวิวัฒน๑ วีระ
ขจรศักดิ์

วิชาการ

๒,400

๒,800

3,200

๑๐,๔๐๐

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
เด็กพิเศษเรียนรํวม/เรียนรวม
โครงการวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน

๓,000

2,800

๓,200

๓,700

๑๒,๗๐๐

32,000

นายวิวัฒน๑ วีระ
ขจรศักดิ์

๖๓๐,๐๐๐

๒,000

28,000

ฝ่ายงาน

๑6๕,๐๐๐

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎

30,000

ผู้รับผิดชอบ

36,000

๑๒๖,๐๐๐

วิชาการ
วิชาการ

๓๒
กลยุทธ์
1.พัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ความรู๎บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎
ของหลักสูตรอยําง
เต็มศักยภาพ (ตํอ)

โครงการ/กิจกรรม
25๖๑
๕๐๐๐

งบประมาณ(ปี)
25๖๒
25๖๓
256๔
๕,6๐๐
๕,2๐๐
๕,8๐๐

รวม
๒๑,๖๐๐

โครงการสํงเสริมกระบวนการ
เรียนรู๎สูํความเป็นเลิศ

๒0,000

198,000

๒40,000

๒85,000

โครงการพัฒนากระบวนการคิด

๕,000

๕,600

๕,200

โครงการสานสัมพันธ๑วันวิชาการ

๑๐,๐00

9,700

โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎

๑0,000

โครงการสํงเสริมทักษะวิชาชีพ
หารายได๎ระหวํางเรียน

โครงการจัดการเรียนรู๎สูํอาเซียน

โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายงาน

นางวารุณี
เวศนารักษ๑

วิชาการ

๗๔๓,๐๐๐

นางลําพวง ตําง
ใจ

วิชาการ

๕,800

๒๑,๖๐๐

นายอนุกรณ๑
เดชธงไชย

วิชาการ

๑1,๐00

๑4,๐00

๔๔,๗๐๐

นายอนุกรณ๑ เดช
ธงไชย

วิชาการ

9,800

๑1,600

๑4,500

๔๕,๙๐๐

นางสุวรรณี กัน
ทะปิง

วิชาการ

๕,000

4,600

๕,200

๕,800

๒๐,๖๐๐

นางชุติกาญจน๑
ปินตา

วิชาการ

2๐,๐๐๐

19,๐๐๐

21,๐๐๐

24,๐๐๐

๘๔,๐๐๐

นางอรทิน เมือง
มูล

บริหารทั่วไป

๓๓
กลยุทธ์
1.พัฒนาผู๎เรียนให๎
มีความรู๎บรรลุ
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ของ
หลักสูตรอยําง
เต็มศักยภาพ
(ตํอ)

โครงการ/กิจกรรม
โครงการการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา
(Green School)
โครงการกีฬาสีสัมพันธ๑
โครงการวิ่ง ๓๑ ขาสูํฝ๓น
วันยิ่งใหญํ

25๖๑
๒๐,๕๖0

25๖๒
๒๐,000

งบประมาณ(ปี)
25๖๓
๒2,๕00

๘,๕00

๘,400

9,000

9,800

๓๕,๗๐๐

นายประดิษฐ
ชัยสาร

บริหารทั่วไป

๑,๕๐๐

๑,4๐๐

๑,6๐๐

๑,8๐๐

๖,๓๐๐

นายดนุกิจ
สายเกิด

บริหารทั่วไป

6๐๐

7๐๐

8๐๐

๒,๖๐๐

นายพิสันต๑
จันต๏ะพิงค๑

บริหารทั่วไป

๓,3๔๘,๐๐๐

๓,๔96,๐๐๐

๓,832,๐๐๐

๑๔,๑๒๔,๐๐๐

นางพยอม
อิ้งทอง

บริหารทั่วไป

โครงการ To be
๕๐๐
Number 1 โรงเรียน บ๎าน
ริมใต๎
โครงการอาหารกลางวัน
๓,๔๔๘,๐๐๐

256๔
๒6,000

รวม
๘๙,๐๖๐

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายงาน

นางจุฬาลักษณ๑
ณ เชียงใหมํ

บริหารทั่วไป

๓๔

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
25๖๑
๑๐,๐๐๐

งบประมาณ(ปี)
25๖๒
25๖๓
256๔
๑1,๐๐๐ ๑4,๐๐๐
๑8,๐๐๐

รวม
๕๓,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายงาน

นางสุวรรณี กัน
ทะปิง

วิชาการ

1.พัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ความรู๎บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎
ของหลักสูตรอยําง
เต็มศักยภาพ (ตํอ)

โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู๎
STEM Education
โครงการระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน

๒,๐๐๐

๒,1๐๐

๒,4๐๐

๒,7๐๐

๙,๒๐๐

นางจุฬาลักษณ๑
ณ เชียงใหมํ

บริหารทั่วไป

2.ปลูกฝ๓งคุณธรรม
จริยธรรมให๎เกิด
ขึ้นกับผู๎เรียน

โครงการพัฒนาความสามารถ
ทางด๎านทักษะด๎านดนตรีและ
นาฏศิลป์

๒,000

1,900

๒,300

๒,500

๘,๗๐๐

บริหารทั่วไป

๑๐๐,๐00

95,๐00

๑๐5,๐00

๑2๐,๐00

๔๒๐,๐๐๐

นายมณฑล
ธงเทียน
นางสาวกิตติยา
จารุจินดา
นางสาวปาริชาต
พรหมชนะ

๑,๕00

๑,600

๑,800

2,000

๖,๙๐๐

นางเกวรินทร๑
ป๓ญญาเรือง

บริหารทั่วไป

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการวันสําคัญ

บริหารทั่วไป

๓๕

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

25๖๑
๓,000

25๖๒
2,900

งบประมาณ(ปี)
25๖๓
256๔
๓,200
๓,500

รวม
๑๒,๖๐๐

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายงาน

นายดนุกิจ

บริหารทั่วไป

3.ปลูกฝ๓งจิตสํานึกใน
การสืบสานภูมิป๓ญญา
และการอนุรักษ๑
วัฒนธรรมไทย

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
โครงการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ๎านริม
ใต๎

๒๐๐,๗๖๐

๒๐๐,00๐

๒๐2,00๐

๒๐5,00๐

๘๐๗,๗๖๐

นายกําธร
ชมภูเทศ

บริหารทั่วไป

4.ปลูกฝ๓งคํานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒
ประการ

โครงการสํงเสริมสร๎างคํานิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ

๘๐๐

750

9๐๐

1,0๐๐

๓,๔๕๐

นายเทวินทร๑
อุทรา

บริหารทั่วไป

5.ปลูกฝ๓งการดําเนิน โครงการการจัดการเรียนรู๎บรู ณาการสูํวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญา ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน

๕,๐00

4,900

๕,200

๕,500

๒๐,๖๐๐

นายเจษฎาพร คํา
ตา

วิชาการ

๕,000

4,800

๕,100

๕,400

๒๐,๓๐๐

นางสาวปาริชาต
พรหมชนะ

วิชาการ

สายเกิด

รวมงบประมาณ

17,557,370

๓๖
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เพียงพอและมีความพร้อมควบคู่เทคโนโลยี

กลยุทธ์
1.สํงเสริมการจัดหา
แหลํงเรียนรู๎ใน
สถานศึกษาให๎
พอเพียง

2. สนับสนุนการ
พัฒนาอาคารสถานที่
ให๎รํมรื่น สวยงาม
สามารถใช๎เป็นแหลํง
เรียนรู๎ของนักเรียน

โครงการ/กิจกรรม
โครงการห๎องสมุดมีชีวิตโรงเรียน
บ๎านริมใต๎
โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น

25๖๑
๒0,๕๖0

25๖๒
๒0,000

งบประมาณ(ปี)
25๖๓
256๔
๒1,000
๒4,000

๑๑๓,๐๐๐ ๑๑1,๐๐๐ ๑๑5,๐๐๐

รวม
๘๕,๕๖๐

๑20,๐๐๐

๔๕๙,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายงาน

นางสายใจ
โพดกาลง
นายอนุกรณ๑
เดชธงไชย

วิชาการ
วิชาการ

โครงการสถานศึกษาสีขาว

๒,000

1,800

๒,200

๒,600

๘,๖๐๐

นางมารีย๑
ประเสริฐทรัพย๑

บริหารทั่วไป

โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่

๑,๒๐๐

๑,1๐๐

๑,3๐๐

๑,5๐๐

๕,๑๐๐

นางมารีย๑
ประเสริฐทรัพย๑

บริหารทั่วไป

โครงการสหกรณ๑ร๎านค๎าในโรงเรียน

๕00

๕80

๕10

๕50

๒,๑๔๐

นางอารีรัตน๑
หลิ่มเทศ

บริหารทั่วไป

โครงการธนาคารโรงเรียน

๕00

480

๕10

๕50

๒,๐๔๐

นางณิชาพร อินทวิ
ชัย

บริหารทั่วไป

โครงการปูองกันอุบัติภัยในโรงเรียน

๕๐๐

480

๕10

๕50

๒,๐๔๐

นายอนุกรณ๑ เดช
ธงไชย

บริหารทั่วไป

โครงการสร๎างเสริมเติมแตํงที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง

๒๘0,000

๒70,000

๒90,000

300,000

๑,๑๔๐,๐๐๐ นายประดิษฐ ชัยสาร,

บริหารทั่วไป

นายมณฑล ธงเทียน

๓๗

กลยุทธ์
3. สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนในการใช๎สื่อ
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(ปี)
25๖๓
256๔
๘2,50๐
๘4,50๐

25๖๑
๘๑,๘๙๐

25๖๒
๘๑,00๐

โครงการสํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๓๔๔,๘๐๐

๓๔๔,0๐๐

๓๔8,0๐๐

๓56,0๐๐

โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

-

-

-

-

โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
งบประมาณ

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายงาน

นายกําธร ชมภู
เทศ

งบประมาณ

๑,๓๙๒,๘๐๐

นางสุกัญญา หุํน
ภักดี

งบประมาณ

-

นายกําธร ชมภู
เทศ

งบประมาณ

รวม
๓๒๙,๘๙๐

3,427,170

๓๘

รายละเอียดรายการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มงานบริหารวิชาการ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3
โรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม สพป.ชม.๒
เงินงบประมาณ
โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณ
ค่า
ค่า
ค่า
รวม
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร
4,000
3,000 3,000
10,000
สถานศึกษา (อ.วิวัฒน๑)
๒. โครงการพัฒนาการเรียนรู๎เพื่อ
1๐,000
2๐,000 ๓0,000
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(อ.รจนพรรณ)
๓. โครงการพัฒนาระบบประกัน
๑๐,000 ๑๐,000
คุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(อ.รจนพรรณ)
๔. โครงการนิเทศภายในเพื่อ
20๐,000 200,000
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎
(อ.พนิดา)
๕. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 5,000
5,000
10,000
การเรียนรู๎ (อ.ลําพวง)
6. โครงการสํงเสริมการพัฒนา
ทักษะด๎านโค๎ดดิ้งผํานพื้นที่พัฒนา
นักประดิษฐ๑ดิจิทัล depa Young
Maker Space (อ.ปิยะรัตน๑)
๗. โครงการห๎องสมุดมีชีวิตโรงเรียน
8๐,000 8๐,000
บ๎านริมใต๎ (อ.สายใจ)
๘. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเด็กพิเศษเรียนรํวม/เรียน
รวม
(อ.ศิรินภา)
๙. โครงการการวัดและประเมินผล
2,000 28,000
30,000

เงินนอก
งบประม
าณ
-

100,000

-

๓0,000

-

๑๐,000

-

20๐,000

-

10,000

35,000

35,000

-

8๐,00๐

๓,000

๓,000

-

30,000

รวม

๓๙

โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน (อ.
วิวัฒน๑)
๑๐. โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎
จากแหลํงเรียนรู๎และภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น (อ.อนุกรณ๑)
๑๑. โครงการการจัดการเรียนรู๎
บูรณาการสูํวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง (อ.เจษฏาพร)
๑2. โครงการสํงเสริมกระบวนการ
เรียนรู๎สูํความเป็นเลิศ (อ.ลําพวง)
๑3. โครงการสวนพฤกษศาสตร๑
โรงเรียน (อ.ปาริชาต)
๑4. โครงการพัฒนากระบวนการ
คิด (อ.กัญญา)
๑5. โครงการสานสัมพันธ๑วัน
วิชาการ (อ.อนุกรณ๑)
๑6. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู๎ (อ.สุวรรณี)
๑7. โครงการสํงเสริมทักษะวิชาชีพ
หารายได๎ระหวํางเรียน (อ.ชุติ
กาญจน๑)
๑8. โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู๎
STEM Education (อ.สุวรรณี)
19. พัฒนาทักษะการอํานการเขียน
รวม
หมายเหตุ 1. ถัวจํายทุกรายการ

ค่า
ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ

๗๐,๐๐๐

๓,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

4,000

36,๐๐๐

เงินนอก
งบประม
าณ

รวม

๘๓,๐๐๐

-

๘๓,๐๐๐

16,000

20,000

-

20,000

3๕,๐๐๐ 3๐,000

101,000

-

101,000

-

รวม

-

1,๐00

๔,000

๕,๐00

-

๕,๐00

๒,000

2,000

16,000

20,000

-

20,000

-

4,000

16,000

2๐,000

-

2๐,000

-

10,000

๓3,600

๔3,600

-

๔3,600

-

4,000

6,000

10,000

-

10,000

-

-

๑๐,000

๑๐,000

-

๑๐,000

49,120
64,000 536,720

49,120
731,720

3๘,000

49,120
859,720

13๑,000

๔๐
2. โครงการสํงเสริมการพัฒนาทักษะด๎านโค๎ดดิ้งผํานพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ๑ดิจิทัล depa Young
Maker Space ได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสํงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

๔๑
แบบสรุปโครงการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
19

โครงการ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการพัฒนาการเรียนรู๎เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎
โครงการสํงเสริมการพัฒนาทักษะด๎านโค๎ดดิ้งผํานพื้นที่พัฒนานัก
ประดิษฐ๑ดิจิทัล depa Young Maker Space
โครงการห๎องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบ๎านริมใต๎
โครงการการจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนรํวม/เรียนรวม
โครงการการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
โครงการการจัดการเรียนรู๎บูรณาการสูํวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎สูํความเป็นเลิศ
โครงการสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน
โครงการพัฒนากระบวนการคิด
โครงการสานสัมพันธ๑วันวิชาการ
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎
โครงการสํงเสริมทักษะวิชาชีพหารายได๎ระหวํางเรียน
โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู๎ STEM Education
โครงการพัฒนาทักษะการอํานการเขียน

๒
๑
๒
๒
๒

ประเด็น
พิจารณา
๒.๑
๑.๑(๕)
๒.๒
๒.๓
๒.๓

๑,๓

๑.๑(๔),๓.๒

๒
๒
๑,๓
๒
๓
๑
๓
๓
๒
๓
๑,๓
๑
2

๒.๕
๒.๓
๑.๑(๕) , ๓.๔
๒.๕
๓.๑
๑.๑(๑,๓,๔,๕)
๓.๑
๓.๑
๒.๒
๓.๑,๓.๕
๑.๑(๖),๓.๑
๑.๑(๑,๒)
2.3

มาตรฐาน

๔๒
โครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแมํบทสําคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให๎ผู๎เรี ยนบรรลุเปูาหมายที่
กําหนด การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจสําคัญของสถานศึกษาที่จะต๎องมี่การดําเนินงานเป็นระเบียบแบบแผน
ตํอเนื่องกันไป ซึ่งเริ่มจากการวางจุดมุํงหมายในการดําเนินงานนี้จะต๎องคํานึงถึงหลักสูตรตําง ๆ ที่สร๎างขึ้นมา
ใหมํต๎องมีประสิทธิภาพมากกวําหลักสูตรเดิม จะต๎องสนองตอบความต๎องการของผู๎เรียนและท๎องถิ่น และ
นําไปใช๎เป็น แนวทางในการจัดการเรีย นการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ครูและผู๎เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา
หลักสูตรจึงจําเป็นต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจในเปูาหมายของการพัฒนา โดยคํานึงถึงประโยชน๑ในด๎านการ
พัฒนาจิตใจและทัศนคติของนักเรียนด๎วยการดําเนินงานจึงต๎องได๎รับความรํวมมือและการประสานงานอยํางดีจาก
ผู๎เกี่ยวข๎องในด๎านหลักสูตรทุก ๆ ด๎าน การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู๎เรียน โรงเรียนจึงต๎องพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ไปพร๎อมกัน
โรงเรี ย นบ๎ า นริ ม ใต๎ จึ ง ได๎ ศึ ก ษานโยบายสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมีภารกิจหลั กในการจัดและสํงเสริม
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และกํ า หนดองค๑ ป ระกอบนโยบายเพื่ อ พั ฒ นาไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล๎ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ๖ จุดเน๎น
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่สอดคล๎องกับ ๖ ยุทธศาสตร๑ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดเน๎น
ด๎านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ เป็นหนึ่งในจุดเน๎นตามนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๔๓
ดังนั้น โรงเรียนบ๎านริมใต๎ จึงได๎ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทางด๎านวิชาการ ในกลุํม
สาระการเรี ย นรู๎ ทุ ก ระดั บ ชั้น ให๎ มี ค วามเหมาะสมกั บ ผู๎ เ รี ยน เพื่ อ มุํ ง หวัง ให๎ ผู๎ เ รี ย นมี ส มรรถนะที่ สํ า คั ญ
สูํมาตรฐานสากลบรรลุตามวิสัยทัศน๑ของสถานศึกษาและสอดคล๎ องกับวิสัยทัศน๑ตามนโยบาย ปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาให๎เป็นป๓จจุบันตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการและ
เหมาะสมกับผู๎เรียนและท๎องถิ่น
๒.๒ เพื่อนําหลักสูตรสถานศึกษาสูํห๎องเรียนที่เป็นป๓จจุบัน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ โรงเรี ย นมี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ ผู๎ เ รี ย นและท๎ อ งถิ่ น มี ก ารจั ด
กระบวนการเรี ย นรู๎ ที่ เ น๎ น ผู๎ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ และตามศั ก ยภาพของผู๎ เ รี ย นครบทั้ ง ๘ กลุํ ม สาระ
การเรียนรู๎
๓.๑.๒ ครูทุกคนใช๎หลักสูตรตามสาระการเรียนรู๎ที่สร๎างขึ้นจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ ความสามารถทางด๎านวิชาการในกลุํมสาระการ
เรียนรู๎
๓.๒.๒ หลักสูตรมีความชัดเจนตรงกับการเรียนรู๎ สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
๑. วางแผนปรับปรุงและประเมินการใช๎หลักสูตรโรงเรียน
๓ พ.ค.๖๓
นายวิวัฒน๑ วีระ
บ๎านริมใต๎ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓
ขจรศักดิ์
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจใน
๔ พ.ค.๖๓
นายวิวัฒน๑ วีระ
การใช๎หลักสูตรสถานศึกษา(การประชุมกํอนเปิดภาคเรียน)
ขจรศักดิ์
๓. จัดพิมพ๑หลักสูตรทั้ง ๘ สาระ และหลักสูตรระดับชั้น
๑๕ พ.ค.๖๓
หัวหน๎าสาระการ
เรียน
เรียนรู๎
๔. ดําเนินการใช๎หลักสูตร
พ.ค. ๖๓ –มี.ค.๖๔
ครูผู๎สอนทุกคน
๕. นิเทศ ตรวจสอบ กํากับ ติดตามการใช๎หลักสูตร
ก.ย. ๖๓
หัวหน๎าสาระการ
เรียนรู๎
๖.ประเมินผลการใช๎หลักสูตร สรุป รายงาน
มี.ค.๖๔
ครูทุกคน

๔๔
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม / รายการ
กิจกรรมที่ ๑
คําใช๎จําย
๑. ประชุมวิเคราะห๑และประเมิน
การใช๎หลักสูตรของปี
กิจกรรมที่ ๒
คําใช๎จําย
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ ๓
คําใช๎จําย
๓. จัดพิมพ๑หลักสูตรทั้ง ๘ สาระ
๔. ประชุมประเมินหลักสูตร
รวม

๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. เพื่อปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร
สถานศึกษาให๎เป็นป๓จจุบันตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการและเหมาะสมกับ
ผู๎เรียนและท๎องถิ่น
๒. เพื่อนําหลักสูตรสถานศึกษาสูํห๎องเรียนที่
เป็นป๓จจุบัน

ค่า
ตอบแทน

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

-

-

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๓,๐๐๐

-

๔,๐๐๐

๑,๐๐๐

๓,๐๐๐

๕,๐๐๐
๖,๐๐๐

๕,๐๐๐
๑๐,๐๐
๐

หมาย
เหตุ

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินการใช๎หลักสูตร
ของสถานศึกษา

ตรวจสอบ

แบบประเมินการใช๎หลักสูตร
ของสถานศึกษา

๔๕
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล๎องและครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
๘.๒ โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และศักยภาพของนักเรียน
๘.๓ โรงเรียนมีรายวิชาที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
๘.๔ โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนครบถ๎วนตามโครงสร๎างหลักสูตรและตอบสนอง ความต๎องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน
ผู๎เสนอโครงการ
(นายวิวัฒน๑ วีระขจรศักดิ์)
ตําแหนํง ครู
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
( นางพนิดา กอรี)
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารวิชาการ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๔๖
โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางรจนพรรณ ปั้มทิม
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖3 - มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1
สอดคล้อง ระบบประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตอบสนองต่อการพัฒนา
อัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 23 24 และ มาตรา 26 ได๎
กําหนดการจัดการศึกษาต๎องยึดหลั กผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และยึดผู๎เรียน
เป็นสําคัญ มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม มีความรู๎ จัดกระบวนการเรียนรู๎ เนื้อหาสาระ กิจกรรมให๎สอดคล๎องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู๎เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ฝึกการปฏิบัติจริง และมีการประเมินผู๎ เรียน
ด๎วยวิธีการที่หลากหลายแล๎วนําผลการประเมินมาพัฒนา และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อให๎การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยให๎
นักเรียนได๎รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู๎ และทักษะที่แข็งแกรํง เหมาะสมเป็นพื้นฐานสําคัญในการ
เรียนรู๎ระดับสูงขึ้น และการดํารงชีวิตในอนาคต ในประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปูาประสงค๑ที่ ๑ นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
การทดสอบ NT O-NET การประเมินของ PISA และระบบการทดสอบกลาง ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ให๎เกิดคุณภาพแกํผู๎เรียน อีกทั้งได๎มีประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎สถานศึกษามี
การดําเนิ นงานอยํางเป็ นรู ปธรรมในการยกระดั บคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎สามารถคิดวิเคราะห๑
แก๎ป๓ญหา และเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

๔๗
กลุํมสาระการเรียนรู๎หลักเพิ่มขึ้นอยํางน๎อย ร๎อยละ 3 เน๎นทักษะการคิดขั้นสูง (คิดวิเคราะห๑ คิดสังเคราะห๑คิดแก๎ป๓ญหา
และคิดสร๎างสรรค๑)
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการยกระดับคุณภาพนักเรียนดังกลําว ให๎
ก๎าวทันตํอเหตุการณ๑ การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข๎องกับวิทยาการใหมํๆ เพื่อนํามาประยุกต๑ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน๑ ตาม
แนวทางของสํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จึงได๎จัดทํ าโครงการพัฒนาการเรียนรู๎ เพื่อยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น เพื่อประโยชน๑อันจะเกิดตํอผู๎เรียนและสถานศึกษาและตอบสนองตํอนโยบายของ
โรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกระดับชั้นให๎สูงขึ้น
๒.๒ เพื่อสํงเสริมและพัฒนาครูในการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การใช๎สื่อ และมีการวัดผล
ประเมินผลที่เหมาะสมตํอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และสอดคล๎องกับการวัดผลประเมินผลระดับชาติ
๒.๓ เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ให๎เกิดคุณภาพแกํผู๎เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
(การทดสอบ NT O-NET การประเมินของ PISA และระบบการทดสอบกลาง)
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ป.1 – 6 ได๎รับการสอนเสริมความรู๎ทุกรายวิชา เพื่อพัฒนาความรู๎
ความสามารถเตรียมพร๎อมเข๎ารับการทดสอบทุกระดับชั้น และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น
๓.๑.๒ ครูผู๎สอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ร๎อยละ 80 มีการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
และมีการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมตํ อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุํมสาระ การเรียนรู๎ทุก
ระดับชั้น และสอดคล๎องกับการวัดผลประเมินผลระดับชาติ
3.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร๎อยละ 100 ได๎รับการสอน
เสริมแบบติวเข๎ม และการกวดวิชา โดยวิทยากรที่มีความรู๎ความสามารถจากภายในสถานศึกษา และภายนอก
สถานศึกษา
๓.๑.4 คําเฉลี่ยร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3
3.1.5 คําเฉลี่ยร๎อยละของผู๎เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O- NET) โดยรวมเพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จํานวนไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุํมสาระ เฉลี่ยสูงขึ้น ร๎อยละ 3 จากปีการศึกษา 25๖1

๔๘
3.2.2 ครู ผู๎ ส อน ร๎ อ ยละ 80 มี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู๎ สื่ อ นวั ต กรรมการสอน หรื อ
แบบทดสอบที่สอดคล๎องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด เพื่อใช๎ในการสอนเสริมความรู๎ และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให๎แกํนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
3.2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร๎อยละ 100 ได๎รับ
การสอนแบบติวเข๎ม สอนเสริม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยูํในเกณฑ๑ระดับสูงกวําคําเฉลี่ยกลาง
อยํางน๎อยร๎อยละ 50 ขึ้นไป
๔. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1. คณะครูผู๎สอนประจําทุกสาระวิชา ตั้งแตํชั้นประถมศึกษา
มี.ค. – พ.ค. ๖3
นางรจน
ปีที่ ๑ - ๖ ชี้แจงผลการทดสอบประเมินคุณภาพของนักเรียน
พรรณ ป๓้นทิม
ในปีการศึกษา 2561 ระดับโรงเรียน และระดับชาติ ในการ
ทดสอบ O –NET NT ข๎อสอบมาตรฐานกลาง วิเคราะห๑ และ
เปรียบเทียบกับข๎อมูลของ สพป. ชม.๒ เพื่อหาจุดบกพรํอง และ
ข๎อสรุป วิเคราะห๑ข๎อสอบ และผลการสอบเพื่อศึกษามาตรฐาน
ที่มีผลคะแนนต่ํา
๒. แตํงตั้งคณะทํางานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
มี.ค. – พ.ค. ๖3
นางรจน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ กําหนดกรอบงาน และรํวมกัน
พรรณ ป๓้นทิม
วางแผนงานการแก๎ป๓ญหา และกําหนดเปูาหมายการพัฒนาโดย
นําข๎อมูลรายบุคคลของนักเรียนรํวมกันวิเคราะห๑ในองค๑ประกอบ
ยํอยของโครงสร๎างตามมาตรฐานของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎
เพื่อวางแผนจัดการเรียนรู๎ การสอนซํอมเสริม ให๎เกิดการคง
สภาพ และเพิ่มความก๎าวหน๎าในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ใช๎
ทดสอบ
๓. ทําการสอบกํอนเรียนเพื่อวัดระดับการเรียนรู๎ของนักเรียน
พ.ค. 63
ครูผู๎สอน
และวิเคราะห๑มาตรฐานที่ได๎คะแนนต่ํา
ทุกคน
๔. ครูผู๎สอนประจําทุกระดับชั้น ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ รํวมกัน
มี.ค. – พ.ค. ๖3
ครูผู๎สอน
ดําเนินการผลิตสื่อแบบฝึกเน๎นการฝึกทักษะในองค๑ประกอบยํอย
ทุกคน
ตามสาระของแตํละวิชาเพื่อให๎มีการพัฒนาในสํวนที่มีคะแนน
เฉลี่ยร๎อยละต่ํากวําเกณฑ๑ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎

๔๙

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
๕. ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู๎ และการฝึกทักษะ ในแตํละ
สาระการเรียนรู๎ของแตํละชั้นเรียนตามแผนที่วางไว๎
๖.จัดชํวงเวลาในการดําเนินการเตรียมความพร๎อมเพื่อทดสอบ
ในรูปการติวเข๎ม เพื่อเตรียมการสอบ O-Net NT และ ข๎อสอบ
มาตรฐานกลาง ในโรงเรียนในแตํละชั้นตามความเหมาะสมเชํน
กิจกรรมเชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎ ชี้แจงผู๎ปกครอง และขอความ
รํวมมือในการดําเนินงาน ประสานงานบุคลากรและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง
๗. จั ดเตรีย มข๎อมูล นั กเรี ย น ตรวจสอบความถูกต๎อง ชี้แจง
ระเบียบการสอบ วัสดุอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการวัดผลประเมินผล
กํอนทําการสอบระดับชาติ ตามกําหนดวัน เวลาของแตํละชั้น
๘. สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ในแตํละชั้นเรียน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค. ๖3 – มี.ค. ๖4
พ.ย. 63

พ.ย 63 - ม.ค. 64

มี.ค.64

ผู้รับผิดชอบ
ครูผู๎สอน
ทุกคน
นางรจน
พรรณ ป๓้นทิม
วิชาการสาย
ชั้น

นางรจน
พรรณ ป๓้นทิม
ครูประจําชั้น
นางรจน
พรรณ ป๓้นทิม

5. สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนบ๎านริมใต๎
6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณจํานวน 3๐,๐๐๐ บาท
6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม / รายการ
กิจกรรมที่ ๑
- วิเคราะห๑ผลการสอบและข๎อสอบ
กิจกรรมที่ ๒
- ทดสอบกํอนเรียน
- วิเคราะห๑ผลการทดสอบ
กิจกรรมที่ ๓
- จัดทําสื่อ แบบฝึก
กิจกรรมที่ ๔
- ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎

ค่า
ตอบแทน
-

เงินงบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
-

รวม

-

-

10,000

10,000

-

-

-

-

10,000

10,000

-

-

-

-

หมายเหตุ

๕๐
กิจกรรมที่ ๕
- จัดการเข๎าคํายติวเข๎ม
กิจกรรมที่ ๖
- ทดสอบหลังเรียน
กิจกรรมที่ ๗
- เตรียมอุปกรณ๑ รายละเอียด
รายชื่อนักเรียนที่ทําการทดสอบ
กิจกรรมที่ ๘
- สรุป รายงานโครงการ
รวม

10,000

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

20,000

30,000

7. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
๑. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ การตรวจสอบ
ทุกระดับชั้นสูงขึ้น
เอกสาร
๒. ครูผู๎สอนทุกสาระวิชาทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และมี การตรวจสอบ
การวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมตํอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน
เอกสาร
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกระดับชั้น และสอดคล๎องกับการวัดผล
ประเมินผลระดับชาติ
๓. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ได๎รับการติวเข๎ม และมีผลสัมฤทธิ์ O-Net การทดสอบ
NT ข๎อสอบมาตรฐานกลาง ทุกวิชาสูงขึ้นร๎อยละ 3 จากปี 2562
4. นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ร๎อยละ 50 มีผลการทดสอบ
การทดสอบ
O-Net สูงกวําคําเฉลี่ยระดับกลางของประเทศ

เครื่องมือที่ใช้
สื่อ แบบฝึก แบบทดสอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
สื่อ แบบฝึก แบบทดสอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎

แบบทดสอบ
แบบทดสอบ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุํมสาระการเรียนทุกระดับชั้นสูงขึ้นทุกระดับชั้น
8.๒ ครูผู๎สอนทุกสาระวิชา ทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และมีการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม
ตํอ การพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ๘ กลุํ ม สาระการเรี ย นทุก ระดั บชั้ น และสอดคล๎ อ งกั บ การวั ด ผล
ประเมินผลระดับชาติ
8.๓ นักเรียนชั้น ป.1 -.6 ได๎รับการติวเข๎ม และมีผลสัมฤทธ๑ O-Net NT ข๎อสอบมาตรฐานกลาง ทุก
วิชาสูงขึ้นร๎อยละ 3 จากปี การศึกษา 2561

๕๑
8.4 นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ร๎อยละ 50 มีผลการทดสอบ O-Net , NT สูงกวําคําเฉลี่ยระดับกลาง
ของประเทศ
ผู๎เสนอโครงการ
(นางรจนพรรณ ป๓้นทิม)
ตําแหนํง ครู
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางพนิดา กอรี)
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารวิชาการ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๕๒
ชื่อโครงการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางรจนพรรณ ปั้นทิม
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ ๒
สอดคล้อง ระบบประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต

๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแหํ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๒ ได๎ กํ า หนดความมุํ ง หมายและ
หลักการ ในด๎านคุณภาพการศึกษาและจะคงรักษาไว๎ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงได๎มีการปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให๎มีจํานวน
น๎อยลง กระชับและสะท๎อนถึงคุณภาพอยํางแท๎จริง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทและความ
ต๎องการของตนเอง คุณภาพผู๎เรียนและคุณภาพในการบริหารจัดการจึงมีความแตกตํางกัน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงกําหนดให๎หนํวยงานต๎นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันนําไปสูํการกําหนดให๎มีมาตรฐาน
การศึกษาขั้น พื้นฐานขึ้น ประกอบกับได๎มีการประกาศใช๎กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย๑การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๖๑สําหรับให๎สถานศึกษาใช๎เป็นแนวทางดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยได๎
กําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด๎วย ๓ มาตรฐาน ดังนี้

๕๓
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
ดังนั้น เพื่อสนองตํอพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ดังกลําวข๎างต๎น และเพื่อให๎การบริการจัดการ
ของโรงเรีย นเป็น ไปตามกฎกระทรวงอยํางมีประสิ ทธิภาพ จึงจําเป็นที่ส ถานศึกษาจะต๎องพัฒ นาโครงการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อดําเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร๎อมใน
การรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและเพื่อให๎เห็นผลการดําเนินการที่ชัดเจน และนํามาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใช๎เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานตามที่
กําหนด และเพื่อผลักดันให๎สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการจัดการจัดการศึกษา เกิดการรํวมคิดรํวม
ทําระหวํางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง ตลอดจนผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรการศึกษาดังกลําว และมีระบบ การประกันคุณภาพภายในที่
เข็มแข็งพร๎อมรับการประเมินภายนอกโรงเรียนบ๎านริมใต๎จึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร๎างความตระหนักการประกันคุณภาพเป็นหน๎าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต๎องปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่แตํละคนได๎รับมอบหมาย
๒.๒ เพื่อสร๎างความรู๎สึกเป็นเจ๎าของสถานศึกษา รํวมกันจัดระบบและโครงสร๎างที่เหมาะสม วางแผน
และดําเนินงานตามแผนโดยเน๎ นระบบคุณภาพ มี การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง
๒.๓ เพื่อนําผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหนํวยงานต๎น
สังกัดไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศอยํางชาญฉลาด
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.๑.๑ คณะครูและบุคลากรร๎อยละ 100 มีสํวนรํวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากหนํวยงานต๎น
สังกัดประจําปีการศึกษา 2562
๓.๑.๒ นักเรียนโรงเรียนบ๎านริมใต๎ทุกคนได๎รับการพัฒนา มีความก๎าวหน๎าทางการเรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๒ เชิงคุณภาพ

๕๔
๓.๒.๑ ครู และบุ คลากรเป็นบุคคลแหํ งการเรียนรู๎ รู๎จักการพัฒ นาตนเอง ใฝุ เรียนรู๎มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และแบํงป๓นความรู๎ตลอดเวลา
๓.๒.๒ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ๎ า นริ ม ใต๎ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นอยูํ ใ นระดั บ ดี เ ลิ ศ และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค๑คํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม
๓.๒.๓ โรงเรียนบ๎านริมใต๎ มีมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได๎ ประเมินได๎จริง กระชับ และ
จํานวนน๎อยแตํสามารถสะท๎อนคุณภาพการศึกษาได๎จริง เป็นที่ยอมรับของผู๎ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา

๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการวางแผนพัฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑.๑ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพของ
ผู๎เรียนรอบด๎านทุกกลุํมเปูาหมาย และดําเนินการอยํางเป็นรูปธรรม
๑.๒ การวางแผนและดํ า เนิ น งานพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให๎ มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๑.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข๎อมูลสารสนเทศอยําง
เป็นระบบ
๑.๔ การวางแผนและจั ดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
๓. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพประจําปีและดําเนินการตามแผนฯ
๔. จัดทําระบบข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
๕. ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๖. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ค. ๖๓

ครู/บุคลากร

พ.ค. ๖๓
พ.ค. ๖๓
มิ.ย.-ก.ค. ๖๓
มิ.ย.-ก.ค๖๓.

ครู/บุคลากร
ครู/บุคลากร
ครู/บุคลากร
ผู๎อํานวยการ

มี.ค. ๖๔

ครู/บุคลากร

ผู๎รับผิดชอบ

๕๕
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น กํ า ห น ด เ ปู า ห ม า ย
วิสัยทัศน๑และพันธกิจ
กิจ กรรมที่ ๒ จั ดทําแผนพัฒ นาคุณภาพ
ประจําปีและดําเนินการตามแผนฯ
กิจกรรมที่ ๓จัดทําระบบข๎อมูลสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
กิ จ กรรมที่ ๔ ติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
กิจกรรมที่ ๕ จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓
รวม

คํา
ตอบแทน
-

ประเภทคําใช๎จําย
หมายเหตุ
คํา
คํา
รวม
ใช๎สอย
วัสดุ
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

-

๕๖
๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑.โรงเรียนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

เครื่องมือที่ใช๎

๒. โรงเรี ย นมีแผนปฏิ บั ติก ารและปฏิทิน ปฏิบั ติงานประจํา ปี การนิ เ ทศ กํ า กั บ แบบประเมินโครงการ
๒๕๖๓ ที่เหมาะสม
ติ ด ตาม/ประเมิ น
โครงการ
๓. โรงเรี ย นมี ก ารจั ด เก็ บ ข๎ อ มู ล สารสนเทศอยํ า งเป็ น ระบบ ตรวจสอบเอกสาร ทันสมัย พร๎อมใช๎
หลักฐาน
๔. มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จัดทํารายงานการ การนิเทศ กํากับ
แบบสรุปรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) และเผยแพรํผลการดําเนินงาน
ติดตาม
๕. ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ ๑oo ให๎ความรํวมมือในการวางระบบ
และดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น
อยํางดี
๖. พํอแมํผู๎ปกครองคณะกรรมการสถานศึ กษาชุมชน/ท๎องถิ่น
และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องร๎อยละ ๑oo มีความมั่นใจตํอระบบ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

สอบถาม

แบบสอบถาม
ใบลงชื่อเข๎ารํวมกิจกรรม

สอบถาม

แบบสอบถาม
ใบลงชื่อเข๎ารํวมกิจกรรม

๕๗
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ โรงเรียนมีการบริหารงานอยํางเป็นระบบครบวงจร มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู๎เรียน การจัดการ
เรียนรู๎ ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอคุณภาพผู๎เรียนเป็นสําคัญ
๘.๒ ได๎ระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการนําผลการประเมินคุณภาพ มา
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
๘.๓ ได๎แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู๎เสนอโครงการ
(นางรจนพรรณ ป๓้นทิม)
ตําแหนํง ครู
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
........................................................................................................................................................... .....
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางพนิดา กอรี)
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารวิชาการ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๕๘
โครงการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านริมใต้
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสายใจ โพดกาลง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔
กลยุทธ์ของโรงเรียน สนองกลยุทธ์ที่ ๑, ๓
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายในด้าน
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมห้องเรียนคุณภาพ สร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติในมาตรา ๖ การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็น
มนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริย ธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎ อยํางมีความสุข สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ให๎ความหมายของห๎องสมุดมีชีวิต
ในหนังสือแนวทางการจัดการห๎องสมุดให๎มีชีวิตไว๎วํา ห๎องสมุดมีชีวิต (Living Library) หมายถึง ห๎องสมุดที่มี
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให๎ทันสมัยครบถ๎วนสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ เพื่อ
สร๎างสังคม แหํงการเรียนรู๎และสร๎างนิสัยรักการอํานอยํางยั่งยืนสําหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัยด๎วยบรรยากาศที่มี
ชีวิตชีวา มีการใช๎เทคโนโลยี ที่เหมาะสมในการเรียนรู๎ สามารถเข๎าถึงสารสนเทศได๎อยํ างรวดเร็ว มีบริการ
และกิ จ กรรมสํ ง เสริ มการอํ า น และการเรี ย นรู๎อ ยํ างตํอ เนื่อ งตลอดชี วิ ต และ ปกครอง รั ต นชุ ม กลํ าวถึ ง
ความหมายของห๎องสมุดมีชีวิต วํา ห๎องสมุดมีชีวิต ( Living Library ) หมายถึง ห๎องสมุดที่สามารถตอบสนอง
ความต๎อ งการของผู๎ ใช๎ บ ริ ก าร มีห นั ง สื อ ที่ อยากอํ าน มี กิจ กรรมที่ อ ยากทํ า ได๎เ ห็ น สิ่ งที่ อยากเห็ น และมี
บรรยากาศที่เป็นใจ เพื่อสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎และสร๎างนิสัยรักการอํานอยํางยั่งยืน มีการใช๎เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต

๕๙
ดังนั้น การพัฒ นาห๎องสมุดโรงเรี ยนบ๎านริมใต๎ให๎เป็นห๎องสมุ ดมีชีวิต จึงต๎องมีการขับเคลื่อน พัฒนา
ห๎องสมุดให๎มีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ครบถ๎วนตามความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ มีหนังสือที่อยากอําน มี
กิจกรรมที่อยากทํา ได๎เห็นสิ่งที่อยากเห็นและมีบรรยากาศที่เป็นใจ จึงได๎จัดทําโครงการห๎องสมุดมีชีวิตขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานอยํางหลากหลาย ตอบสนองความต๎องการของนักเรียน
๒.๒ เพื่อจัดหาวัสดุสํงเสริมการอําน หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ๑ ให๎เพียงพอตํอการบริการในห๎องสมุด
๒.๓ เพื่อพัฒนาห๎องสมุดให๎มีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ
๒.๔ เพื่อสํงเสริมให๎มีการบริการ และกิจกรรมรักการอําน ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนและคณะครูบุคลากร ชุมชนร๎อยละ ๘๐ เข๎ามาใช๎บริการห๎องสมุดมีชีวิต
๓.๑.๒ นักเรียนและคณะครูบุคลากรใช๎บริการห๎องสมุดมีชีวิตในการสืบค๎นข๎อมูล
๓.๑.๓ นักเรียนและคณะครูบุคลากร ชุมชนใช๎ห๎องสมุดเป็นแหลํงค๎นคว๎าหาความรู๎ ได๎ด๎วยตนเอง
๓.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียน คณะครู บุคลากรและ ชุมชน ใช๎ห๎องสมุดเป็นแหลํงค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง
และมีนิสัยรักการอําน ใฝุรู๎ใฝุเรียน เพื่อพัฒนาตนเองให๎อยูํในสังคมอยํางมีความสุข
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค. - มิ.ย. ๖๓

กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อหนังสือและสื่อ ICT
ขั้นตอนการดําเนินการ
๑.๑ สํารวจสภาพป๓ญหาและความต๎องการจากผู๎รับบริการ
๑.๒ แตํงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
๑.๓ จัดซื้อหนังสือและสื่อ
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันสุนทรภูํและวันภาษาไทยแหํงชาติ มิ.ย. และ ก.ค. ๖๓
ขั้นตอนการดําเนินการ
๒.๑ จัดปูายนิเทศวันสุนทรภูํและวันภาษาไทย
๒.๒ ประกวดวาดภาพระบายสี,การคัดลายมือ,การเขียน
เรียงความ
๒.๓ มอบรางวัลการประกวด

ผู้รับผิดชอบ
นางสายใจ โพดกาลง
และครูที่ได๎รับการแตํงตั้ง
ตามคําสั่งโรงเรียน
ครูผู๎สอนภาษาไทยและครู
ประจําชั้น

๑.ครูผู๎สอนกลุํมสาระ

๖๐

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมรักการอําน
๓.๑ มุมหนังสือในห๎องเรียน(บันทึกการอําน)
๓.๑.๑ จัดซื้อหนังสือเสริมความรู๎สําหรับมุมหนังสือใน
ห๎องเรียน
๓.๑.๒ จัดทําแบบบันทึกการอําน

กิจกรรมที่ ๔ การสรุป/รายงานโครงการ
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
มิ.ย.๖๓ - ก.พ. ๖๔ ภาษาไทย(จัดกิจกรรม
สํงเสริมให๎นักเรียนบันทึก
การอําน)
๒.ครูประจําชั้น
(จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎
นักเรียนบันทึกการอําน)
ครูวิชาการสายชั้น
(เก็บรวบรวมบันทึกการ
อําน)
นางสายใจ โพดกาลง
นางอรทิน เมืองมูล
มี.ค. ๖๔

๖๑

กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อหนังสือและสื่อ ICT.
คําใช๎จําย
๑.๑ คําหนังสือ
๑.๒ คําสื่อ ICT.
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันสุนทรภูํและ
วันภาษาไทยแหํงชาติ
คําใช๎จําย
๒.๑ คํากระดาษการ๑ดและกระดาษโปสเตอร๑สี
๒.๒ คํากระดาษถํายเอกสาร A๔ (๘๐แกรม)
๒.๓ คําของขวัญรางวัลการประกวด
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมรักการอําน
๓.๑ มุมหนังสือในห๎องเรียน(บันทึกการอําน)
๓.๑.๑ จัดซื้อหนังสือเสริมความรู๎สําหรับ
มุมหนังสือในห๎องเรียนเพื่อสํงเสริมการอําน
(๒๖ห๎อง×๒,๐๐๐ บาท รวม๕๒,๐๐๐ บาท)
๓.๑.๒ จัดทําแบบบันทึกการอําน
กิจกรรมที่ ๔ การสรุปโครงการ
รวม

ตอบแทน
-

ประเภทค่าใช้จ่าย
ใช้สอย
วัสดุ
๒๐,๐๐๐

รวม
๒๐,๐๐๐

-

-

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

-

-

๕๒,๐๐๐

๕๒,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐
-

๕,๐๐๐
-

-

-

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

หมายเหตุ

๖๒
๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านผลผลิต (Outputs)
๑. ผู๎บริหาร ครู ครูบรรณารักษ๑ และ
นั ก เรี ย น มี นิ สั ย รั ก การอํ า นและใช๎
ห๎ อ งสมุ ด เป็ น แหลํ ง เรี ย นรู๎ อ ยํ า ง
สม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
๒. โรงเรี ยนดําเนิ น การจั ดกิจ กรรม
สํงเสริ มนิ สัยรั กการอํานและพัฒนา
ห๎องสมุด มุมหนังสือในห๎องเรียนให๎
เป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎ได๎มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ
ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
๑. ร๎อยละ ๘๐ ครู ผู๎บริหาร ครู ครู
บรรณารั กษ๑ และนั กเรี ยนมีนิ สัย รั ก
การอํ า นและใช๎ ห๎ อ งสมุ ด อยํ า ง
สม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
๒. ร๎ อยละ ๘๐ ของสถานศึกษา มี
การจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัย รักการ
อํานและพัฒนาห๎องสมุด มุมหนังสือ
ให๎ เป็ น แหลํ งเรี ย นรู๎ ให๎ ได๎ มาตรฐาน
และมีคุณภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

การสังเกต
สอบถาม
ตรวจผลงาน

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบประเมิน
ผลงาน

นิเทศติดตามผล
การรายงานผล
การดําเนินงาน
ของโรงเรียน

แบบนิเทศ
แบบสอบถาม

๖๓
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียน คณะครูบุคลากร และชุมชน ใช๎ห๎องสมุดเป็นแหลํงค๎นคว๎าหาความรู๎ และมีนิสัย
รักการอํานเพื่อพัฒนาตนเองให๎อยูํในสังคมอยํางมีความสุข
๘.๒ ได๎ห๎องสมุดที่มีบรรยากาศเหมาะสมตํอการเป็นแหลํงเรียนรู๎
๘.๓ ได๎ห๎องสมุดที่พัฒนางานบริการให๎ทันสมัยเหมาะสม
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสายใจ โพดกาลง)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ

ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .......
........................................................................................................................... .....................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางพนิดา กอรี)
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารวิชาการ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๖๔
โครงการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวศิรินภา ธงภักดี
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ , กลยุทธ์ที่ ๒
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉพาะบุคคล
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 วําด๎ว ย
สิทธิและหน๎าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 ระบุวํา “การจัดการศึกษาต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กัน ในการรั บการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมํน๎อยกวําสิ บสองปีที่รัฐ ต๎องจัดให๎ อยํางทั่ว ถึง และมีคุณภาพ ซึ่งได๎
กําหนดให๎มีการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความต๎องการพิเศษ มีสิทธิและโอกาสได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็ น พิเ ศษ มี สิ ท ธิ์ไ ด๎รั บ สิ่ งอํา นวยความสะดวก สื่ อ บริก าร และความชํว ยเหลื อ อื่น ใดทางการศึก ษาตาม
หลักเกณฑ๑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” และ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
หมวด 1 วําด๎ว ยสิทธิและหน๎ าที่ทางการศึ กษา มาตรา 5 และมาตรา 8 กําหนดให๎คนพิการมีสิ ทธิทาง
การศึกษา และให๎สถานศึกษาจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการจําเป็น
พิเศษของคนพิการ รวมถึงการให๎บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพการดํารงชีวิต การพัฒนา
ทักษะพื้นฐานที่จําเป็น การฝึ กอาชีพ หรือการบริการอื่นใดทางการศึกษาที่คนพิการ สามารถเข๎าถึงและใช๎
ประโยชน๑ได๎
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนรวม เป็นสิ่งสําคัญที่โรงเรียนได๎ตระหนักและเห็น
ความสําคัญในการศักยภาพการเรียนรู๎ของนักเรียนนอกเหนือจากการเรียนรู๎ในห๎องเรียน ทั้งนี้เพื่ อให๎นักเรียนที่
มีความสามารถได๎มีโอกาสแสดงออกตามศักยภาพของตนเอง โดยทางโรงเรียนได๎ดําเนินการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการที่หลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียนให๎เต็มตามศักยภาพของแตํละบุคคล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพใน

๖๕
การดํารงชีวิต และการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเป็น โรงเรียนบ๎านริมใต๎ จึงได๎จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม ขึ้น เพื่อให๎นักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็ม
ตามศักยภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาศักยภาพ ทักษะในด๎านตํางๆ ให๎กับนักเรียนที่มีความ
ต๎องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสมและได๎รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชํวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา
๒.๒ เพื่อให๎ครูผู๎สอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนให๎ทราบถึงระดับ
ความสามารถและพัฒนาการของนักเรียนแตํละคน
๒.๓ เพื่อให๎ครูผู๎สอนวางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP Individual Education Program) ที่เหมาะสมตํอพัฒนาการและความต๎องการพิเศษของนักเรียนแตํละ
คน และเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๒.๔ เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนรู๎สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎
๓. เป้าหมาย
๓.1 ด๎านปริมาณ
- นักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษร๎อยละ 90 ได๎รับโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ ทักษะการ
เรียนรู๎ในรูปแบบที่เหมาะสมและได๎รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชํวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
- ครูผู๎สอนร๎อยละ 90 สามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานระดับความสามารถและ
พัฒนาการของเด็กแตํละคน
- ครูผู๎สอนร๎อยละ 90 จัดการเรียนรํวมสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช๎เทคนิคการสอนทาง
การศึกษาพิเศษที่เหมาะสมกับป๓ญหาและความต๎องการเด็กเป็นรายบุคคล
- มีการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม ร๎อยละ ๙๐ สําหรับใช๎ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรํองทางการเรียนรู๎
๓.๒ ด๎านคุณภาพ
- นักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษได๎รับโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ ทักษะในทุกด๎าน
อยํางเหมาะสมและมีคุณภาพ
- มีฐานข๎อมูลนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรวมในภาคเรียนตํอไป
- มีสื่อ นวัตกรรม ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษอยํางเพียงพอ

๖๖
๔. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ
๑. ครูบุคลากรทางการศึกษาพิเศษประชุมวางแผนเพื่อวาง

เม.ย. ๖๓

กรอบในการจัดกิจกรรมตามแผนงาน

นางสาวศิรินภา
ธงภักดี

๒. ปฏิบัติตามแผนงาน
๒.๑ ประชุมคณะครูประจําชั้นนักเรียนเรียนรวม ความพร๎อมของนักเรียน
กํอนการคัดกรอง
๒.๒ ครูการศึกษาพิเศษและครูประจําชั้น ทําการคัดกรองนักเรียนรํวมกัน
๒.๓ ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนเรียนรวมเพื่อจัดทํา IEP
๒.๔ จัดทําและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
๒.๕ จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาการ
๒.๖ จัดกิจกรรมเสริมสร๎างศักยภาพ
- กิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต
- กิจกรรมเรียนรู๎จากภูมิป๓ญญา
- กิจกรรมสํงเสริมความสามารถเฉพาะด๎าน
๓. ประเมินผล จัดทํารายงานการการดําเนินงานตามโครงการ

พ.ค. ๖๓
มี.ค. ๖๔

นางสาวศิรินภา
ธงภักดี
และ
คณะทํางาน

มี.ค. ๖๔

นางสาวศิรินภา

–

ธงภักดี
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

๖๗
๗. การประเมินผล
-

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ครู บุคลากร ที่เกี่ยวข๎องกับเด็กพิเศษเรียนรวมมีสื่อในการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม
เด็กที่มีความต๎องการพิเศษเรียนรวมได๎รับการพัฒนาได๎
ตามศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม

วิธีประเมิน
การสังเกต
สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต
แบบสอบถาม

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบประเมินผล

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษได๎รับการพัฒนาศักยภาพได๎อยํางมีคุณภาพและเหมาะสม ครูผู๎สอนมี
สื่อ/นวัตกรรม สําหรับใช๎ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีระบบสารสนเทศฐานข๎อมูลนักเรียนเรียน
รํวม สามารถนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษาเรียนรวมอยํางมีประสิทธิภาพ
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวศิรินภา ธงภักดี)
ตําแหนํง ครูผู๎ชํวย
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางพนิดา กอรี)
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารวิชาการ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๖๘
ชื่อโครงการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ

การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน. กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในลักษณะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต

๑. หลักการและเหตุผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนมีจุดมุํงหมาย คือ เพื่อพัฒนาผู๎เรียน และเพื่อตัดสินผล
การเรียนเป็นการประเมินผลการเรียนรู๎ ข๎อมูลการประเมินในระดับตํางๆ เป็นประโยชน๑ ตํอสถานศึกษาใน
การตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต๎องจัดระบบ
ดูแลชํวยเหลือ ปรับปรุง แก๎ไข สํงเสริมสนับสนุน เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาเต็มตามศัก ยภาพบนพื้นฐานความ
แตกตํางระหวํางบุคคล ที่จําแนกตามสภาพป๓ญหาและ ความต๎องการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดวํา การวัด และประเมินผลการ
เรี ย นรู๎ เ ป็ น กระบวนการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นรู๎ ข องผู๎ เ รี ย น และตั ด สิ น วํ า ผู๎ เ รี ย นมี ค วามรู๎ ทั ก ษะ
ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู๎/
ตัวชี้วัดในระดับใด สามารถที่จะได๎รับการเลื่อนชั้น หรือจบการศึกษา ได๎หรือไมํ
ข๎อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการชํวยเหลือผู๎เรียน ได๎ทันทํวงที
อันเป็นโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน
การจัดทําเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน เป็นการรายงานผล การวัด
และการประเมินผลการเรี ยนรู๎ระดับชั้นตํางๆ ให๎นักเรียน ครูผู๎ สอน ผู๎ปกครองและผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายได๎
รับทราบความก๎าวหน๎าและผลการเรียนรู๎ของนักเรียน

๖๙
เพื่อให๎การดําเนินงานเป็นไปอยํางตํอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐาน งานวัดผล
และประเมินผลจึงได๎กําหนดระบบการวัดและการประเมินผลของนักเรียนให๎ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด โดย
กํ า หนดให๎ มี ก ารดํ า เนิ น งานเป็ น ระบบ มี ร ะเบี ย บดั ง นั้ น โรงเรี ย นบ๎ า นริ ม ใต๎ จึ ง ได๎ จั ด ทํ า โครงการวั ด ผล
ประเมินผลคุณภาพผู๎เรียนเพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ๑ที่
กําหนดไว๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง ๘ กลุํมสาระ ๙ สาระวิชาพื้นฐาน และสาระเพิ่มเติมตามโครงสร๎างที่
โรงเรี ย นกํ า หนดในแตํ ล ะชั้ น ผํ า นเกณฑ๑ ก ารประเมิ น ในด๎ า นคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค๑ ทั้ ง ๘ ประการ
ความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห๑และเขียน การเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตลอดจนสมรรถนะสําคัญ
ทั้ง ๕ ประการตามที่โรงเรียนกําหนดไว๎ โดยครูผู๎สอนจะต๎องจัดทําเครื่องมือการวัดผลประเมินผลที่ สอดคล๎อง
กับมาตรฐานและความต๎องการที่หลากหลายของผู๎เรียนเพื่อกํากับติดตามความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนและก๎าว
ไปสูํผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎ที่จะสํงผลตํอประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู๎ของสถานศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให๎ครูสร๎างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู๎สอดคล๎อง และครอบคลุมมาตรฐาน
การเรียนรู๎/ตัวชี้วัด ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ การประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
๒.๒ เพื่อให๎ครูผู๎สอนดําเนินการสอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียน
การสอนที่หลากหลายอยํางมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อพัฒนาผู๎เรียน และตัดสินผลการเรียนตามที่กําหนดไว๎ในระเบียบการวัดผลประเมินผลของ
โรงเรียน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ครูผู๎สอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ทุกคนมีเครื่องมือการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู๎ที่มีคุณภาพครบทุกกลุํมสาระการเรียน
๓.๑.๒ ครูผู๎สอนทุกคนพัฒนาการวัดผลประเมินผลในวิชาที่สอนให๎มีประสิทธิภาพ
๓.๑.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ร๎อยละ ๙๕ ผํานเกณฑ๑การวัดผลประเมินผลตาม
มาตรฐานที่โรงเรียนกําหนด
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ มีการวัดผลประเมินผลผู๎เรียนถูกต๎องและเป็นไปตามเกณฑ๑ที่กําหนดของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๒.๒ มีการจัดทําเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผลที่เป็นป๓จจุบัน

๗๐
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม / ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑
ขั้นตอนการดําเนินการ
๑.๑ การวางแผนดําเนินการสร๎าง
เครื่องมือวัดผลประเมินคุณภาพ
ผู๎เรียน
กิจกรรมที่ ๒
ขั้นตอนการดําเนินการ
๒.๑ จัดซื้อและจัดสร๎างแบบบันทึก
การวัดผลประเมินผลสําหรับใช๎ในการ
วัดประเมินผลทางการเรียนรู๎และ
จัดเก็บข๎อมูลโดยใช๎เทคโนโลยี
๒.๒ การสร๎างและพัฒนาเครื่องมือ
การวัดผลประเมินผลระหวํางเรียน
ปลายภาคและปลายปี พร๎อมทั้ง
จัดทําเครื่องมือการประเมินผลการ
อํานคิดวิเคราะห๑และเขียนให๎มี
คุณภาพสําหรับใช๎ทดสอบให๎
สอดคล๎องกับตัวชี้วัดของแตํละกลุํม
สาระการเรียนรู๎
กิจกรรมที่ ๓ จัดทําแบบทดสอบ
ประเมินผลและรวบรวมต๎นฉบับ
แบบทดสอบสํงฝุายจัดพิมพ๑, โรเนียว
๓.๑ การจัดทําเครื่องมือสําหรับใช๎ใน
การทดสอบให๎สอดคล๎องกับตัวชี้วัด
ของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎,
ตารางสอบ,ใบปะหน๎า,
กระดาษคําตอบ
๓.๒ กําหนดตารางสอบ แตํงตั้ง
กรรมการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. ๖๓

ฝุายวัดผลประเมินผล

๑ - ๑๐ มิ.ย. ๖๓

ฝุายวัดผลประเมินผล

ก.ค. ๖๓

ฝุายวัดผลประเมินผล

ก.ย. ๖๓ , ก.พ.๖๓

ครูผู๎สอน/ครูประจําวิชา

ก.ย. 6๒ , ก.พ.๖๔

ฝุายวัดผล

๗๑
กิจกรรม / ขั้นตอนการดาเนินการ
๓.๓ วัดผลประเมินผลและ
ดําเนินการสอบ
กิจกรรมที่ ๔
ขั้นตอนการดําเนินการ
๔.๑ สรุปผลจัดทําข๎อมูลสารสนเทศ
แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ข๎อมูลการวัดผลประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. ๖๓ , มี.ค.๖๔

ผู้รับผิดชอบ
ครูประจําชั้น/ครูผู๎สอน

มี.ค. ๖๔

นายวิวัฒน๑ วีระขจรศักดิ์
และคณะ

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ วางแผนดําเนินการสร๎าง
เครื่องมือ วัดผลประเมินคุณภาพผู๎เรียน
กิจกรรมที่ ๒
๒.๑ คูํมือการเทียบโอนผลการศึกษา
๒.๒ หลักฐานการประเมินผล ปพ.๑
๒.๓ ระเบียนสะสม ปพ.๘
๒.๔ โปรแกรมการจัดทํา ปพ.5 และ ปพ.6
๒.๕ รายงานผลการประเมินการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียนรายบุคคล ปพ.๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดทําแบบทดสอบประเมินผล
และรวบรวมต๎นฉบับแบบทดสอบสํงฝุาย

ค่า
ตอบ
แทน

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

-

-

-

-

-

-

๕๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
๕,๕๐๐

๕๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
๕,๕๐๐

หมาย
เหตุ

๗๒
จัดพิมพ๑, โรเนียว
๓.๑ การจัดทําเครื่องมือสําหรับใช๎ใน
การทดสอบให๎สอดคล๎องกับตัวชี้วัดของแตํละ
กลุํมสาระการเรียนรู๎, ตารางสอบใบปะหน๎า,
กระดาษคําตอบ
๓.๒ กําหนดตารางสอบ แตํงตั้งกรรมการ
๓.๓ วัดผลประเมินผลและดําเนินการสอบ
กิจกรรมที่ ๔ สรุปผลจัดทําข๎อมูลสารสนเทศ
แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและข๎อมูลการ
วัดผลประเมินผลการศึกษาระดับชาติ
รวม

-

๒,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

-

-

-

-

-

๒,๐๐๐

๒๘,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๗. การประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

๑. ครูมีเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู๎
สอดคล๎อง และครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด
ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ การประเมินการอําน คิด
วิเคราะห๑และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค๑
ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
๒. ครูผู๎สอนดําเนินการสอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการ
วัดผลประเมินผลการเรียนการสอนที่หลากหลาย
อยํางมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาผู๎เรียน และตัดสินผลการเรียนตามที่กําหนด
ไว๎ในระเบียบการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน

สํารวจ

แบบสํารวจ

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ครู ส ร๎ างเครื่ องมือในการวัดผลประเมินผลคุณภาพผู๎ เรียนที่ครอบคลุ มการวัด ด๎านความรู๎
ทั ก ษะกระบวนการ เจตคติ ข องสาระการเรี ย นรู๎ ใ ห๎ ถู ก ต๎ อ งตามระเบี ย บที่ กํ า หนดไว๎ ในคูํ มื อ การวั ด ผล
ประเมินผล และมีการพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลให๎มีคุณภาพ
๘.๒ ครูผู๎สอนดําเนินการสอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน

๗๓
ที่หลากหลายอยํางมีประสิทธิภาพ
๘.๓ ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาและตัดสินผลการเรียนตามที่กําหนดไว๎ในระเบียบการวัดผลประเมินผล
ของโรงเรียน
ผู๎เสนอโครงการ
(นายวิวัฒน๑ วีระขจรศักดิ์)
ตําแหนํง ครูชํานาญการ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
............................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางพนิดา กอรี)
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารวิชาการ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๗๔
ชื่อโครงการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอนุกรณ์ เดชธงไชย
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 25๖๓ – เมษายน 256๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
ทักษะด้านวิชาการ
ทักษะด้านวิชาชีพ
ทักษะชีวิตหลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให๎ บ รรลุ ตามวัตถุ ประสงค๑ที่กํ าหนดไว๎ใ นพระราชบัญญั ติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ได๎นั้น แหลํงเรียนรู๎ และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเป็นสิ่งสําคัญ ดังในมาตรา ๗ กลําววํา “…
สํงเสริมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นภูมิป๓ญญาไทยและความรู๎อันเป็นสากล…” มาตรา๘ (๒) “ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการ
จัดการศึกษา” มาตรา๒๗ “… ให๎สถานศึกษาจัดทําสาระของภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นคุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค๑…” มาตรา๒๙ “ให๎สถานศึกษารํวมกับบุคคลครอบครัวชุมชนองค๑กรชุมชนฯลฯสํงเสริมความเข๎มแข็ง
ของชุมชนเพื่อให๎ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการเลือกแสวงหาความรู๎ข๎อมูลขําวสาร และรู๎จักเลือกสรร
ป๓ญญาและวิทยาการตํางๆเพื่อพัฒนาชุมชนให๎สอดคล๎องกับสภาพป๓ญหา และ
ความต๎องการรวมทั้ง
วิธีการสนับสนุนให๎มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑การพัฒนาระหวํางชุมชน” และมาตรา๕๗ “…ให๎หนํวยงาน
ทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ๑ความรอบรู๎
ความชํานาญและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ของบุ คคลมาใช๎เพื่อ ให๎ เกิดประโยชน๑ทางการศึกษา...” (สํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ , ๒๕๔๒) ซึ่งจะเห็นได๎วําการจัดการศึกษา ในป๓จจุบันได๎ให๎ความสําคัญ
กับแหลํงเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมากขึ้นโดยมีการสํงเสริมการนํา แหลํงเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
เข๎าสูํร ะบบการศึกษาทุกระดับการจั ดการเรียนการสอนมุํงให๎ความรู๎ ทั้งทางด๎านภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและ
ความรู๎อันเป็นสากลควบคูํกันไป

๗๕
การจัดการเรียนการสอน ดังกลําวต๎องอาศัยแหลํงเรียนรู๎เป็นป๓จจัยสําคัญที่จะสํงเสริมและพัฒนา
การศึกษาค๎นคว๎าของนักเรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่งแหลํงเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นซึ่งจังหวัดเชียงใหมํเป็น
จังหวัดที่มีวัฒนธรรมที่งดงาม กํอให๎เกิดวิถีชีวิตจากการเรียนรู๎ภายในท๎องถิ่น และวัฒนธรรมเฉพาะท๎องถิ่นที่
แตกตํางและโดดเดํนอันเป็นเอกลักษณ๑ ซึ่งเป็นมรดกที่ทรงคุณคํายิ่งของเชียงใหมํ ที่เอื้อ ตํอการศึกษาค๎นคว๎า
ของนักเรียน อันเป็นป๓จจัยสําคัญที่จะสร๎างวิถีแหํงการเรียนรู๎ สร๎างแรงกระตุ๎น ให๎ผู๎เรียนสนใจประเด็นป๓ญหา
ตํางๆ ที่เกี่ย วกับชุมชน สังคม เกิดความมุํงมั่นรัก และเพลิ ดเพลิน ในการแสวงหาความรู๎อันจะสํ งผลให๎
สามารถวิเคราะห๑และสรุปองค๑ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง นําไปสูํ การตระหนักและเห็นความสําคัญของการศึกษา
ค๎นคว๎าด๎วยตนเองและเห็นคุณคําของภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นพร๎อมที่จะเติบโตเป็นพลโลกได๎อยํางมีคุณภาพบน
รากฐานของความเป็นไทย
ดังนั้นเพื่อให๎เป็นไปตามเจตนารมณ๑ในการจัดการศึกษาและบริบทของโรงเรียนจึงได๎จัดโครงการนี้ขึ้น
เพื่อสํงเสริมและพัฒนาการศึกษาค๎น คว๎าของนักเรียนซึ่งเป็นโครงการที่จะทําให๎การบริหารจัดการศึกษามี
คุณภาพตํอไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหลํงเรียนรู๎ และภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นสามารถสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเองและนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน
๒.๒ เพื่อปลูกฝ๓งให๎นักเรียนรักท๎องถิ่นของตนเอง รู๎จักปรับตัวเข๎ากับชุมชน มีความคิดสร๎างสรรค๑ รู๎จัก
การแก๎ป๓ญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๓ เพื่อให๎นักเรียนมองเห็นคุณคําและตระหนักถึงป๓ญหาในชุมชนตน เกิดความรัก และหวงแหน
พร๎อมทีจ่ ะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในป๓จจุบันและอนาคต
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนบ๎านริมใต๎ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได๎เรียนรู๎จากการคิดเอง ปฏิบัติเองโดย
ศึกษาหาจากแหลํงเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น สามารถสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง และนําไปประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน
๓.๑.๒ นักเรียนโรงเรียนบ๎านริมใต๎ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เกิดความรักท๎องถิ่นของตนเอง รู๎จัก
ปรั บ ตัว เข๎ ากับ ชุมชน มีความคิดสร๎ างสรรค๑ รู๎ จักการแก๎ ป๓ญหาบนหลั กคิดตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
๓.๑.๓ โรงเรียนบ๎านริมใต๎ ปีการศึกษา๒๕๖๓ มองเห็นคุณคําและตระหนักถึงป๓ญหา ในชุมชน
ตน เกิดความรักและหวงแหนพร๎อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในป๓จจุบันและอนาคต

๗๖
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๑.๑ นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ได๎เรียนรู๎จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาจากแหลํง
เรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นสามารถสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเองและนําไปประยุกต๑ใช๎ ในชีวิตประจําวัน
๓.๑.๒ นั กเรี ย นไมํน๎ อยกวํา ร๎ อยละ ๘๐ รั กท๎ องถิ่ นของตนเอง รู๎ จัก ปรับ ตั ว เข๎ ากั บ ชุม ชน
มีความคิดสร๎างสรรค๑ รู๎จักการแก๎ป๓ญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑.๓ นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ มองเห็นคุณคําและตระหนักถึงป๓ญหาในชุมชนตน เกิด
ความรักและหวงแหนพร๎อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในป๓จจุบันและอนาคต
ผลผลิต
นักเรียนรู๎จักใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเพื่อสํงเสริมและพัฒนาการศึกษาค๎นคว๎าของตนเอง
อยํางมีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับเปูาหมายการจัดการศึกษา
๔. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
๑. ขั้นเตรียมการ ( P )
๑.๑ ศึกษานโยบายของโรงเรียนในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ
มี.ค. ๖๓
นายอนุกรณ๑
๑.๒ ศึกษาผลการดําเนินโครงการ ในปีที่ผํานมา
เดชธงไชย
๑.๓ ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ในการพัฒนาโครงการ
๑.๔ จัดทําโครงการ นําเสนอตํอฝุายบริหาร

๒. ขั้นดาเนินการ ( D )
๒.๑ แตํงตั้งคณะกรรมการแตํละสายชั้นดําเนินการสํารวจแหลํง
เรียนรู๎ในโรงเรียนและชุมชน
๒.๒ จัดทําทะเบียนและสารสนเทศแหลํงเรียนรู๎
๒.๓ กําหนดสถานที่ วันเวลาที่ไปแหลํงเรียนรู๎ยานพาหนะที่ใช๎
๒.๔ ดําเนินงานตามโครงการตามวัตถุประสงค๑
– พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนให๎เอื้อ และ
ตํอการเรียนรู๎
– จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาการเรียนรู๎ตาม
กลุํมสาระการเรียนรู๎ ๘ กลุํมสาระ โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายใน
โรงเรียน ชุมชน และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
๓. ขั้นติดตามประเมินผล ( C )
๓.๑ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน ๓ ระยะ คือ กํอนเริ่ม

พ.ค. ๖๓ – ก.พ.๖๔

นายอนุกรณ๑
หัวหน๎าสายชั้น
และคณะทํางาน

พ.ค. ๖๓– ก.พ.๖๔

นายอนุกรณ๑

๗๗
ดําเนินงาน ขณะดําเนินงาน และหลังการดําเนินงาน
๓.๒ จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎อง
๓.๓ จัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการรายงานตํอ
ผู๎บังคับบัญชาตํอไป
๔. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา ( A )
๔.๑ นําผลการดําเนินงานรวมทั้งป๓ญหาและข๎อเสนอแนะตํางๆ มา
ใช๎เป็นข๎อมูลในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาในปีตํอไป
๔.๒ นํารายงานมาวิเคราะห๑เพื่อปรับปรุง และพัฒนาตํอไป

หัวหน๎าสายชั้น
และ
คณะทํางาน

มี.ค.๖๔

นายอนุกรณ๑
เดชธงไชย

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณ ๘3,0๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม / รายการ

เงินงบประมาณ
เงินนอก
งบ
ค่า
ค่า
ค่า
รวม
ประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ภายในโรงเรียนให๎เอื้อและสํงเสริม
ตํอการเรียนรู๎
๑.๑ คําวัสดุอุปกรณ๑
กิจกรรมที่ ๒จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ ๕0,000 3,000
ผู๎เรียนพัฒนาการเรียนรู๎ตามกลุํม
สาระการเรียนรู๎ ๘ กลุํมสาระโดยใช๎
แหลํงเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
๒.๑ คําพาหนะ
๒.๒ คําอาหารน้ําดื่ม
๒.๓ คําตอบแทนวิทยากร
๒.๔ คําเข๎าชมสถานที่
๒.๕ คําวัสดุอุปกรณ๑ในการ
ดําเนินงาน
รวม
๗0,000 3,000 10,000

รวม

-

-

๕3,0๐๐

-

-

๘3,0๐๐

-

-

๗๘

ขอถัวจํายทุกรายการ

๖. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ได๎เรียนรู๎จากการ
คิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหลํงเรียนรู๎
และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นสามารถสร๎างองค๑ความรู๎
ด๎วยตนเองและนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน
๒. นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ รักท๎องถิ่นของตนเอง
รู๎จักปรับตัวเข๎ากับชุมชน มีความคิดสร๎างสรรค๑ รู๎จัก
การแก๎ป๓ญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓.นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ มองเห็นคุณคํา และ
ตระหนักถึงป๓ญหาในชุมชนตน เกิดความรักและ
หวงแหนพร๎อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งใน
ป๓จจุบันและอนาคต

วิธีการประเมิน
- สังเกต
- ประเมิน
- ตรวจผลงาน
นักเรียน
- ประเมินผลงาน
นักเรียน
- ประเมินผลงาน
บุคลากร
-แบบสอบถามความ
คิดเห็นนักเรียนและ
ผู๎ปกครอง

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- คูํมือศึกษา
แหลํงเรียนรู๎
- ผลงานนักเรียน
- ผลงานบุคลากร
- คูํมือศึกษา
แหลํงเรียนรู๎
- แบบบันทึก
ข๎อมูล
- คูํมือศึกษา
แหลํงเรียนรู๎

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ นักเรียนได๎ความรู๎และประสบการณ๑จากแหลํงเรียนรู๎จริง
๗.๒ นักเรียนสามารถนําความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันและการเรียนในรายวิชาตํางๆตํอไป
๗.๓ โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกัน ทําให๎คนในชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาแกํ
บุตรหลานของตน
๗.๔ นักเรียนเห็นคุณคํา เกิดความรักในท๎องถิ่น แหลํงเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
๗.๕ นักเรียนเกิดความรักในท๎องถิ่นและเกิดความรู๎ในการอนุรักษ๑สิ่งที่มีคุณคําในท๎องถิ่น
ผู๎เสนอโครงการ
(นายอนุกรณ๑ เดชธงไชย)
ตําแหนํง ครูชํานาญการ

๗๙

ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางพนิดา กอรี)
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารวิชาการ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๘๐
ชื่อโครงการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ

การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเจษฎาพร คาตา
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๓
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 3.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความสามารถคูํคุณธรรม ทั้งด๎านวิชาการ และวิชาชีพ
อยํางตํอเนื่องในการดําเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและให๎ผู๎เรียนมองศักยภาพของเศรษฐกิจพอเพียงแล๎วสร๎าง
ภูมิป๓ญญาให๎เกิดประโยชน๑แท๎แกํตนเอง สังคมและประเทศชาติ โรงเรียนบ๎านริมใต๎ได๎กําหนดนโยบายพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม มี
ทักษะในการทํางานและรักการทํางาน สามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต สร๎างและ
พัฒนางานตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอยํางยั่งยืน โรงเรียนบ๎านริมใต๎ จึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 เพื่อสํงเสริมการจัดการเรียนการสอน
2.3 เพื่อปลูกฝ๓งนิสัยรักการทํางาน
๓. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
๓.1.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ๖ จํานวนร๎อยละ 100 เข๎ารํวมโครงการ
๓.๑.๒ นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน

๘๑
3.2 ด๎านคุณภาพ
๓.๒.1 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต
๓.2.๒ นักเรียนรู๎หลักเศรษฐกิจพอเพียงและถํายทอดความรู๎สูํครอบครัว
3.๒.๓ โรงเรียนและชุมชนมีสํวนรํวมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง ๔ ฐานการเรียนรู๎ ๑๒ กิจกรรม โดย
บูรณาการทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ซึ่งมีฐานการเรียนรู๎ดังนี้
กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการ “กาดนัดพอเพียง”

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔

ก.พ. 6๔

ผู้รับผิดชอบ
คณะครู

คณะครู

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการ
ในสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการ “กาดนัดพอเพียง”
รวม

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่า
ค่า
ค่าวัสดุ
ตอบแทน ใช้สอย
๓,000
๒๐,000

รวม

หมาย
เหตุ

๒๓,000

-

-

-

๒,000

๒,000

-

๓,000

-

๒๒,000

๒๕,๐๐๐

-

๘๒
๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนพัฒนางานสูํงานอาชีพได๎

2. การมีสํวนรํวมของโรงเรียนและชุมชน

วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบถาม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
ผลงานและปริมาณงาน

ผลงานและปริมาณงาน

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.1 นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและถํายทอดความรู๎สูํครอบครัวและชุมชน
๘.2 นักเรียนมีทักษะและความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ผูเ๎ สนอโครงการ
(นายเจษฎาพร คําตา)
ตําแหนํง ครูชํานาญการ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
( นางพนิดา กอรี)
หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ

ผู๎อนุมัติโครงการ
( นายสายัณต๑ กันธิยะ )
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๘๓
ชื่อโครงการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางลาพวง ต่างใจ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายในด้าน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ประเด็นพิจารณาที่ 1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ประเด็นพิจารณาที่ 1.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ประเด็นพิจารณาที่ 1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
หมวดที่ ๔ แนวทางจัดการศึกษา มาตราที่ ๒๒ การจัดการศึกษาต๎องยึดหลัก การเรียนการสอน มุํงเน๎นให๎
ผู๎เรียนคนดี คนเกํง และสามารถดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยําง มีความสุข การจัดการเรียนการสอนโดยมุํงให๎
ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ นักเรียนที่มีความสามารถในด๎านตํางๆ ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎มี
ศักยภาพสูงขึ้น โดยการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงความรู๎ความสามารถทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ทั้ง 8 กลุํม สํงผลให๎นักเรียนได๎ค๎นพบความถนัด ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค๑รวมของ
ความเป็นมนุษย๑ให๎ครบทุกด๎าน ทั้งรํางกาย สติป๓ญญา อารมณ๑ และสังคม เพื่อให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎มีมีศีลธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกในการทําประโยชน๑เพื่อสังคม ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมที่สํงเสริมการ
เรียนรู๎ให๎ตรงตามศักยภาพของผู๎เรียนแตํละบุคคลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ในฐานะที่เป็นหนํวยงานรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎จําเป็นต๎อง
พัฒนาผู๎เรียนที่มีความสามารถ ศักยภาพด๎านตํางๆ นําไปสูํความสําเร็จ เข๎ารํวมกิจกรรมประกวดแขํงขันทักษะ
ด๎านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และกีฬา และนํามาประยุกต๑ใช๎ในการจัดการศึกษาให๎แกํเด็กและเยาวชน

๘๔
ให๎เป็นผู๎มีทั้งความรู๎ ความสามารถ เพื่อสร๎างโอกาสให๎แกํเด็กและเยาวชนได๎แสดงศักยภาพทางวิชาการและ
กิจกรรมสร๎างสรรค๑ตําง ๆโดยจัดทําโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพผู๎เรียน สูํความเป็นเลิศขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนานักเรียนให๎มีทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุํม และการ
ปฏิบัติจริงในการเรียนรู๎
๒.๒ เพื่อจัดกิจกรรมสร๎างสรรค๑ให๎นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด๎านวิชาการ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา
๒.๓ เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และนําเสนอผลงานของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา
ให๎
ปรากฏแกํสาธารณชน
๒.๔ เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนที่มีความสามารถด๎านตํางๆ ได๎พัฒนาและแสดงความสามารถให๎สูงขึ้น
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑นักเรียนชั้น ป.๑ –๖ให๎มีทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทํางานกระบวนการกลุํม
และการปฏิบัติจริงในการเรียนรู๎ร๎อยละ ๑๐๐
๓.๑.๒นักเรียนที่ได๎รับรางวัลการประกวดแขํงขันทักษะวิชาการของนักเรียนได๎รับรางวัลใน
ระดับตํางๆ ร๎อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นั ก เรี ย นมี โ อกาสเข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมตํ า ง ๆ ทั้ ง กิ จ กรรมทางวิ ช าการและกิ จ กรรม
สร๎างสรรค๑ตําง ๆ ร๎อยละ ๑oo
๓.๒.๒ บุคลากรได๎มีโอกาสปฏิบัติงานรํวมกันทําให๎เกิดทักษะการปฏิบัติงานสํงเสริมศักยภาพ
ของนักเรียนและประสบการณ๑การเรียนรู๎อยํางกว๎างขวางร๎อยละ ๑๐๐

๘๕
๔. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ขั้นเตรียมการ
๑.๑ เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
๑.๒ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
๑.๓ มอบหมายการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมสํงเสริม
กระบวนการพัฒนาการคิด สนับสนุนการสร๎างสื่อ วัสดุ
อุปกรณ๑ที่ใช๎ในกิจกรรมสํงเสริมการคิด ติดตามผลการ
ดําเนินงาน และการสรุปผล
กิจกรรมที่ ๓ ขั้นดําเนินการ (กิจกรรม)
๓.๑ กําหนดตารางการฝึกทักษะทางวิชาการ
๓.๒ ฝึกทักษะทางวิชาการนักเรียนตามตาราง
๓.๓ นํานักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันระดับเครือขํายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแมํริม ๒
๓.๔ นํานักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันระดับเขตพื้นที่
๓.๕ นํานักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันระดับภาคเหนือ
๓.๖ นํานักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันระดับประเทศ
กิจกรรมที่ ๔ ขั้นประเมินผล
๔.๑ กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
๔.๒ ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
๔.๓ รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๕ ขั้นปรับปรุงแก๎ไข
- รับข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะจากผู๎เกี่ยวข๎องเป็นแนวทางใน
การดําเนินงาน/พัฒนางานตํอไป
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนบ๎านริมใต๎

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค. ๖3

นางลําพวง ตํางใจ

พ.ค. – ส.ค. ๖3

นางลําพวง ตํางใจ

ส.ค. ๖3–ก.พ. ๖4

นางลําพวง ตํางใจ
และคณะครู

ผู้รับผิดชอบ

นางลําพวง ตํางใจ
ส.ค. ๖3
ก.พ. ๖4
มี.ค. ๖4
นางลําพวง ตํางใจ
มี.ค. ๖4

๘๖
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๑60,ooo บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม / รายการ
กิจกรรมที่ ๑ ขัน้ เตรียมการ
กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมสํงเสริม

ค่า
ตอบแทน
-

เงินงบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
10, ooo

หมายเหตุ

รวม
-

-

10,๐๐๐

-

150, ooo

-

-

กิจกรรมที่ ๓ ขั้นดําเนินการ

60, ooo

กิจกรรมที่ ๔ ขั้นประเมินผล

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ ๕ ขั้นปรับปรุงแก๎ไข

-

-

-

-

-

๖0, ooo

50,๐๐๐

5๐, ooo

๑60,ooo

-

รวม

4o, ooo 5o, ooo

๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านกระบวนการคิด
มีความคิดสร๎างสรรค๑ ตัดสินใจแก๎ป๓ญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุสมผล
ร๎อยละ๑๐๐
๒. นักเรียนที่ได๎รับรางวัลการประกวดแขํงขันทักษะวิชาการของนักเรียน
ในระดับตํางๆ ร๎อยละ ๕๐ ขึ้นไป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สังเกต

แบบสังเกต

รายงานผล

เอกสารรายงานผล

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนได๎รํวมกันแสดงออกซึ่งความสามารถในด๎านทักษะทางวิชาการ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ
และกีฬา
๘.๒ นักเรียนได๎แสดงออกถึงความเป็นเลิศทั้งกิจกรรมทักษะทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา
๘.๓ ครูเกิดความรู๎และประสบการณ๑จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
ผู๎เสนอโครงการ
(นางลําพวง ตํางใจ)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ

๘๗

ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางพนิดา กอรี)
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารวิชาการ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๘๘
ชื่อโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวปาริชาต พรหมชนะ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖3 - มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๓
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 3.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ๎ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงมี
พระราชดําริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช “การสอนและ อบรมให๎เด็กมีจิตสํานึก ในการ
อนุ รั กษ๑พืช พรรณนั้ น ควรใช๎ วิธีการปลู กฝ๓ งให๎ เด็กเห็ น ความงดงาม ความนําสนใจ และเกิดความปิติ ที่จ ะ
ทําการศึกษาและอนุรักษ๑พืชพรรณตํอไป การใช๎วิธีการสอนการอบรมที่ให๎เกิดความรู๎สึกกลัววํา หากไมํอนุรักษ๑
แล๎วจะเกิด ผลเสีย เกิด อันตรายแกํตนเอง จะทําให๎เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสีย แกํประเทศในระยะ
ยาว” สวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน จึงเป็นการ ดําเนินงานที่อิงรูปแบบ ของ“สวนพฤกษศาสตร๑ ” โดยมีการ
รวบรวมพันธุ๑ไม๎ที่มีชีวิต มีแหลํง ข๎อมูลความรู๎เกี่ยวกับพันธุ๑ไม๎ มีการศึกษา ตํอเนื่อง มีการเก็บตัวอยํางพันธุ๑ไม๎
แห๎งพันธุ๑ไม๎ดอง มีการรวบรวมพันธุ๑ไม๎ท๎องถิ่นเข๎ามาปลูก รวบรวมไว๎ในโรงเรียน และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น มีการ
บัน ทึกรายงานและข๎อมูล รวมทั้งภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ๑ไม๎ มีมุมสํ าหรับศึกษาค๎นคว๎า และมีการ
นําไปใช๎ประโยชน๑ เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาตํางๆ เป็นการดําเนินงานให๎สอดคล๎องกับสภาพท๎องถิ่น ไมํ
ฝืนธรรมชาติ และเป็นไปตามพร๎อมของโรงเรียน ดําเนินการโดยความสมัครใจ ไมํให๎เกิดความเครียด จาก
พระราชดําริและพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในเรื่องของสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล๎องกับงานปกติในเรื่องของการเรียน การ
สอน และในเรื่อง ของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเน๎นให๎ผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง

๘๙
ดังนั้น โรงเรียนบ๎านริมใต๎จึงได๎จัดทําโครงการสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียนเพื่อสร๎างจิตสํานึก ด๎าน
อนุรักษ๑พันธุกรรมพืช นักเรียนได๎ใกล๎ชิดกับพืชพรรณไม๎ เห็นคุณคํา ประโยชน๑ ความสวยงาม อันจะกํอให๎เกิด
ความคิดที่จะอนุรักษ๑พืชพรรณตํอไป โดยมีองค๑ประกอบสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน ๕ องค๑ประกอบ เพื่อใช๎ใน
การศึกษา และเป็น ประโยชน๑ตํอเนื่อง ในการเรียนการสอนวิชาตํางๆมีเปูาหมาย ให๎ ผู๎เรียน ได๎เรียนรู๎ ทุก
สาขาวิชาในลักษณะบูรณาการวิทยาการและบูรณาการชีวิต เพื่อให๎นักเรียน ได๎ใกล๎ชิดเห็นคุณคําความสวยงาม
เห็นประโยชน๑ของพรรณไม๎เกิดความรักความหวงแหนและรู๎จักนําไปใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืนตํอไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อประโยชน๑ในการศึกษาค๎นคว๎าและการเรียนการสอนบูรณาการกลุํมสาระตํางๆ โดย มุํงให๎
นักเรียนสร๎างองค๑ความรู๎ได๎ด๎วยตนเองและเกํงดีมีความสุข
๒.๒ เพื่อสร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช
๒.๓ เพื่อให๎โรงเรียนเป็นแหลํงรวบรวมพรรณไม๎ ข๎อมูลพรรณไม๎ และการเก็บรักษา เพื่อประโยชน๑
ทางการศึกษา และเผยแพรํสูํภายนอก
๒.๔ เพื่อให๎โรงเรียนเกิดความสวยงาม รํมรื่น นําอยูํและเป็นสถานที่พักผํอน
๒.๕ เพื่อให๎นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรัก มีความเข๎าใจและเห็นความสําคั ญ ของการ
อนุรักษ๑พันธุกรรมพืช
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.1 นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนโรงเรียนบ๎านริมใต๎มีสํวนรํวมในงานสวนพฤกษศาสตร๑
โรงเรียน ร๎อยละ ๑๐๐
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนโรงเรียนบ๎านริมใต๎ทุกคนมีจิตสํานึกในการอนุ รักษ๑
พันธุกรรมพืชและรู๎จักการนําสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียนมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑อยํางสูงสุด

๙๐
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ทําปูายพรรณไม๎ในโรงเรียนและทําตัวอยํางพรรณไม๎
๑.๑ สํารวจพรรณไม๎ที่ปลูกอยูํในโรงเรียนและหมายเลข
ประจําต๎น และทําตัวอยํางพรรณไม๎
๑.๒ จัดทําทะเบียนพรรณไม๎
๑.๓ ค๎นคว๎าข๎อมูลการใช๎ประโยชน๑จากเอกสารข๎อมูลพื้นบ๎าน
๑.๔ จัดทําปูายข๎อมูลชั่วคราว
๑.๕ จัดทําปูายข๎อมูลที่สมบูรณ๑

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค. – มิ.ย. ๖3

กิจกรรมที่ ๒ นําพืชพรรณไม๎เข๎ามาปลูกเพิ่มในโรงเรียน
๒.๑ การเก็บรวบรวมพรรณไม๎ในท๎องถิ่น
๒.๒ รวบรวมข๎อมูลและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
๒.๓ จัดทําแผนผังพรรณไม๎ในโรงเรียนทั้งที่มีอยูํเดิมและปลูก
เข๎ามาเพิ่มเติม

มิ.ย. – ส.ค. ๖3

กิจกรรมที่ ๓ การศึกษาค๎นคว๎าด๎านตํางๆ
๓.๑ การศึกษาข๎อมูลพรรณไม๎
๓.๒ การศึกษาภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
๓.๓ การศึกษาทางด๎านชีววิทยา
๓.๔ การศึกษาทางด๎านนิเวศวิทยา
๓.๕ การศึกษาการปลูกเลี้ยงและการขยายพันธุ๑
๓.๖ การใช๎ประโยชน๑ในท๎องถิ่น
กิจกรรมที่ ๔ การเขียนรายงานผลการเรียนรู๎
๔.๑ การรวบรวมรายงานจากการศึกษา
๔.๒ การนํารายงานมาเขียน
๔.๓ การบันทึกข๎อมูลลงคอมพิวเตอร๑

ส.ค. – ธ.ค. ๖3

ผู้รับผิดชอบ
คณะครูแกนนํา
ป.๑ นางพวงทอง
นายประดิษฐ๑
ป.๒ นางกัญญา
ป.๓ นางจุฬา
ลักษณ๑
ป.๔ นางศิรินภา
ป.๕ นางพนิดา
ป.๖ นางรจนพรรณ

คณะครูแกนนํา
ป.๑ นางพวงทอง
นายประดิษฐ๑
ป.๒ นางกัญญา
ป.๓ นางจุฬา
ลักษณ๑
ป.๔ นางศิรินภา
ธ.ค. 63– ม.ค.๖4 ป.๕ นางพนิดา
ป.๖ นางรจนพรรณ

๙๑

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๕ การนําไปใช๎ประโยชน๑ทางการศึกษา
๕.๑ การนําไปใช๎ในการเรียนการสอนบูรณาการในทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎
๕.๒ การนําไปใช๎ประโยชน๑ทางด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อม

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค. – ก.พ. ๖4

ผู้รับผิดชอบ

สวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียนบ๎านริมใต๎

๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน 5,000 บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ทําปูายและตัวอยํางพรรณไม๎ในโรงเรียน
กิจกรรมที่ ๒ นําพืชพรรณไม๎มาปลูกเพิ่มในโรงเรียน
กิจกรรมที่ ๓ การศึกษาค๎นคว๎าด๎านตํางๆ
กิจกรรมที่ ๔ การเขียนรายงานผลการเรียนรู๎
กิจกรรมที่ ๕ การนําไปใช๎ประโยชน๑ทางการศึกษา
รวม

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่า
ค่า
ค่าวัสดุ
ตอบแทน ใช้สอย
๑,0๐๐ ๑,0๐๐
๑,0๐๐
๑,0๐๐
๑,0๐๐
1,000 4,๐๐๐

รวม
๒,0๐๐
1,000
1,000
1,000
5,000

หมายเหตุ
-

๙๒
๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. องค๑ประกอบที่ ๑
การจัดทําปูายชื่อพรรณไม๎นักเรียนรู๎ชื่อ รู๎ลักษณะ รู๎จักพรรณไม๎
๒. องค๑ประกอบที่ ๒
นําพืชพรรณไม๎เข๎ามาปลูกเพิ่มในโรงเรียนนักเรียนโรงเรียน
บ๎านริมใต๎รู๎จักการวิเคราะห๑ เห็นความตําง รู๎ความหลายหลาก
ของพรรณไม๎
๓. องค๑ประกอบที่ ๓ การศึกษาค๎นคว๎าด๎านตํางๆ นักเรียน
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ได๎ศึกษาข๎อมูลด๎านตํางๆ ของพรรณไม๎
๔. องค๑ประกอบที่ ๔ การเขียนรายงานผลการเรียนรู๎ นักเรียน
โรงเรียนบ๎านริมใต๎รายงานผลการเรียนรู๎ได๎อยํางเป็นระบบ

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
การตรวจผลงานนักเรียน
ผลงาน
นักเรียน
การตรวจผลงานนักเรียน
ผลงาน
นักเรียน

การตรวจผลงานนักเรียน
การตรวจผลงานนักเรียน

ผลงาน
นักเรียน
ผลงาน
นักเรียน

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ โรงเรี ยนมีศูนย๑ พัน ธุกรรมพืช อยํางเป็นระบบตามหลั กพฤกษศาสตร๑มีการบูรณาการเรียนรู๎
ระหวํางกลุํมสาระตํางๆ
๘.๒ ได๎สืบทอดกิจกรรมด๎านการอนุรักษ๑พันธุ๑พืชของไทย ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๘.๓ นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันทรงคุณคําของไทย
๘.๔ การดํ า เนิ น งานสวนพฤกษศาสตร๑ โ รงเรี ย นประสบผลสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค๑ ครบตาม
องค๑ประกอบทั้ง ๕ บนฐานแหํงความเบิกบาน บนความหลากหลายและสมดุล
ผู๎เสนอโครงการ
( นางสาวปาริชาต พรหมชนะ )
ตําแหนํง ครูผู๎สอน

๙๓
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางพนิดา กอรี)
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารวิชาการ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๙๔

โครงการ
พัฒนาทักษะการคิดคานวณ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายกัญญา ยี่ดวง
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 3.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
ตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการคิดคํานวณเพื่อสามารถนําไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎ การฝึกคิดเลขเร็วยังชํวยให๎นักเรียนมีทักษะความชํานาญในการคิดเลขได๎ อยํางถูกต๎อง
แมํนยําและรวดเร็ว เพราะการคิดเลขจะชํวยสํงผลตํอการเรียนในระดับชั้นเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ยังชํวยลับ
สมองให๎นักเรียนได๎ตื่นตัวตลอดเวลา
และเพื่อตอบสนองตํอการรองรับการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินด๎านการคิดคํานวณของ
โรงเรี ยน กลุํ มสาระการเรีย นรู๎คณิตศาสตร๑ได๎เห็นถึงความสําคัญจึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้นทั้งนี้เพื่อให๎เกิด
ประโยชน๑ สูงสุดในการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑แกํนักเรียน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการคิดคํานวณที่ถูกต๎องและรวดเร็ว และแก๎ป๓ญหา
ได๎อยํางสมเหตุสมผล และเป็นระบบ
๒.๒ เพื่อให๎นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
๓. เป้าหมาย

๙๕
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนทุกคน ทุกห๎อง ทุกชั้นเรียน ได๎ฝึกทักษะการคิดคํานวณอยํางสม่ําเสมอ
๓.๑.๒ นักเรียนจํานวน๘๖๒ คน มีความพึงพอใจในผลงานของตนเอง
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีทักษะในการคิดคํานวณได๎อยํางถูกต๎องแมํนยํา
๓.๒.๒ นักเรียนร๎อยละ ๘๐ สามารถแก๎ป๓ญหาในการทํากิจกรรมด๎วยความตั้งใจและสําเร็จ
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
๑. วางแผนและจัดเตรียมแบบฝึกทักษะการคิดคํานวณ
ให๎กับครูประจําชั้น ป.๑-๖
๒. กิจกรรมฝึกทักษะการคิดคํานวณ
- จัดกิจกรรมการคิดเลขเร็ว และคิดเลขในใจ
- กิจกรรมสํงเสริมการคิดคํานวณ เชํน การสอนโดยใช๎
ลูกคิด การฝึกการคิดอยํางเป็นระบบ
๖. ประเมินผลการดําเนินงานตามกิจกรรม
๗. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๔,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. ๖3 – ก.พ. ๖4

ผู้รับผิดชอบ
นางกัญญา ยี่ดวง

มิ.ย. - ธ.ค. ๖๓

ครูผู๎สอน
คณิตศาสตร๑

ก.พ. ๖๓
มี.ค. ๖๓

นางกัญญา ยี่ดวง
นางกัญญา ยี่ดวง

๙๖

กิจกรรม
๑.วางแผนและจัดเตรียมแบบฝึก
ทักษะการคิดคํานวณให๎กับครู
ประจําชั้น ป.๑-๖
๒. กิจกรรมฝึกทักษะการคิดคํานวณ
- จัดกิจกรรมการคิดเลขเร็ว และ
คิดเลขในใจ
- กิจกรรมสํงเสริมการคิด
คํานวณ เชํน การสอนโดยใช๎ลูกคิด
การฝึกการคิดอยํางเป็นระบบ
รวม

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

รวม

-

-

-

-

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

-

-

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

-

4,000

๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณได๎
ถูกต๎องแมํนยํา และรวดเร็ว
๒. นักเรียนมีความพึงพอใจในผลงานของตนเอง

วิธีการประเมิน
ตรวจผลงาน

เครื่องมือที่ใช้
แบบฝึกการคิดคํานวณ

แบบบันทึกความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนมีความสมารถในการคิดคํานวณที่ถูกต๎องและแมํนยํา
๘.๒ นักเรียนมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงขึ้น
๘.๓ สถานศึกษามีผลการพัฒนาทักษะการคิดคํานวณที่สูงขึ้น
ผู๎เสนอโครงการ
(นางกัญญา ยี่ดวง)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ

๙๗
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
............................................................................................................................................... ...............................
.............................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางพนิดา กอรี)
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารวิชาการ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๙๘
ชื่อโครงการ
สานสัมพันธ์วันวิชาการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอนุกรณ์ เดชธงไชย
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต

๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนมุํงสูํคุณลักษณะที่อันพึงประสงค๑เป็นไปตามวิสัยทัศน๑พันธกิจและ
เปูาประสงค๑ของโรงเรียนโดยมุํงเน๎นจัดการเรียนการสอน ให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ ที่หลากหลาย โดยจัด
กิจกรรมที่กํอให๎เกิดการเรียนรู๎ตามศักยภาพของผู๎เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศ สภาพแวดล๎อม
ที่เอื้อตํอ
การเกิดการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและการเรียนรู๎ของผู๎เรียนจะแสดงออกในลั กษณะเชิงประจักษ๑ เชํน การแสดง
ความสามารถทางด๎านสุนทรียภาพทางด๎านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ การแสดงความสามารถ ในด๎านการพูด
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นการเรียนรู๎และสั่งสมตลอดปีการศึกษา
ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงออกซึ่งความรู๎ ความสามารถ และทักษะทางด๎าน
วิชาการ ทําให๎นั กเรีย นได๎มีโ อกาสแสดงศักยภาพของตน อันเกิดจากการกระบวนการพัฒนา และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการของผู๎บริหารโรงเรียนและเป็นการ
เผยแพรํผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาให๎กับสังคมรับทราบและประสานความรํวมมือการ
พัฒนางานวิชาการแกํบุคลากรและองค๑กรภายนอก และเพื่อสร๎างความสัมพันธ๑อันดี กับชุมชนโรงเรียนบ๎าน
ริมใต๎จึงได๎จัดทําโครงการสานสัมพันธ๑วันวิชาการขึ้น

๙๙
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเผยแพรํผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ๎านริมใต๎
๒.๒ เพื่อนําผลงานของผู๎เรียนเผยแพรํให๎กับผู๎ปกครองและชุมชนรับทราบ
๒.๓ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออกซึ่งความรู๎ ความสามารถในด๎านวิชาการ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนได๎แสดงออกซึ่งความรู๎ ความสามารถในด๎านวิชาการด๎านสุนทรียภาพทาง
ดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์
๓.๑.๒ ผู๎ปกครองของนักเรียนจํานวนร๎อยละ ๗๐ เข๎ารํวมชมผลงานของผู๎เรียน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
โรงเรียนบ๎านริมใต๎จัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู๎ปกครอง ชุมชน
๔. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
กิจกรรม
๑.จัดการแขํงขันทักษะทางวิชาการทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎
๒.การออกร๎านแสดงผลงานของแตํละกลุํม
สาระการเรียนรู๎
๓.หนํวยงานภายนอกจําหนํายสินค๎าพื้นบ๎าน
หรือสินค๎าอื่นๆ
๔.จัดหาวัสดุอุปกรณ๑ สื่อ สิ่งสนับสนุน
๕.การตกแตํงเวที
๖.จัดเตรียมโลํ ของรางวัล
๗.อาหารวําง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
สําหรับคณะกรรมการการจัดงาน

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางพนิดา กอรี

ก.พ. ๖๔
ม.ค. – ก.พ. ๖๔

วิชาการสายชั้น/
ครูใหญํสายชั้น
นายพิสันต๑ จันต๏ะพิงค๑

ม.ค. – ก.พ. ๖๔
ก.พ. ๖๔
ม.ค. – ก.พ. ๖๔
ก.พ. ๖๔

นายอนุกรณ๑ เดชธงไชย
นายพิสันต๑ จันต๏ะพิงค๑
กลุํมงานบริหารทั่วไป
นางพยอม อิ้งทอง

อาคารเอนกประสงค๑โรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๐๐
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม / รายการ
๑.จัดการแขํงขัน
๒. หัวหน๎ากลุํมสาระฯนําเสนอของบฯ
สนับสนุนการออกร๎าน
๓. จัดหาวัสดุ อุปกรณ๑ สิ่งสนับสนุน
๔. ตกแตํงเวที
๕. จัดเตรียมโลํและของรางวัล
๖. อาหารวําง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
สําหรับคณะกรรมการการจัดงาน
รวม

ค่าตอบแทน
-

เงินงบประมาณ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๔,000
-

รวม
๔,000
-

หมายเหตุ
-

-

-

๔,000
๔,000
๔,000
๔,000

๔,000
๔,000
๔,000
๔,000

-

-

๔,000

๑๖,000

๒0,000

-

๗. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
๑.ผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับความรู๎ และนํา
สัมภาษณ๑ สอบถาม
แบบสัมภาษณ๑
ความรู๎ไปใช๎อยํางมีประสิทธิภาพร๎อยละ ๘๐
ความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
๒.ผู๎เรียนทุกคนได๎รับความรู๎ ประสบการณ๑จาก
การนําเสนอผลงาน แบบรายงานผลการแขํงขัน
การเข๎ารํวมงานวันวิชาการ
ทักษะทางวิชาการ
๓.ผู๎ปกครองของนักเรียนจํานวนร๎อยละ ๗๐
สัมภาษณ๑ สอบถาม
แบบสัมภาษณ๑
เข๎ารํวมชมผลงานของผู๎เรียน
ความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ผู๎ บ ริ ห าร ครู นั กเรี ย น ผู๎ ป กครอง และชุม นุ ม มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ผํ า นกิ จ กรรม สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎
๘.๒ ผู๎ปกครองร๎อยละ ๗๐ รํวมงานชื่นชมผลงานของนักเรียน

ผู๎เสนอโครงการ
(นายอนุกรณ๑ เดชธงไชย)
ตําแหนํง ครูชํานาญการ

๑๐๑
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางพนิดา กอรี)
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารวิชาการ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๐๒
โครงการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุวรรณี กันทะปิง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 25๖3 – เมษายน 2564
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ และรูปแบบการจัดการรู้เฉพาะบุคคล
ประเด็นพิจารณาที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต

๒. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 23 24 และ มาตรา 26 ได๎กําหนดการจัด
การศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญ
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม มีความรู๎ จัดกระบวนการเรียนรู๎ เนื้อหาสาระ กิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจ
และความถนัดของผู๎เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ฝึกการปฏิบัติจริง และมีการประเมินผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่
หลากหลายแล๎วนําผลการประเมินมาพัฒนา และกระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู๎ เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนให๎เชื่อมโยงกับโครงสร๎างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจัดการเรียนรู๎ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาครบทั้ง 4H ได๎แกํ Head (พัฒนา
สมอง) Heart (พัฒนาจิตใจ) Hand (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (พัฒนาสุขภาพ) มีคุณธรรม
จริยธรรม มีทักษะและคุณลักษณะที่ พึงประสงค๑ พร๎อม สําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และมี
ความสามารถในการแขํงขันระดับนานาชาติ มุํงหวังให๎มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห๎ องเรี ย น โดยครู ป รั บ บทบาทการสอนเพื่อ เอื้อ ให๎ ผู๎ เรียนได๎มี โ อกาสมากขึ้น ในการเรียนรู๎ ผํ านการปฏิบั ติ

๑๐๓
เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล๎อมรอบตัว มีปฏิสัมพันธ๑และรู๎จักการทํางานเป็นทีม ได๎ฝึกคิดวิเคราะห๑ วางแผน แก๎ป๓ญหา
และสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํๆ รวมทั้งมีโอกาสได๎พัฒนาจิตใจให๎เห็นคุณคําของการเป็นคนดี ทําความดี ทําประโยชน๑
เพื่อผู๎อื่น และสังคมสํวนรวม
ดังนั้นโรงเรียนบ๎านริมใต๎จึงได๎จัดทําโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ สูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ
เป็นรูปธรรมเพื่อเสริมสร๎างให๎นักเรียนสามารถเรียนรู๎ ทักษะในการเรียนรู๎และนวัตกรรม ทักษะด๎านสารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการทํางาน ทักษะชีวิตที่ใช๎ได๎จริงกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ ประเทศชาติ และ
ทักษะในการแก๎ป๓ ญหา นักเรีย นได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง
ครูผู๎สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติและเรียนรู๎ด๎วยตนเองมากขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให๎นักเรียนสามารถสร๎างนวัตกรรม ได๎
2.2 เพื่อให๎ครูสามารถพัฒนา/ปรับ/ออกแบบการจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอยํางเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสุขกับการเรียนรู๎
2.3 เพื่อนักเรียนพึงพอใจที่ได๎เรียนรู๎ตามความสนใจและถนัดของตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพและทักษะทั้ง ๔ ด๎าน คือ Heart Hand Head Health
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนบ๎านริมใต๎ ได๎เรียนรู๎ ลงมือปฏิบัติ และสร๎างนวัตกรรมได๎ทุกคน
3.1.2 ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎ทุกคนได๎พัฒนา/ปรับ/ออกแบบการจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียน
สามารถพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอยํางเต็มตามศักยภาพ
มีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสุขกับการเรียนรู๎
3.1.3 นักเรียนโรงเรียนบ๎านริมใต๎ทุกคนพึงพอใจที่ได๎เรียนรู๎ ตามความถนัด ความสนใจ
ของตนเอง
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ อยํางมีความสุข
3.2.2 ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองรอบด๎าน ครอบคลุม 4 H
3.2.3 ผู๎เรียนได๎รับโอกาสและมีเวลาลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยตนเองมากขึ้น
จากการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎หลัก
3.2.4 ผู๎เรียนได๎รับพัฒนาความสามารถพื้นฐานตามหลักสูตรและคุณภาพเด็กไทยยุค 4.0
3.2.5 ครูปรับบทบาทของตนเองจากผู๎สอนเป็นผู๎อํานวยความสะดวกของกิจกรรมมากขึ้น

๑๐๔
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑. จัดทําข๎อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับความถนัด ความสนใจ และ สัปดาห๑แรกเปิด
ความต๎องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อใช๎ประกอบการ
ภาคเรียนเดือน
วางแผนการจัดกิจกรรม
พฤษภาคม 2563
๒. วิเคราะห๑สภาพความพร๎อม ความต๎องการของโรงเรียน ทั้ง
สัปดาห๑แรกเปิด
ด๎านบุคลากร ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น วัสดุอุปกรณ๑ สื่อ แหลํงเรียนรู๎ ภาคเรียนเดือน
สถานที่ งบประมาณ
พฤษภาคม 2563
3. ครูแตํละสายชั้นประชุม กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมและ สัปดาห๑แรกเปิด
สถานการณ๑เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออกและคิดอยําง
ภาคเรียนเดือน
สร๎างสรรค๑ ครอบคลุมหลักองค๑ ๔ H เชํน สัปดาห๑ที่ 1 หรือ
พฤษภาคม 2563
วันที่ 1ปฏิบัติกิจกรรมผลงาน STEM สัปดาห๑ที่ 2 ปฏิบัติ
กิจกรรมผลงานพัฒนากระบวนการคิด สัปดาห๑ที่ 3 ปฏิบัติ
กิจกรรมผลงานโครงงาน สัปดาห๑ที่ 4 ปฏิบัติกิจกรรมผลงาน
พัฒนาการอํานการเขียน หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม และ
ความสนใจของผู๎เรียน
4. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ๑เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎
พ.ค.63 – มี.ค 64
แสดงออกและคิดอยํางสร๎างสรรค๑ ครอบคลุมหลักองค๑ ๔ H
ผลงานสอดคล๎อง STEM กระบวนการคิด โครงงาน พัฒนาการ
อํานการเขียน หรืออื่นๆ ตามแนวทางที่กําหนดไว๎
๖. ครูใช๎สื่อและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายและเชื่อม
พ.ค.63 – มี.ค 64
ประสบการณ๑กับชีวิตจริงเพื่อฝึกการคิด การแก๎ป๓ญหา และ
การค๎นพบความรู๎
7. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินความก๎าวหน๎าในการทํา
กิจกรรม ความพึงพอใจของนักเรียนอยํางตํอเนื่อง
8. จัดนิทรรศการนําเสนอผลงานของนักเรียน ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
อยํางตํอเนื่อง

พ.ค.63 – มี.ค 64
ก.พ 64

ผู้รับผิดชอบ
นางสุวรรณี
ครูวิชาการสายชั้น
ครูหัวหน๎าสายชั้น
นางสุวรรณี
ครูวิชาการสายชั้น
ครูหัวหน๎าสายชั้น
นางสุวรรณี
ครูวิชาการสายชั้น
ครูหัวหน๎าสายชั้น
คณะครูทุกคน

นางสุวรรณี
ครูวิชาการสายชั้น
ครูหัวหน๎าสายชั้น
คณะครูทุกคน
นางสุวรรณี
ครูวิชาการสายชั้น
ครูหัวหน๎าสายชั้น
คณะครูทุกคน
ฝุายบริหาร
นางสุวรรณี
ครูวิชาการสายชั้น
ครูหัวหน๎าสายชั้น
คณะครูทุกคน

๑๐๕
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มี.ค 64

9. สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางสุวรรณี

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน 20,000 บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม / รายการ
1.จัดทําข๎อมูลสารสนเทศ
๒.วิเคราะห๑สภาพความพร๎อมของโรงเรียน
3.กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
4.จัดกิจกรรม ครอบคลุมหลักองค๑ ๔ H
ผลงานสอดคล๎อง STEM กระบวนการคิด
พัฒนาการอํานการเขียน โครงงาน ตาม
แนวทางที่กําหนดไว๎
5. ครูใช๎สื่อ วิทยากรท๎องถิ่น และแหลํง
เรียนรู๎ที่หลากหลาย
6. ประเมินผลการเรียนรู๎
7. นิเทศ กํากับ ติดตาม
8. จัดนิทรรศการ
9. สรุป และรายงาน
รวม

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
5,000

รวม

หมาย
เหตุ

2,000

-

5,000

2,500

-

2,000

-

5,000

2,500
5,000

5,000

1,000
5,000

-

ค่า
ตอบแทน
-

๑๐๖
๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนสามารถสร๎างนวัตกรรม ได๎

วิธีการประเมิน
ตรวจผลงาน
ของนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกการ
ตรวจผลงาน
ของนักเรียน
แบบบันทึกการจัด
กิจกรรมของครู

๒. ครูสามารถพัฒนา/ปรับ/ออกแบบการจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียน
ตรวจแบบ
สามารถพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอยํางเต็ม
บันทึกการจัด
ตามศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสุขกับการ
กิจกรรมของครู
เรียนรู๎
3.นักเรียนพึงพอใจที่ได๎เรียนรู๎ตามความสนใจและถนัดของตนเอง สํารวจความพึง แบบสํารวจความ
พอใจ
พึงพอใจ
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนมีนวัตกรรม มีผลงานได๎ครอบคลุมหลักองค๑ ๔ H ผลงานสอดคล๎อง STEM
ผลงานกระบวนการคิด ผลงานการอํานการเขียน โครงงานตามความสนใจของนักเรียน
8.2 ครูมีแบบบันทึกกิจกรรมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอยําง
เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสุขกับการเรียนรู๎
8.3 นักเรียนพึงพอใจที่ได๎เรียนรู๎ตามความสนใจและถนัดของตนเอง
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสุวรรณี กันทะปิง)
ผู๎รับผิดชอบโครงการ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางพนิดา กอรี)
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารวิชาการ
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๐๗
โครงการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ

ส่งเสริมทักษะวิชาชีพหารายได้ระหว่างเรียน
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
นางชุติกาญจน์ ปินตา
 โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑, กลยุทธ์ที่ ๓
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 3.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑ หลักการและเหตุผล
การสํงเสริ มทักษะวิช าชีพ เป็นกิจกรรมการเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริงจนเกิดความชํานาญ พัฒนา
ความสามารถและประสบการณ๑ในการเรียนรู๎ ทําให๎ผู๎เรียนเกิดความชํานาญ ความมั่นใจ สามารถฝึกให๎นักเรียน
ทํางานรํวมกันได๎ มี ความคิดสร๎างสรรค๑ มีความรู๎ มีทักษะฝีมือในด๎านอาชีพ มีเจตคติตํอวิชาชีพ และ ด๎าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ จนปฏิบัติกิจกรรมได๎อยํางตํอเนื่องและสามารถพัฒนางานไปสูํการมีรายได๎ โดยจัด
จําหนํายเพื่อหารายได๎ระหวํางเรียน
การหารายได๎ ร ะหวํ า งเรี ย น เป็ น หนึ่ ง กิ จ กรรมที่ นั ก เรี ย นสํ ว นใหญํ ใ ห๎ ความสนใจทํ า กั น มาตลอด
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดี ทําให๎นักเรียนได๎รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ ได๎รับประสบการณ๑จริง
มี
รายได๎ระหวํางเรียน เพื่อชํวยแบํงเบาภาระให๎แกํครอบครัว ซึ่งนําไปสูํการประกอบอาชีพ
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ จึงได๎จัดทําโครงการสํงเสริมทักษะวิช าชีพหารายได๎ระหวํางเรียนขึ้นเนื่องจาก
เล็งเห็นถึงประโยชน๑ข๎างต๎น และสอดคล๎องกับแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงที่เน๎นให๎ทุกคนดําเนินชีวิต

๑๐๘
ด๎วยความอดทน ความเพียร มีสติ ป๓ญญา และความรอบคอบ อีกทั้งมุํงสํงเสริม สนับสนุน นักเรียนที่มีฐานะ
ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย๑ในการศึกษาให๎มีรายได๎ระหวํางเรียน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให๎นักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย๑ มีรายได๎ระหวํางเรียน
๒.๒ เพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑
๒.๓ เพื่อพัฒนาความรู๎ ทักษะฝีมือ ด๎านการเป็นผู๎ประกอบการทางวิชาชีพให๎นักเรียน
๒.๔ เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ และทักษะวิชาชีพไปใช๎ในการสร๎างอาชีพในอนาคต
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ จัดโครงการหารายได๎ระหวํางเรียนให๎กับนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย๑ ใน
การศึกษา
๓.๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ฝึกทักษะการประกอบวิชาอาชีพ ดําเนินการประกอบ
อาชีพระหวํางเรียน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย๑ มีรายได๎ระหวํางเรียน
๓.๒.๒ นักเรียนมีความรู๎ด๎านการประกอบการ
๓.๒.๓ นักเรียนนําความรู๎ และทักษะวิชาชีพไปใช๎ในการสร๎างธุรกิจในอนาคตได๎
๔. วิธีดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
๑. วางแผนและจัดเตรียมกิจกรรม
พ.ค. ๖๓ – ก.พ. ๖๔
นางชุติกาญจน๑ ปินตา
๒. ดําเนินการจัดกิจกรรม
มิ.ย. - ธ.ค. ๖๓
นางชุติกาญจน๑ ปินตา
- กิจกรรมที่ ๑ การทําขนมไทยขนมพื้นบ๎าน
- กิจกรรมที่ ๒ การแปรรูปอาหาร
๖. ประเมินผลการดําเนินงานตามกิจกรรม
ก.พ. ๖๔
นางชุติกาญจน๑ ปินตา
๗. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
มี.ค. ๖๔
นางชุติกาญจน๑ ปินตา
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๐๙
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การทําขนมไทยขนมพื้นบ๎าน

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
2,๐๐๐
๓,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๒ การแปรรูปอาหาร
รวม

-

๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนเข๎ารํวมโครงการฯ ประกอบการมีผลกําไร
ไมํน๎อยกวํา ๘๕% ของธุรกิจทั้งหมด
ความพึงพอใจของนักเรียนตํอการเข๎ารํวมโครงการ
ในภาพรวมอยูํในเกณฑ๑ดี

2,๐๐๐
4,๐๐๐

หมายเหตุ

รวม
5,๐๐๐

๓,๐๐๐
๖,๐๐๐

-

5,๐๐๐
10,๐๐๐

-

วิธีการประเมิน
สังเกต/สอบถาม
ประเมิน/สํารวจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต /แบบสอบถาม
แบบประเมิน/แบบสํารวจ

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ นักเรียนยากจนมีรายได๎ระหวํางเรียน มีรายได๎เป็นทุนการศึกษา
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑และเป็นแนวทางสูํการประกอบอาชีพในอนาคตได๎

รู๎จักใช๎

ผู๎เสนอโครงการ
(นางชุติกาญจน๑ ปินตา)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ...........
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางพนิดา กอรี)
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารวิชาการ

๑๑๐
ผู๎อนุมัตโิ ครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๑๑
ชื่อโครงการ
โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้ STEM Education
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุวรรณี กันทะปิง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน. กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในลักษณะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต

๑. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีการพัฒนาอยํางรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร การขนสํง
การค๎า และอื่นๆ มีการเข๎าถึงกันทั่วโลกได๎อยํางรวดเร็ว ดังนั้นการเตรียมคนรุํนใหมํให๎มีทักษะที่จําเป็น (21st
century skills) เพื่อให๎ดํารงชีวิตในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วจึงมี ความจําเป็นอยํางยิ่ง การ
จัดการเรียนรู๎ต๎องให๎ผู๎เรียนนําความรู๎ทุกแขนงมาใช๎ในการแก๎ป๓ญหา การค๎นคว๎าสิ่งตํางๆ การสร๎างหรือพัฒนา
สิ่งตํางๆ ในสถานการณ๑โลกป๓จจุบัน โดยอาศัยการจัดการเรียนรู๎ด๎วยครูหลายสาขารํวมมือกัน
วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ และเทคโนโลยี เป็นวิชาพื้ นฐานที่จัดให๎นักเรียนได๎ศึกษา โดยกําหนดไว๎ใน
มาตรฐานการเรี ย นรู๎ ของชาติ ตั้งแตํร ะดับ ประถมศึกษาจนถึงมัธ ยมศึกษา แตํผ ลสั มฤทธิ์ในการเรียนของ
นักเรียนสํวนใหญํในวิชาวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ ยังไมํเป็นที่นําพอใจและจากที่ทางรัฐบาลให๎ความสําคัญกับ
การใช๎ วิท ยาศาสตร๑ แ ละเทคโนโลยี เ ป็ น ฐานในการพัฒ นาประเทศ โดยได๎บู รณาการองค๑ ความรู๎ท างด๎า น
วิทยาศาสตร๑ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร๑ (Engineering) และคณิตศาสตร๑
(Mathematics) โดยเรียกวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้วํา STEM Education คือ แนวทางการจัด
การศึกษาที่บูรณาการความรู๎ใน 4 สหวิทยาการ ได๎แกํ วิทยาศาสตร๑ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร๑
โดยเน๎ น การนํ าความรู๎ ไ ปใช๎แก๎ ป๓ ญ หาในชี วิต จริง รวมทั้งการพัฒ นากระบวนการหรือผลผลิ ต ใหมํ ที่ เป็ น
ประโยชน๑ตํอการดําเนินชีวิต และการทํางาน ชํวยนักเรียนสร๎างความเชื่อมโยงระหวําง 4 สหวิทยาการ กับชีวิต

๑๑๒
จริงและการทํางาน การจัดการเรียนรู๎แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู๎ที่ไมํเน๎นเพียงการทํองจําทฤษฎี
หรือกฏทางวิทยาศาสตร๑ และคณิตศาสตร๑ แตํเป็นการสร๎างความเข๎าใจทฤษฎีหรือกฏเหลํานั้นผํานการปฏิบัติ
ให๎เห็นจริงควบคูํกับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคําถาม แก๎ป๓ญหาและการหาข๎อมูลและวิเคราะห๑ข๎อค๎นพบ
ใหมํๆ พร๎อมทั้งสามารถนําข๎อค๎นพบนั้นไปใช๎หรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได๎
การจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได๎แกํ (1) เป็นการสอนที่เน๎นการบูรณา
การ (2) ชํวยนักเรียนสร๎างความเชื่อมโยงระหวํางเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ (3) เน๎น
การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท๎าทายความคิดของนักเรียน และ (5) เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดง
ความคิดเห็น และความเข๎าใจที่สอดคล๎องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค๑ของการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา คือ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรักและเห็นคุณคําของการเรียนวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร๑
และคณิตศาสตร๑ และเห็นวําวิชาเหลํานั้นเป็นเรื่องใกล๎ตัวที่สามารถนํามาใช๎ได๎ทุกวัน
ดังนั้น ทางโรงเรียน ได๎ตระหนักถึงความสําคัญดังกลําวในการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน ใน
การจัดการเรียนการสอนทางด๎านวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ และเทคโนโลยี ให๎มีความเข๎าใจในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education รวมทั้งโรงเรียนบ๎านริมใต๎เป็นโรงเรียนกลุํมเปูาหมายใน
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจึงได๎จัดทํา
โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู๎ STEM Education ขึ้น โดยมุํงหวังเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ และเทคโนโลยีของประเทศ ให๎มีคุณภาพสูงขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ผู๎เรียนมีทักษะการวิเคราะห๑ คิดสร๎างสรรค๑ แก๎ป๓ญหาในชีวิตจริงและสร๎างนวัตกรรมที่ใช๎สะเต็ม
เป็นพื้นฐาน
๒.๒ ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข และมองเห็นเส๎นทางการประกอบอาชีพในอนาคต
๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ และเทคโนโลยีสูงขึ้น
๒.๔ ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู๎ตามแนวสะเต็มศึกษาอยํางมั่นใจ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ครูผู๎สอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ทุกคนสามารถจัดการเรียนรู๎รูปแบบ STEM
Education
๓.๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ได๎เรียนรู๎ตามรูปแบบ STEM Education
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ มีทักษะการวิเคราะห๑ คิดสร๎างสรรค๑ แก๎ป๓ญหาใน
ชีวิตจริงและสร๎างนวัตกรรมที่ใช๎สะเต็มเป็นพื้นฐาน

๑๑๓
๓.๒.๒ ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เรียนรู๎อยํางมีความสุข และมองเห็นเส๎นทางการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
๓.๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ และเทคโนโลยีสูงขึ้น
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม / ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑
๑.๑ การวางแผนดําเนินการจั ดการ
เรียนรู๎ตามแนวสะเต็มศึกษา
๑.๒ จัดทําโครงการ
กิจกรรมที่ ๒
๒.๑ คณะกรรมการการขับเคลื่อน
การเรียนรู๎ STEM Education ชี้แจง
ขยายผลกับครูในแตํละสายชั้น
๒.๒ คณะครูจัดทําแผนการเรียนรู๎
STEM Education
๒.๓ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑สะเต็มศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. ๖๓

คณะกรรมการการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู๎
STEM Education

๑- ๑๐ มิ.ย. ๖๓

คณะกรรมการการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู๎
STEM Education
คณะครูทุกทําน

มิ.ย. ๖๓

กิจกรรมที่ ๓
๓.๑ ดําเนินการจัดการเรียนการ
เรียนรู๎ STEM Education
๓.๒ จัดนิทรรศการนําเสนอผลงาน
กิจกรรมที่ ๔
๔.๑ สรุปผลการจัดการเรียนรู๎
STEM Education

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

มิ.ย. ๖๓

คณะกรรมการการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู๎
STEM Education

ก.ค. ๖๓
ธ.ค. ๖๓
ม.ค. ๖๔

คณะครูทุกทําน

มี.ค. ๖๔

โรงเรียนบ๎านริมใต๎

คณะครูทุกทําน
นางสุวรรณี กันทะปิงและ
คณะ

๑๑๔
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑
๑.๑ การวางแผนดําเนินการจัดการเรียนรู๎ตาม
แนวสะเต็มศึกษา
๑.๒ จัดทําโครงการ
กิจกรรมที่ ๒
๒.๑ คณะกรรมการการขับเคลื่อนการเรียนรู๎
STEM Education ชี้แจงขยายผลกับครู
๒.๒ คณะครูจัดทําแผนการเรียนรู๎ STEM
Education
กิจกรรมที่ ๓
๓.๑ ดําเนินการจัดการเรียนรู๎ STEM
Education
๓.๒ จัดนิทรรศการนําเสนอผลงาน
กิจกรรมที่ ๔
๔.๑ สรุปผลการจัดการเรียนรู๎ STEM
Education
รวม

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่า
ค่า
ค่าวัสดุ
ตอบแทน ใช้สอย
-

รวม

หมาย
เหตุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

-

-

๔,๐๐๐
-

๔,๐๐๐
-

-

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ครูผู๎สอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ทุกคน
สามารถจัดการเรียนรู๎รูปแบบ STEM Education
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ได๎เรียนรู๎
ตามรูปแบบ STEM Education

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

๑๑๕

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

๓. ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ มีทักษะ
สอบถาม
แบบสอบถาม
การวิเคราะห๑ คิดสร๎างสรรค๑ แก๎ป๓ญหาในชีวิตจริงและ
สร๎างนวัตกรรมที่ใช๎สะเต็มเป็นพื้นฐาน
๔. ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เรียนรู๎อยําง มี
สอบถาม
แบบสอบถาม
ความสุข และมองเห็นเส๎นทางการประกอบอาชีพ
ในอนาคต
๕. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ และ
สํารวจ
แบบสํารวจ
เทคโนโลยีสูงขึ้น
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ มีทักษะการวิเคราะห๑ คิดสร๎างสรรค๑ แก๎ป๓ญหาในชีวิตจริง
และสร๎างนวัตกรรมที่ใช๎สะเต็มเป็นพื้นฐาน
๘.๒ ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เรียนรู๎อยํางมีความสุข และมองเห็นเส๎นทางการประกอบ
อาชีพในอนาคต
๘.๓ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร๑สูงขึ้น
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสุวรรณี กันทะปิง)
ตําแหนํง ครู โรงเรียนบ๎านริมใต๎
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางพนิดา กอรี)
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารวิชาการ
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๑๖
ชื่อโครงการ
พัฒนาทักษะการอ่านการเขียน
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวปาริชาต พรหมชนะ
นางสาววนิดา ยิ่งยง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต

1. หลักการและเหตุผล
การศึ กษามีความสํ าคัญ ยิ่ งตํ อการพัฒ นาประเทศการจัด การศึกษาให๎ มีคุณ ภาพเพื่อ การพัฒ นา
ประเทศให๎มีความรุํงเรืองทั้งทางด๎านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมและเทคโนโลยีนั้นต๎องมุํงเน๎นการ
พัฒนาคนให๎สมบูรณ๑ทั้งทางรํางกาย จิตใจอารมณ๑ และสติป๓ญญา มีความรู๎มีคุณธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตและสามารถดํารงชีวิตรํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข หัวใจสําคั ญของความสําเร็จในการ
พัฒนามนุษย๑ให๎สมบูรณ๑อยูํที่การสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพการศึกษาจึงนับได๎วําเป็น วิธีการ
หรือเครื่องมือที่สําคัญที่จะสามารถดําเนินการในรูปแบบตํางๆ ให๎คนเกิดการเรียนรู๎ (สัมมารธนิธย๑ , 2544 : 8)
นอกจากนั้นการศึกษายังมีบทบาทสําคัญในการชํวยให๎เยาวชนพัฒนาทั้งทางด๎านป๓ญญา บุคลิกภาพและชํวยให๎
เยาวชนมีความสําเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางสํงเสริมการศึกษาให๎มีคุณภาพมี มาตรฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎กําหนดเป็นนโยบายสําคัญให๎นักเรียนทุก ระดับชั้นอํานออกเขียนได๎อําน
คลํองเขียนคลํองและสื่อสารได๎เพื่อเป็นการวางรากฐานสําคัญในการเรียนรู๎ ระดับสูงตํอไป ทั้งนี้ได๎ดําเนินการ
ตามโครงการ ปี 2559 เป็นปีปลอดนักเรียนอํานไมํออกเขียนไมํได๎ และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต๎องอํานออกเขียนได๎และมีมาตรการ ประเมินผลให๎เป็นรูปธรรม โดยมีเปูาหมาย ดังนี้
1. ผู๎บริหารทุกระดับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและรับผิดชอบในการ เรํงรัดให๎นักเรียน

๑๑๗
อํานออก เขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํองและสื่อสารได๎ อยํางยั่งยืน 2. ครูผู๎สอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ใน
โรงเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถเชื่อมโยงการ จัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนอํานออก เขียนได๎ อํานคลํอง
เขียนคลํองและสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 3. ผู๎เกี่ยวข๎องทุกระดับและทุกภาคสํวน มีสํวนรํวมพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให๎อํานออก เขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํอง และสื่อสารได๎อยํางจริงจังและตํ อเนื่อง 4.
นักเรียนอํานออก เขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํองและสื่อสารได๎ ตามมาตรฐาน การเรียนรู๎
โรงเรี ย นบ๎ า นริ ม ใต๎ จึ ง ได๎ ศึ ก ษานโยบายสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
คณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐานปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ งมี ภ ารกิ จ หลั ก ในการจั ด และสํ งเสริ ม
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และกํ า หนดองค๑ ป ระกอบนโยบายเพื่ อ พั ฒ นาไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล๎ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ๖ จุดเน๎น
การดําเนินงานปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ที่สอดคล๎องกับ ๖ ยุทธศาสตร๑ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุด เน๎น
ด๎านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ เป็นหนึ่งในจุดเน๎นตามนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดั ง นั้ น
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ จึงได๎ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทางด๎านวิชาการในกลุํมสาระการเรียนรู๎ ทุก
ระดับชั้นให๎มีความเหมาะสมกับผู๎เรียน เพื่อมุํงหวังให๎ผู๎เรียนมีส มรรถนะที่สําคัญ สูํมาตรฐานสากลบรรลุ
ตามวิสัยทัศน๑ของสถานศึกษาและสอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ตามนโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการอํานการเขียนของนักเรียน
2.2 เพื่อหาแนวทางแก๎ป๓ญหาการอํานการเขียนของนักเรียน
2.3 เพื่อสํงเสริมนักเรียนมีนิสัยรักการอําน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.1 นักเรียนทุกคนอํานออก เขียนได๎
3.2 นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมการพัฒนาการอํานการเขียน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาการเขียนการเขียน สอดคล๎องความสามารถทางด๎านวิชาการ
ในกลุํมสาระการเรียนรู๎
๓.๒.๒ ผู๎เรียนมีความสามารถในการอํานการเขียนเหมาะสมตามชํวงวัย

๑๑๘
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมครูที่สอนภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-6 และวางแผน
การทํางาน
2. เสนอขออนุมัติดําเนินการ
3. เสนอขอจัดซื้อวัสดุ
ขั้นดําเนินการ
1. มอบหมายงานแกํผู๎เกี่ยวข๎อง
2. ดําเนินการตามโครงการ จัดกิจกรรมตามตารางที่กําหนด
ขั้นนิเทศ ตรวจสอบ กากับ ติดตาม
๑. กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
2. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
3.รายงานผลการดําเนินงาน
ขั้นประเมินผล รายงานผล
1. ทดสอบประเมินผลการอําน – การเขียน
2. รับข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะจากผู๎เกี่ยวข๎องเป็น
แนวทางในการดําเนินงาน/พัฒนางานตํอไป
3. สรุปผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
4. เก็บผลการประเมินเป็นข๎อมูล วิเคราะห๑ เพื่อ
ประกอบการวางแผนครั้งตํอไป
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน 49,120 บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๓ พ.ค. ๖3

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปาริชาต
พรหมชนะ

มิ.ย. 63 –
ก.พ.64

นางสาวปาริชาต
พรหมชนะ

ก.พ.64

นางสาวปาริชาต
พรหมชนะ

มี.ค.64

นางสาวปาริชาต
พรหมชนะ

๑๑๙

กิจกรรม / รายการ

ค่า
ตอบแทน
-

ขั้นเตรียมการ
ขั้นดําเนินการ
ขั้นนิเทศ ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม
ขั้นประเมินผล รายงานผล
รวม
๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร๎อยละ 90 ขึ้นไปของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 -6 อําน-เขียนหนังสือ
ได๎คลํอง
2.ร๎อยละ 90 ขึ้นไปนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 -6 มีนิสัยรักการอําน
การเขียน

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
20,000
10,000
19,120
10,000
39,120

รวม

หมาย
เหตุ

20,000
29,120
49,120

วิธีการประเมิน
การทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินการอําน-การเขียน

การใช๎แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 อําน-เขียนหนังสือได๎คลํอง
8.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 มีนสิ ัยรักการอําน

ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวปาริชาต พรหมชนะ)
ตําแหนํง ครู

ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาววนิดา ยิ่งยง)
ตําแหนํง ครู

๑๒๐
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางพนิดา กอรี)
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารวิชาการ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๒๑
รายละเอียดรายการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มงานบริหารบุคคล
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3
โรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม สพป.ชม.๒
เงินงบประมาณ
โครงการที่ใช้จ่าย
ค่า
ค่า
ค่า
งบประมาณ
รวม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
1. โครงการพัฒนาครู
120,800
120,800
และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนบ๎าน
ริมใต๎ (อ.ชญาดา)
2. โครงการจัดระบบ
30,000
30,000
สารสนเทศบุคลากร
โรงเรียนบ๎านริมใต๎
(อ.ปาริชาต)
3. โครงการจ๎างครูที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขา
เฉพาะ(ครูไทย)
(อ.สุกัญญา)
4. โครงการศึกษาดูงาน
100,000
แหลํงเรียนรู๎ (อ.จุฬา
ลักษณ๑ , อ.นันทวัน)
๔. โครงการตรวจ
สุขภาพประจําปีของ
บุคลากรครู (อ.จุฬา
ลักษณ๑)
๕. โครงการจ๎างครูที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด๎าน
ภาษาอังกฤษ(ครู
ตํางชาติ)
รวม
220,800
30,000
150,800

หมายเหตุ ถัวจํายทุกรายการ

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

-

120,800

-

30,000

1,076,000

1,076,000

-

100,000

-

-

495,000

*ใช๎งบฯจากผู๎ปกครอง
นักเรียนชั้น ป.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

1,๕7๑,000

1,821,800

๑๒๒
แบบสรุปโครงการ
งานฝ่ายบริหารงานบุคคล
ลาดับที่
๑
๒
๓
4
5
6

โครงการ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนบ๎านริมใต๎
โครงการจัดระบบสารสนเทศบุคลากรโรงเรียนบ๎านริมใต๎
โครงการจ๎างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ(ครูไทย)
โครงการศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎
โครงการตรวจสุขภาพประจําปีของบุคลากรครู
โครงการจ๎างครูที่มีความเชี่ยวชาญทางด๎านภาษาอังกฤษ
(ครูตํางชาติ)

มาตรฐาน
2

ประเด็นพิจารณา
2.1 – 2.4

2
2
2
2
2

2.2 , 2.6
2.2
2.1 - 2.4
2.2
2.2

๑๒๓
ชื่อโครงการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านริมใต้
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชญาดา สมวงค์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓
สอดคล้อง ระบบประกันคุณภาพภายในด้าน ๒ ตัวชี้วัด 1,2,3,4
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาการศึ ก ษาให๎ ก๎ า วไปสูํ เ ปู า หมายได๎ อ ยํ า งมี คุ ณ ภาพนั้ น จะต๎ อ งอาศั ย บุ ค ลากรที่ มี
ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีขวัญกําลังใจ ในการ
ทํางานได๎เพิ่มพูนความรู๎และวิทยาการที่ทันสมัยจากการเข๎าอบรมสัมมนาอยํางตํอเนื่อง เป็นการเปิดโอกาสให๎
การรั บ รู๎ ขํ า วสาร หรื อ ข๎ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน๑ ใ นการตั ด สิ น ใจทํ า งานเพื่ อ ให๎ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ สํ ง ผลถึ ง
ประสิ ทธิภาพขององค๑กรซึ่งสามารถเรี ยนรู๎ได๎ห ลากหลายวิธีบุคลากรทางการศึกษามีโ อกาสพัฒนาตนเอง
สามารถนําความรู๎ประสบการณ๑ แบบอยํางที่ดีมาประยุกต๑ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการทํางาน
และเห็นความสําคัญของกระบวนการเรียนรู๎ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ได๎เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรให๎มีประสิทธิภาพดังกลําวจึงได๎
จัดทําโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมุํงพัฒนาความรู๎ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู สํงผลให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีขวัญและกําลังใจที่ดี
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ ให๎ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ค วามก๎ า วหน๎ า ทางด๎ า นวิ ช าชี พ จากการอบรม สั ม มนา
เชิงปฏิบัติการ
๒.๒ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๒.๓ เพื่อนําความรู๎ความสามารถมาพัฒนาการเรียนการสอนให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๒.๔ เพื่อสร๎างขวัญกําลังใจ และเกิดความสามัคคีในหมูํคณะ

๑๒๔
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
บุคลากรในโรงเรียนบ๎านริมใต๎ทุกคน ได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถ
มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน๎าที่
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑. บุคลากรในโรงเรียนบ๎านริมใต๎ทุกคนปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๒ บุคลากรทุกคนมีขวัญกําลังใจในการทํางานและได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๔. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
กิจกรรม/ ขั้นตอนการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
๑. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อวางแผน
พ.ค. ๖3 – มี.ค. ๖4 นางชญาดา สมวงค๑
๒. การดําเนินงาน
๒.๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ
พ.ค. ๖3 – มี.ค. ๖4 นางชญาดา สมวงค๑
ในการปฏิบัติงานของคณะครู
๒.๒ การสร๎างขวัญและกําลังใจแกํคณะครูและบุคลากร
พ.ค. ๖3 – มี.ค. ๖4 นางจุฬาลักษณ๑ ดวง
- กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล๎ายวันเกิด
ดอก
- กิจกรรมแสดงความยินดีในโอกาสสําเร็จการศึกษาและ
ก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน
- กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตแดํครูเกษียณ และโยกย๎าย
- กิจกรรมปลอบขวัญและให๎กําลังใจคณะครูและญาติ
สายตรงที่เจ็บปุวยและเสียชีวิต
สรุปผลและรายงาน
๕. สถานทีด่ าเนินโครงการ

มี.ค. ๖4
โรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๒๕

๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวนบาท ๑๒๐,๘๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎โครงการ
กิจกรรม
ประเภทค่าใช้จ่าย
ตอบ
ใช้สอย
วัสดุ
แทน
ค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่ ๑
๑.๑ คําอาหาร
8๐,๐๐๐
๑.๒ คําอาหารวําง ๒ ชํวงเวลา
3๐,๘๐๐
๑.๓ คําวิทยากรให๎การอบรม
8๐,๐๐๐
๑.๔ คําเอกสาร
๑3,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่ ๒
๒.๑ กิจกรรมมอบของขวัญ
เนื่องในโอกาสวันคล๎ายวันเกิด
๒.๒ กิจกรรมแสดงความยินดีใน
โอกาสสําเร็จการศึกษาและก๎าวหน๎า
ในหน๎าที่การงาน
๒.๓ กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิต
แดํครูเกษียณ และโยกย๎าย
๒.๔ กิจกรรมปลอบขวัญและให๎
กําลังใจคณะครูและญาติสายตรง
ที่เจ็บปุวยและเสียชีวิต
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวม

8๐,๐๐๐
3๐,๘๐๐
8๐,๐๐๐
๑3,๐๐๐

ตาม
โรงเรียน
กําหนด

-

2๒๐,๘๐๐

หมายเหตุ

2๒๐,๘๐๐

๑๒๖
๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. บุคลากรได๎พัฒนาความรู๎ความสามารถจากการอบรมสัมมนา
ทางวิชาการ
๒. บุคลากรทุกคนมีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

วิธีการประเมิน
การสํารวจ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
การทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบสํารวจ
ผลการปฏิบัติงาน

๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
แบบทดสอบ
๔. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรักความสามัคคี
การสอบถาม
แบบสอบถาม
ในหมูํคณะ
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ บุคลากรในโรงเรียนมีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๘.๒ คณะครูในโรงเรียนมีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
๘.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีขวัญและกําลังใจ มีคุณภาพในการทํางาน
๘.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรักความสามัคคีในหมูํคณะ
๘.๕ คณะครูในโรงเรียนมีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียน
ผู๎เสนอโครงการ
(นางชญาดา สมวงค๑)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๒๗

ชื่อโครงการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ

จัดระบบสารสนเทศบุคลากรโรงเรียนบ้านริมใต้
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวปาริชาต พรหมชนะ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้อง ระบบประกันคุณภาพภายในด้าน ๒ ตัวชี้วัด ๒,๖
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
ป๓จจุบันเป็นยุคข๎อมูลขําวสารไร๎พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัฒน๑ การรับรู๎ขําวสารหรือข๎อมูลที่รวดเร็ว
และแมํ น ยํ า ยํ อ มเป็ น ประโยชน๑ ใ นการตั ด สิ น ใจในการทํ า งาน กํ อ ให๎ เ กิ ด ผลดี ตํ อ หนํ ว ยงาน และเกิ ด
ความผิดพลาดน๎อยที่สุด นั่นหมายถึงกํอให๎เกิดประสิทธิภาพในการทํางานประสิทธิภาพของหนํวยงาน และ
สํงผลถึงประสิทธิภาพขององค๑กรในระดับสูงขึ้นไปตามลําดับจนถึงประสิทธิภาพระดับประเทศด๎วย ในการจัด
การศึ ก ษาจํ า เป็ น ต๎ อ งอาศั ย ข๎ อ มู ล ภายในสถานศึ ก ษา เพื่ อ ใช๎ เ ป็ น ข๎ อ มู ล ในการจั ด การศึ ก ษาให๎ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ดังนั้นโรงเรียนบ๎านริมใต๎จึงจัดโครงการพัฒนาระบบข๎ อมูลสารสนเทศบุคลากรในโรงเรียนให๎เป็น
ป๓ จ จุ บั น และสมบู ร ณ๑ อ ยูํ เ สมอ สามารถนํ า ข๎ อ มู ล มาวิ เ คราะห๑ ห าจุ ด เดํ น จุ ด ด๎ อ ยเพื่ อ ปรั บ ป รุ ง และแก๎ ไ ข
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร๎างและพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนให๎สมบูรณ๑ และเป็นป๓จจุบัน
๒.๒ เพื่อเป็นแหลํงให๎บริการและเผยแพรํข๎อมูลขําวสารของบุคลากรโรงเรียนที่ถูกต๎อง และรวดเร็ว

๑๒๘

๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ โรงเรียนมีระบบข๎อมูลสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนที่สมบูรณ๑ และเป็นป๓จจุบัน
ร๎อยละ ๘๐
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ โรงเรี ย นมี ข๎ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรที่ ค รบถ๎ ว นสมบู ร ณ๑ ค รอบคลุ ม
ในทุกด๎าน
๓.๒.๒ โรงเรียนให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศแกํบุคลากรในโรงเรียน
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
๑. ประชุมเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
พ.ค. ๖2
และแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
๒. กําหนดรูปแบบขอบเขตข๎อมูล
มิ.ย. ๖2
และขอบเขตการทํางาน
๓. จัดหาวัสดุ – ครุภัณฑ๑
มิ.ย. ๖2
๔. เก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห๑
มิ.ย. ๖2 - มี.ค. ๖3
ประมวลผล
๕. จัดทําข๎อมูลสารสนเทศบุคลากร
มิ.ย. ๖2 - มี.ค. ๖3
ที่เป็นป๓จจุบัน
๖. ปรั บ ปรุ งข๎อมูล สารสนเทศบุ คลากร
ม.ค. - มี.ค. ๖3
ให๎มีความครบถ๎วนสมบูรณ๑
๗. ขั้นติดตาม และสรุปผล
ม.ค. - มี.ค. ๖3
- ติดตาม ตรวจสอบผล
การดําเนินการ
- ประเมินผลการดําเนินการ
- สรุปผล
- รายงานผลการดําเนินการโครงการ
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปาริชาต พรหม
ชนะ

นางสาวปิยะรัตน๑ สุวรรณ๑
นางสาวปิยะรัตน๑ สุวรรณ๑
นางสาวปาริชาต พรหม
ชนะ
นางสาวปาริชาต พรหม
ชนะ

๑๒๙
๖.๑ งบประมาณจํานวน 30,000 บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎โครงการ

กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑
จัดหาวัสดุ – ครุภัณฑ๑
กิจกรรมที่ ๒
เก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห๑
ประมวลผล
กิจกรรมที่ ๓
จัดทําข๎อมูลสารสนเทศบุคลากร
ที่เป็นป๓จจุบัน
กิจกรรมที่ ๔
ปรับปรุงข๎อมูลสารสนเทศบุคลากรให๎
มีความครบถ๎วนสมบูรณ๑
รวม

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าใช้
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ
สอย

รวม

-

-

-

-

5,000

5,000

-

-

10,000

10,000

-

-

5,๐๐๐

5,๐๐๐

-

-

30,000

30,000

๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. โรงเรียนมีข๎อมูลสารสนเทศของบุคลากร
ที่ครบถ๎วน สมบูรณ๑
๒. โรงเรียนข๎อมูลสารสนเทศให๎บริการแกํบุคลากร
ในโรงเรียน

หมายเหตุ

10,๐๐๐ 10,๐๐๐

วิธีการประเมิน
การตรวจเอกสาร

เครื่องมือที่ใช้
แบบสํารวจ

การสอบถาม

แบบบันทึก

๑๓๐

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีข๎อมูลสารสนเทศของบุคลากรที่ครบถ๎วน สามารถนําข๎อมูลสารสนเทศมาใช๎ในการพัฒนา
ประสิ ท ธิภ าพบุ ค ลากรให๎ เกิด ประสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ดและสามารถให๎ บ ริก ารข๎อ มูล สารสนเทศให๎ แ กํบุ คลากร
ในโรงเรียน
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวปาริชาต พรหมชนะ)
ตําแหนํง ครู

ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๓๑
ชื่อโครงการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ

จ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ (ครูไทย)
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
นางสุกัญญา หุ่นภักดี
 โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้อง ระบบประกันคุณภาพภายในด้าน 2 ประเด็นพิจารณาที่ 2.๒
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต

๑. หลักการและเหตุผล
จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสํ านักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค๑ กรมหาชน) ในสํวนของจุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียนในด๎านผู๎เรียนควรได๎รับ
การพัฒ นาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทํ างาน กระบวนการกลุํ ม การลงมือปฏิบั ติจริง การสรุ ป
องค๑ค วามรู๎ การพั ฒ นาทั กษะที่ จํ าเป็ น ตามหลั กสู ตร เพื่อ ยกระดั บผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย น และสํ ง เสริ ม
ให๎ ผู๎ เรี ย นเกิดการเรี ย นรู๎ ในด๎านคณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ ภาษาไทย คอมพิว เตอร๑ และ ICT ด๎ว ยตนเอง
โรงเรี ย นบ๎ า นริ ม ใต๎ เห็ น ควรให๎ มี ก ารจ๎ า งบุ ค ลากรในสาขาเฉพาะ เพื่ อ สํ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู๎ มุํ ง สูํ
ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนอยํางเต็มศักยภาพ เน๎นให๎ได๎รับประสบการณ๑ตรง และสร๎างองค๑ความรู๎
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนานักเรียนให๎มีทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุํม และ
การปฏิบัติจริงในการเรียนรู๎
๒.๒ เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีความเป็นเลิศด๎านวิชาการตามศักยภาพ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ทุกคนได๎รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุํมและการปฏิบัติจริงในการเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ
๓.๑.๒ นักเรียนที่มีความสามารถด๎านวิชาการได๎เข๎ารํวมแขํงขันสูํความเป็นเลิศในทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎

๑๓๒
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกระบวนการ
ทํางาน กระบวนการกลุํม การลงมือปฏิบัติจริง การสรุปองค๑ความรู๎ การพัฒนาทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค. ๖3

๑. ประชุ ม คณะครู เ พื่ อ วางแผนสรรหา
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
พ.ค. ๖3
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการสรรหา
พ.ค. ๖3
๓. ดํ า เนิ น การสรรหาโดยการประกาศ
คัดเลือก
พ.ค. ๖3 – มี.ค. ๖4
๔. ทําสัญญาจ๎างบุคลากรเป็นรายเดือน
มิ.ย. ๖3
และปฏิบัติงาน
๕. นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
มี.ค. ๖4
ขั้นพื้นฐานให๎รับทราบ
๖. ประเมินผลและสรุปโครงการ
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
นางสุกัญญา หุํนภักดี

โรงเรียนบ๎านริมใต๎

๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน 1,076,000 บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎โครงการ
กิจกรรม/
เงินงบประมาณ
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
จ๎ า งบุ ค ลากรที่ มี
ความเชี่ ย วชาญ
เฉพาะสาขา
รวม
-

เงินนอก
งบประมาณ
1,076,000

1,076,000

1,076,000

1,076,000

รวม

๑๓๓
๗. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีประเมิน
๑. คุ ณ ภ าพในการเรี ย นรู๎ ข อง การตรวจสอบเอกสาร
นั ก เรี ย นที่ ไ ด๎ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะ งานวิจัยการประเมินผล
กระบวนการคิ ด กระบวนการ การอําน คิดวิเคราะห๑
ทํ า งาน กระบวนการกลุํ ม และ เขียน และระดับการคิด
การปฏิบัติจริงในการเรียนรู๎
ของนักเรียน
๒. รางวัลที่ได๎รับจากการเข๎ารํวม
การรายงานผล
แขํงขันทักษะวิชาการ
การดําเนินกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัด
แบบบันทึกการตรวจสอบ
เอกสาร
แบบรายงานการประเมินผล
คุณภาพนักเรียนด๎านการคิด
รายงานผล
การดําเนินงานตามโครงการ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ได๎บุคลากรที่ความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะมาจัดกระบวนการเรียนรู๎ พัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุํม และการลงมือปฏิบัติจริงให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร
๘.๒ นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุํม การลงมือปฏิบัติ
จริง สามารถสรุปองค๑ความรู๎ และได๎รับการสํงเสริมความสามารถทางวิชาการ สูํความเป็นเลิศในอนาคต

ผู๎เสนอโครงการ
(นางสุกัญญา หุํนภักดี)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๓๔

ชื่อโครงการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางจุฬาลักษณ์ ดวงดอก
นางสาวนันทวัน มณีวรรณรัตน์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓
สอดคล้อง ระบบประกันคุณภาพภายในด้าน ๒ ตัวชี้วัด 1,2,3,4
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27(3)
กลําว ไว๎วําให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาสํงเสริมสนับสนุนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีการพัฒนา
อยํางตํอเนื่อง มาตรา 81 ให๎ผู๎บังคับบัญชามีหน๎าที่สํงเสริมสนับสนุนผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชา โดยการให๎ไปศึกษา
ฝึกอบรมดูงานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพการทํางานของผู๎ปฏิบัติงานแตํละคนทั้งในด๎านความคิด การทํางานให๎มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การไปศึกษาดูงานสถานศึกษาหรือหนํวยงานอื่น สามารถนําแบบอยํางที่ดีและ
เหมาะสมมา ประยุกต๑และพัฒนาสถานศึกษาหรือการเรียนการสอน
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ได๎เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรให๎มีประสิทธิภาพดังกลําวจึงได๎
จัดทําโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมุํงพัฒ นาความรู๎ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู สํงผลให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีขวัญและกําลังใจที่ดี
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎ไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหนํวยงานอื่น
๒.๒ เพื่อให๎ครูและบุคลากรทางศึกษานําสิ่งที่ได๎รับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนาตนเองและ
หนํวยงาน
๒.๓ เพื่อนําความรู๎ความสามารถมาพัฒนาการเรียนการสอนให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๒.๔ เพื่อสร๎างขวัญกําลังใจ และเกิดความสามัคคีในหมูํคณะ

๑๓๕

๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
บุคลากรในโรงเรียนบ๎านริมใต๎ทุกคน ได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติหน๎าที่
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑. บุคลากรในโรงเรียนบ๎านริมใต๎ทุกคนปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๒ บุคลากรทุกคนมีขวัญกําลังใจในการทํางานและได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๔. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
กิจกรรม/ ขั้นตอนการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
๑. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อวางแผน
พ.ค. ๖3 – มี.ค. ๖4 นางสาวนันทวัน
๒. การดําเนินงาน
มณีวรรณรัตน๑
๒.๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ
พ.ค. ๖3 – มี.ค. ๖4
ในการปฏิบัติงานของคณะครู
นางสาวนันทวัน
๒.๒ การสร๎างขวัญและกําลังใจแกํคณะครูและบุคลากร
พ.ค. ๖3 – มี.ค. ๖4 มณีวรรณรัตน๑
- กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางจุฬาลักษณ๑ ดวง
ดอก
สรุปผลและรายงาน
มี.ค. ๖4
๕. สถานทีด่ าเนินโครงการ
โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวนบาท 100,000 บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎โครงการ
กิจกรรม
ประเภทค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ
ตอบ
ใช้สอย
วัสดุ
รวม
แทน
ค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่ ๑
100,000
แล๎วแตํ
ทาง
โรงเรียน
กําหนด

๑๓๖
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
100,000
๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. บุคลากรได๎พัฒนาความรู๎ความสามารถจากการอบรมสัมมนา
ทางวิชาการ
๒. บุคลากรทุกคนมีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

100,000
วิธีการประเมิน
การสํารวจ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
การทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบสํารวจ
ผลการปฏิบัติงาน

๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
แบบทดสอบ
๔. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรักความสามัคคี
การสอบถาม
แบบสอบถาม
ในหมูํคณะ
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ บุคลากรในโรงเรียนมีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๘.๒ คณะครูในโรงเรียนมีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
๘.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีขวัญและกําลังใจ มีคุณภาพในการทํางาน
๘.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรักความสามัคคีในหมูํคณะ
๘.๕ คณะครูในโรงเรียนมีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียน

ผู๎เสนอโครงการ
(นางจุฬาลักษณ๑ ดวงดอก)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ

ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวนันทวัน มณีวรรณรัตน๑)
ตําแหนํง ครูพี่เลี้ยง

๑๓๗

ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๓๘
ชื่อโครงการ
โครงการตรวจสุขภาพประจาปีของบุคลากรครู
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางจุฬาลักษณ์ ดวงดอก
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้อง ระบบประกันคุณภาพภายในด้าน 2 ประเด็นพิจารณาที่ 2.๒
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
การตรวจสุขภาพประจําปีของบุคลากรครู เป็นงานสําคัญอยํางหนึ่งที่มีผลตํอพัฒนาการของบุคลากร
ครูและจะมีผลกระทบตํอการทํางานบุคลากรครูถ๎าบุคลากรมีสุขภาพดีก็จะทําให๎สามารถพัฒนาการสอนได๎เป็น
อยํางดี ไมํมีอุปสรรคในการดําเนินงาน ฉะนั้นจึงจัดให๎มีการตรวจสุขภาพประจําปีของบุคลากร
ดังนั้นโรงเรียนบ๎านริมใต๎จึงจัดโครงการตรวจสุขภาพประจําปีของบุคลากรครู ซึ่งสามารถนําข๎อมูลมา
วิเคราะห๑หาจุดเดํน จุดด๎อย เพื่อปรับปรุงและแก๎ไขการดําเนินชีวิตให๎สมบูรณ๑แบบอยํางตํอเนื่อง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ ให๎ บุ ค ลากรครู ไ ด๎ รั บ ความรู๎ ความเข๎ า ใจ และประสบการณ๑ ด๎ า นอนามั ย ที่ ถู ก ต๎ อ ง
เกิดเจตคติที่ดี สามารถปฏิบัติตนให๎เป็นผู๎มีสุขภาพดี เป็นตัวอยํางแก๎ชุมชนตํอไป
๒.๒ เพื่อปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาสุขภาพบุคลากร ให๎อยูํในสภาพปกติมีความสมบูรณ๑ทั้งรํางกายและ
จิตใจ อันจะสํงผลถึงการปฏิบัติงานให๎มีคุณภาพ

๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ได๎รับการตรวจสุขภาพประจําปี

๑๓๙
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ บุคลากรครูได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจ ประสบการณ๑และฝึกปฏิบัติตนอยํางตํอเนื่อง
๓.๒.๒ บุคลากรครูทุกคนได๎รับสิทธิการตรวจสุขภาพประจําปี โดยเทําเทียมกัน
๓.๒.๓ บุคลากรครูทุกคนได๎รับการแก๎ไขและปูองกันตนเองจากป๓ญหาสุขภาพ
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑
ขั้นตอนการดําเนินการ
๑.๑ประชุมคณะกรรมการ
๑.๒ ติดตํอโรงพยาบาล
๑.๓เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลให๎
ความรู๎แกํคณะครู
๑.๔ ตรวจสุขภาพบุคลากร

ระยะเวลาดาเนินการ

สรุปผลและรายงาน

ต.ค. ๖4

พ.ค. ๒๕๖3
พ.ค. ๒๕๖3 – มิ.ย. ๒๕๖3
ก.ค. ๒๕๖3

ผู้รับผิดชอบ

นางจุฬาลักษณ๑ ดวงดอก

ก.ค. ๒๕๖3 – ส.ค. ๒๕๖3

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ
๖.๑งบประมาณจํานวน - บาท(กรมบัญชีกลางของบุคคล)
๖.๒รายละเอียดการใช๎โครงการ
ประเภทคําใช๎จําย
กิจกรรม / รายการ
ตอบแทน ใช๎สอย
๑.๑ประชุมคณะกรรมการ
๑.๒ ติดตํอโรงพยาบาล
๑.๓เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลให๎ความรู๎แกํ
คณะครู
๑.๔ ตรวจสุขภาพบุคลากร
๑.๕ ประเมินผล/สรุปผล/รายงานผล
รวม
-

นางจุฬาลักษณ๑ ดวงดอก

วัสดุ
-

หมายเหตุ

รวม
-

๑๔๐

๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
๑. บุคลากรครูทุกคนมีสิทธิได๎รับการบริการอนามัยโดย ๑. การสํารวจ
๑. แบบสํารวจ
เทําเทียมกัน
๒. บุคลากรครูทุกคนได๎รับการแก๎ไขและปูองกันตนเอง ๑. การตรวจเอกสาร
๒. แบบบันทึก
จากป๓ญหาสุขภาพ
๒. การสัมภาษณ๑
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ บุคลากรทุกคนได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจ และประสบการณ๑ด๎านอนามัยที่ถูกต๎อง
๘.๒ บุคลากรทุกคนได๎รับการสํงเสริม ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาสุขภาพ ให๎อยูํในสภาพปกติ
มีความสมบูรณ๑ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ อันจะสํงผลถึงการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร

ผู๎เสนอโครงการ
(นางจุฬาลักษณ๑ ดวงดอก)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ...

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๔๑

ชื่อโครงการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ

จ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ)
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
นางสุกัญญา หุ่นภักดี
 โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้อง ระบบประกันคุณภาพภายในด้าน 2 ประเด็นพิจารณาที่ 2.๒
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต

๑. หลักการและเหตุผล
จากการรายงานผลการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสามของสํ านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค๑กรมหาชน) ในสํวนของจุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียนในด๎านผู๎เรียนควรได๎รับ
การพัฒ นาการเรี ย นรู๎ ด๎านภาษาตํางประเทศที่มีค วามสํ าคัญ และจําเป็นในการดํารงชีวิต เนื่องจากเป็น
เครื่องมือสําคัญในการติดตํอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู๎ การประกอบอาชีพ การสร๎างความเข๎าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน๑ของชุมชนโลก และชํวยพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเข๎าใจตนเองและผู๎อื่นดีขึ้น
เรียนรู๎และเข๎าใจ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนอยํางเต็มศักยภาพ เน๎นให๎ได๎รับประสบการณ๑ตรง และสร๎างองค๑ความรู๎
และใช๎ภาษาในการติดตํอสื่อสาร ดังนั้นโรงเรียนบ๎านริมใต๎เล็งเห็นความสําคัญและต๎องการพัฒนาผู๎เรียนให๎ใช๎
ภาษาตํางประเทศเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้นจึงได๎จัดสรรงบประมาณจ๎างครูผู๎สอนชาวตํางชาติ ภาษาอังกฤษขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นและการปฏิบัติจริงในการเรียนรู๎
๒.๒ เพื่อให๎นักเรียนสามารถอํานเข๎าใจ และใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ทุกคนสามารถอํานเข๎าใจ และใช๎ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได๎การปฏิบัติจริงในการเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ

๑๔๒
๓.๑.๒ นั กเรีย นมีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสู งขึ้นในทุกกลุํ มสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ สามารถอํานเข๎าใจ และใช๎ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได๎การปฏิบัติจริงในการเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ การลงมือปฏิบัติจริง การพัฒนาทักษะที่จําเป็น
ตามหลักสูตร
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
๑. ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนสรรหา บุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการสรรหา
๓. ดําเนินการสรรหาโดยการประกาศคัดเลือก
๔. ทําสัญญาจ๎างบุคลากรเป็นรายเดือน
และปฏิบัติงาน
๕. นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให๎รับทราบ
๖. ประเมินผลและสรุปโครงการ
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. ๖3
พ.ค. ๖3
พ.ค. ๖3
พ.ค. ๖3 – มี.ค. ๖4
มิ.ย. ๖3
มี.ค. ๖4

โรงเรียนบ๎านริมใต๎

๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน 495,000 บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎โครงการ
เงินงบประมาณ
กิจกรรม/
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
จ๎ า งบุ ค ลากรที่ มี
ความเชี่ ย วชาญ
เฉพาะสาขา
รวม

ผู้รับผิดชอบ
นางสุกัญญา หุํนภักดี

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

-

-

-

-

495,000

495,000

-

-

-

-

495,000

495,000

๑๔๓

๗. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีประเมิน
๑. คุ ณ ภ าพในการเรี ย นรู๎ ข อง
การตรวจสอบเอกสาร
นั ก เรี ย นที่ ไ ด๎ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะ
งานวิจัยการประเมินผลการ
กระบวนการคิ ด กระบวนการ
อําน คิดวิเคราะห๑ เขียน และ
ทํา งาน กระบวนการกลุํ ม และ
ระดับการคิดของนักเรียน
การปฏิบัติจริงในการเรียนรู๎
๒. รางวัลที่ได๎รบั จากการเข๎ารํวม
การรายงานผล
แขํงขันทักษะวิชาการ
การดําเนินกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัด
แบบบันทึกการตรวจสอบ
เอกสาร
แบบรายงานการประเมินผล
คุณภาพนักเรียนด๎านการคิด
รายงานผล
การดําเนินงานตามโครงการ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ได๎บุคลากรที่ความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะมาจัดกระบวนการเรียนรู๎ พัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุํม และการลงมือปฏิบัติจริงให๎สอดคล๎อง กับหลักสูตร
๘.๒ นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุํม การลงมือปฏิบัติ
จริง สามารถสรุปองค๑ความรู๎ และได๎รับการสํงเสริมความสามารถทางวิชาการ สูํความเป็นเลิศในอนาคต
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสุกัญญา หุํนภักดี)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๔๔
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3
โรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม สพป. ชม. ๒
เงินงบประมาณ
เงินนอก
โครงการที่ใช้จ่าย
ค่า
ค่า
งบ
งบประมาณ
ตอบ
ใช้
ค่าวัสดุ
รวม
ประมาณ
แทน
สอย
๑. โครงการพัฒนางาน
๘๓,๖๐๐ ๘๓,๖๐๐
บริหารงบประมาณ (อ.กําธร
,อ.เครือวัลย๑, อ.เจษฎาพร,
อ.กิตติยา)
๒. โครงการระดมทรัพยากร
1,943,500
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(อ.สุกัญญา)
3.โครงการบริหาร
1,249,000
งบประมาณสนับสนุน
การศึกษา (อ.เพ็ญทิพา, อ.
เครือวัลย๑)
รวม
๘๓,๖๐๐ ๘๓,๖๐๐ 3,192,500

รวม
๘๓,๖๐๐

1,945,500

1,249,000

3,276,100

๑๔๕
ชื่อโครงการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

พัฒนางานบริหารงบประมาณ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
นายกาธร ชมภูเทศ
นางเคลือวัลย์ พรพ่วง
นายเจษฎาพร คาตา
นางสาวกิตติยา จารุจินดา
 โครงการใหม่

ลักษณะโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔
สอดคล้องกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายในด้าน กระบวนการบริหารจัดการ ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
ด๎วยป๓จจุบันการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนประกอบกับมาตรา
๕๘ แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก๎ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๓ กลําวไว๎วํา “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่
สมบู ร ณ๑ ทั้งรํ างกาย จิ ตใจ สติป๓ ญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจ ริยธรรมและวัฒ นธรรมในการดํา รงชีวิ ต
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข”
งานการบริหารงานการเงิน บัญชี พัสดุ ของโรงเรียนบ๎านริมใต๎ มีการบริหารจัดการโดยใช๎โรงเรียนเป็น
ฐาน(SBM)ซึ่งเป็นกิจกรรมสําคัญในการบริหารจัดการเป็นระบบการดําเนินงานที่ต๎องอาศัยระเบียบ หลักเกณฑ๑
และแนวปฏิบัติที่เครํงครัดดังนั้นหากไมํมีการวางระบบบริหารจัดการที่ดีอาจมีความเสี่ยงตํอผู๎ปฏิบัติงานทุกฝุาย
ทุกระดับทั้งยังเป็นการชํวยให๎ภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค๑และเป็นเครื่องมือชํวยในการ
ขั บ เคลื่ อ นให๎ โ ครงการตํ า งๆของโรงเรี ย นสามารถดํ า เนิ น การไปด๎ ว ยความถู ก ต๎ อ งเรี ย บร๎ อ ยรวดเร็ ว เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํอการพัฒนา คนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑
ดังนั้นเพื่อให๎การบริหารจัดการงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค๑ถูกต๎องตามระเบียบของทางราชการ
โปรํงใส และสามารถตรวจสอบได๎ สํงเสริมให๎บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานด๎านการเงิน บัญชี พัสดุ
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐานการปฏิบัติ

๑๔๖
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพือ่ พัฒนาระบบการเงิน บัญชี พัสดุให๎มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎระเบียบ
๒.๒ เพื่อให๎มีการจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศของกลุํมงานงบประมาณ ได๎อยํางครอบคลุม และทันตํอการ
ใช๎งาน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ กลุํมงานบริหารงบประมาณ มีวัสดุอุปกรณ๑และเอกสารพร๎อมในการใช๎งาน
๓.๑.๒ โรงเรียนบ๎านริมใต๎ได๎รับการตรวจสอบระบบการเงิน บัญชี พัสดุ ๒ ครั้งตํอปี
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ กลุํมงานบริหารงบประมาณมีการทํางานที่คลํองตัวเป็นระบบโปรํงใส
และสามารถตรวจสอบได๎
๓.๒.๒ โรงเรียนบ๎านริมใต๎สามารถปฏิบัติตามภาระงานตามที่ได๎รับมอบหมาย
โดยมีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ระดับดีขึ้นไป ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑
๑.๑ กํ า หนดนโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค๑
เปู า หมาย การดํ า เนิ น งานการเงิ น และ
พัส ดุของโรงเรี ย นจั ดทําโครงการพัฒ นา
งาน การบริหารงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๒ งานการเงิน
๒.๑ รับ-จําย เงินงบประมาณ
๒.๒ จัดทําบัญชี รับ–จํายเงิน
งบประมาณ
กิจกรรมที่ ๓ งานพัสดุ
๓.๑ จัดซื้อ-จัดจ๎างวัสดุ ครุภัณฑ๑ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วย การ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
๓.๒ จัดทําทะเบียนคุมการรับ-จํายพัสดุ
๓.๓ จัดทําทะเบียนคุมการรับ-จําหนําย
ครุภัณฑ๑

ระยะเวลาดาเนินการ
๑ - ๒ พ.ค. ๖๓

ผู้รับผิดชอบ
ครูกลุํมงานบริหารงบประมาณ

๗ พ.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔
๗ พ.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔

นางสุกัญญา หุํนภักดี
นางเกวรินทร๑ ป๓ญญาเรือง

๗ พ.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔

นายกําธร ชมพูเทศ
นางสาวกิตติยา จารุจินดา
นางเคลือวัลย๑ พรพํวง
นายกําธร ชมภูเทศ
นายเจษฎาพร คําตา

๗ พ.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔
๗ พ.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔

๑๔๗
กิจกรรมที่ ๔
๔.๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนํา
ผลไปพัฒนางานตํอไป
กิจกรรมที่ ๕
๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อ
นําเสนอคณะการประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อรายงานตํอผู๎บริหาร
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

๑๕ – ๓๑ มี.ค. ๖๓

นายกําธร ชมภูเทศ

๑๕ – ๓๑ มี.ค. ๖๔

นางสุกัญญา หุํนภักดี

โรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๔๘
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน 81,320 บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑
๑.๑ กํ า หนดนโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค๑ เปู า หมายการ
ดําเนินงานการเงินและพัสดุของโรงเรียนจัดทําโครงการ
พัฒนางานบริหารงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๒ งานการเงิน
๒.๑ รับ-จําย เงินงบประมาณ
๒.๒ จัดทําบัญชี รับ–จํายเงินงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๓ งานพัสดุ
๓.๑ จั ด ซื้ อ -จั ด จ๎ า งวั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ๑ ตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี วําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก๎ไข
เพิ่มเติม
๓.๒ จัดทําทะเบียนคุมการรับ-จํายพัสดุ
๓.๓ จัดทําทะเบียนคุมการรับ-จําหนํายครุภัณฑ๑
กิจกรรมที่ ๔
๔.๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนําผลไปพัฒนางาน
ตํอไป
กิจกรรมที่ ๕
๕.๑ รายงานผลการปฏิบั ติงานเพื่อนํ าเสนอ คณะการ
ประเมินคุณภาพภายในเพื่อรายงานตํอผู๎บริหาร
รวม

ค่า
ตอบ
แทน

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่า
ใช้ ค่าวัสดุ
รวม
สอย

-

-

-

-

-

-

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

-

-

๘๐,๓๒๐ ๘๐,๓๒๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๘๑,๓๒๐ ๘๑,๓๒๐

หมาย
เหตุ

๑๔๙

๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต Out puts
- กลุํมงานบริหารงบประมาณมีการพัฒนาทั้งระบบ
ผลลัพธ์ Out come
- โรงเรียนบ๎านริมใต๎มีงบประมาณเพียงพอสําหรับการบริหาร
จัดการ และการพัฒนาโรงเรียน
- กลุํมงานบริห ารงบประมาณทํางานอยํางมีระบบโปรํงใส
สามารถตรวจสอบได๎

วิธีการ
ประเมิน
ตรวจสอบ
เอกสาร
ตรวจสอบ
เอกสาร

เครื่องมือที่ใช้
เอกสารการเงิน
เอกสารการเงิน,พัสดุ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนบ๎านริมใต๎มีงบประมาณเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการ และพัฒนาโรงเรียน อยํางมี
คุณภาพ และบริหารงบประมาณอยํางมีระบบ โปรํงใส และตรวจสอบได๎
ผู๎เสนอโครงการ
(นายกําธร ชมภูเทศ)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
............................................................................................................................................................................ ..
..............................................................................................................................................................................

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายกําธร ชมภูเทศ)
หัวหน๎ากลุํมงาน บริหารงบประมาณและสินทรัพย๑

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๕๐
ชื่อโครงการ
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุกัญญา หุ่นภักดี
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ กลยุทธ์ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายในด้าน ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ (๑-๖) , ๒.๕ , ๒.๖ , 3.1 , 3.2
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต

๑. หลักการและเหตุผล
ด๎วยป๓จจุบันการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุ กภาคสํวนประกอบ
กับ
มาตรา ๕๘ แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที๓่ ) พ.ศ.๒๕๕๓ กลําวไว๎วํา “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑
ที่สมบูรณ๑ ทั้งรํางกาย จิดใจ สติป๓ ญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข ” และได๎เปิดโอกาสให๎มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ด๎าน
งบประมาณการเงินและสินทรัพย๑ ทั้งจากรัฐ องค๑กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น บุคคลครอบครัว ชุมชนองค๑กร
ชุ ม ชนเอกชน องค๑ ก รเอกชน องค๑ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ สถาบั น สั ง คมอื่ น และ
ตํางประเทศมาใช๎จัดการศึกษา และยุทธศาสตร๑ของรัฐบาลด๎านการศึกษาได๎พยายามผลักดันให๎ประเทศไทยเข๎า
สูํสังคมแหํงภูมิป๓ญญาและการเรียนรู๎ เพื่อให๎เป็นไปตามสังคมโลกที่มีการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยํางแพรํหลายตลอดถึงสถานศึกษาคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียนด๎านตํางๆ
โรงเรี ย นบ๎านริ มใต๎เป็น โรงเรี ย นประถมศึกษาขนาดใหญํ จัดการเรียนการสอนในระดับ
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีนักเรียน คณะครูและบุคลากรเป็นจํานวนมาก ซึ่งทางโรงเรียน
ได๎ตระหนัก
ถึงสวัส ดิภ าพและ ความปลอดภัย ของนักเรียน และสนับสนุนคําสาธารณูปโภค จัดการควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยภายในโรงเรียน และอํานวยความสะดวกและการให๎บริการ จัดจ๎างพนักงานทําความสะอาดห๎องน้ํา
นักเรียน ซึ่งมีสํวนในการบริหารจัดการทางด๎านสวัสดิภาพแกํนักเรียน และสํงเสริมให๎การจัดการเรีย นรู๎ให๎

๑๕๑
ประสบผลสําเร็จ โครงการสํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน โรงเรียนบ๎านริมใต๎จึงได๎จัดทําขึ้น เพื่อ
ตอบสนองหลักการและเหตุผลดังกลําว
รวมถึงเพื่อให๎ส ถานศึกษามีการพัฒนาด๎านสื่ อการสอน เทคโนโลยี บุคลากร วิทยากรผู๎เชี่ยวชาญ
ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ๑ และการดูแ ลด๎านสวัสดิภาพของนักเรียน ซึ่งต๎องได๎รับความรํวมมือ การสนับสนุนจาก
ชมรมผู๎ปกครอง ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางหลากหลาย มีความปลอดภัยจะสํงผลดีตํอการพัฒนาตํอการศึกษา
ของนักเรียน ในการเข๎าสูํยุคสังคมรอบด๎านที่มีการพัฒนาด๎านตํางๆ ทางโรงเรียนเห็นความสําคัญและเพื่อให๎
สถานศึกษามีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องจึงได๎จัดโครงการนี้ขึ้น
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ สํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน
๒.๒ สนับสนุนคําสาธารณูปโภคในโรงเรียน
๒.๓ สํงเสริมห๎องเรียนคุณภาพ
๒.๔ สนับสนุน/บํารุงชมรมผู๎ปกครอง
๒.๕ พัฒนาสถานศึกษา
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ จั ด จ๎ า งพนั ก งานดู แ ลรั ก ษาความสะอาดห๎ อ งน้ํ า ของโรงเรี ย น 2 คน และจั ด หา
ของขวัญสําหรับเจ๎าหน๎าที่จราจรปฏิบัติหน๎าที่หน๎าโรงเรียน
๓.๑.๒ ได๎รับงบประมาณสนับสนุนด๎านสาธารณูปโภค
๓.๑.๓ ห๎องเรียนมีอุปกรณ๑ด๎าน ICT ที่มีคุณภาพทุกห๎องเรียน
๓.๑.๔ ชมรมผู๎ปกครองได๎รับการสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรม
๓.๑.๕ โรงเรียนได๎รับการพัฒนาเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
๓.๑.๖ โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนและความรํวมมือจากผู๎ปกครองในการระดมทรัพยากร
เพื่อจัดการศึกษา
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนได๎รับการจัดการด๎านสาธารณูปโภคที่มีความปลอดภัย
๓.๒.๒ ห๎องน้ําของโรงเรียนได๎รับการดูแลทําความสะอาด นําใช๎และมีความปลอดภัยตํอ
สุขภาพ
๓.๒.๓ นักเรียนได๎เรียนรู๎และค๎นคว๎าหาความรู๎จากการใช๎ห๎องเรียนที่มีอุปกรณ๑ ด๎าน ICT ที่
มีคุณภาพ และได๎รับการดูแลด๎านสวัสดิภาพอยํางทั่วถึง โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น
๓.๒.๔ ชมรมผู๎ปกครองได๎รับการสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรม

๑๕๒
๓.๑.๕ โรงเรียนมีการพัฒนาตามนโยบายเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
๓.๑.๖ โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนและความรํวมมือจากผู๎ปกครองในการระดมทรัพยากร
เพื่อจัดการศึกษา
๔. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
๑. ประชุมคณะกรรมการฯและผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อวางแผน
มี.ค. ๖๓
นางสุกัญญา หุํนภักดี
๒. แตํงตั้งคณะทํางานจัดเก็บเงินระดมทรัพยากรประจําปี
มี.ค. ๖๓
๓. จัดเก็บเงินระดมทรัพยากรประจําปีการศึกษา
เม.ย. ๖๓ – มี.ค. ๖๔
๔. ดําเนินการงานตามแผน
พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔
๔.๑ จัดจ๎างพนักงานดูแลรักษาความสะอาดห๎องน้ํา
๔.๒ คําของขวัญตํารวจจราจร
๔.๓ สนับสนุนคําสาธารณูปโภค
๔.๔ สนับสนุนคําสื่อการเรียนการสอนด๎านICT
๔.๕ สนับสนุน/บํารุงชมรมผู๎ปกครอง
๔.๖ สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา
๕. ติดตามผล
๖. ประเมินผล /สรุปโครงการ /รายงาน
พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔
มี.ค. ๖๔
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

โรงเรียนบ๎านริมใต๎

๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน 1,943,500 บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

๑๕๓
เงินงบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
๑. สํงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพของนักเรียน
โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๒. ห๎องเรียนคุณภาพ
๓. สนับสนุน/บํารุงชมรม
ผู๎ปกครอง
๔. พัฒนาสถานศึกษา
รวม

ค่าวัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

-

-

169,0๐๐

169,0๐๐

-

ค่า
ใช้
สอย
-

-

-

-

-

845,0๐๐
84,5๐๐

845,0๐๐
84,5๐๐

-

-

-

-

845,0๐๐

845,0๐๐

-

-

-

-

1,943,500

1,943,500

ค่าตอบ
แทน

๗. การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
๑. สํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน
๑.๑. นักเรียนได๎รับการจัดการด๎านสาธารณูปโภคที่มีความ
ปลอดภัย
ประเมิน
๑.๒. ห๎องน้ําของโรงเรียนได๎รับการดูแลทําความสะอาดนําใช๎
และมีความปลอดภัยตํอสุขภาพ
๑.๓. นักเรียน ครู และผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอการดูแล
ด๎านสาธารณูปโภค
๒ ห๎องเรียนคุณภาพ
สอบถามความพึงพอใจจาก
๒.๑.โรงเรียนมีห๎องเรียนที่ใช๎สื่อการเรียนการสอนด๎านICT ที่มี ครู นักเรียนและผูป๎ กครอง
คุณภาพ
๒.๒.นักเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านICTและ
ด๎านอื่นๆอยํางมีคุณภาพ
๓. ชมรมผู๎ปกครองได๎รับการสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรม
ประเมิน
๔. สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาตามนโยบายเพื่อสํงเสริมการ
ประเมิน
เรียนรู๎ของผู๎เรียน

รวม

เครื่องมือที่ใช้

แบบประเมิน

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

แบบประเมิน
แบบประเมิน

๑๕๔
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาความเป็นเลิศทางการเรียนรู๎ นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง มีสํวนรํวมในการ
พัฒนาโรงเรียน สํงผลให๎นักเรียนมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ผู๎เสนอโครงการ
(นางสุกัญญา หุํนภักดี)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายกําธร ชมภูเทศ)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหน๎ากลุํมงาน บริหารงบประมาณและสินทรัพย๑

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๕๕
ชื่อโครงการ
โครงการบริหารงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพ็ญทิพา มัธยกุล นางเคลือวัลย์ พรพ่วง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้องกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ กลยุทธ์ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายในด้าน ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ (๑-๖) , ๒.๕ , ๒.๖ , 3.1 , 3.2
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
ด๎วยรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได๎บัญญัติสาระสําคัญในหมวด 5
หน๎าที่ของรัฐด๎านการศึกษา โดยมาตรา 54 รัฐต๎องดําเนินการให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี
ตั้งแตํกํอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยํางมีคุณภาพโดยไมเก็บคําใช๎จําย และบัญญัติเกี่ยวกับการ
สนับสนุนคําใช๎จํายวํา ในการดําเนินการให๎เด็กเล็กได๎รับการดูแลและพัฒนา หรือให๎ประชาชนได๎รับการศึกษา
รัฐต๎องดําเนินการให๎ผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย๑ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายในการศึกษา
โรงเรียนบ๎านริมใต๎เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญํ จัดการเรียนการสอนในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีนักเรียน คณะครูและบุคลากรเป็นจํานวนมาก ซึ่งทางโรงเรียน
ได๎ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได๎รับงบประมาณสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลในแตํละ
ปีกาศึกษาเป็นคําใช๎จํายหนังสือเรียน คําอุปกรณ๑การเรียน เครื่องแบบนัก เรียนและคําป๓จจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
เพื่อให๎การบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนการศึกษาดังกลําวเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภ าพ ถูกต๎อง ตอบสนองตํอนโยบายการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักไทยด๎าน
การศึกษาเบื้องต๎น ทั้งยังสํงผลดีตํอตํอการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน
ในการเข๎าสูํยุคสังคมรอบด๎านที่
มีการพัฒนาด๎านตํางๆ ทางโรงเรียนเห็นความสําคัญและเพื่อให๎สถานศึกษามีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องจึงได๎จัด
โครงการนี้ขึ้น

๑๕๖
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ สนับสนุน หนังสือเรียน อุปกรณ๑การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
๒.๒ สนับสนุนป๓จจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
๒.๓. เพื่อพัฒนาการบริหารงบประมาณสนับสนุนการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ทุกคนได๎รับการจัดสรรหนังสือเรียน
อุปกรณ๑การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
๓.๑.๒ นักเรียนตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ได๎รับป๓จจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน โดยผํานการคัดกรอง
๓.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ ตามหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับ โดยเน๎นการ
เสริมสร๎างสรรค๑ ผํานกระบวนการเรียนรู๎ ผํานการใช๎สื่อ อุปกรณ๑การเรียนอยํางมี
ประสิทธิภาพ

๑๕๗
๔. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
,
มี.ค. ๖๓

๑. กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย จัดทํา
โครงการป๓จจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
2. สนับสนุนหนังสือเรียน
- แตํงตั้งกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน
- คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ
ก.พ. ๖3 – มี.ค. 64
- ประชุมภาคี 4 ฝุาย ขอมติที่ประชุม
- ดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ
3. สนับสนุนอุปกรณ๑การเรียน
- แตํงตั้งกรรมการคัดเลือกอุปกรณ๑การเรียน
- คณะกรรมการคัดเลือกอุปกรณ๑การเรียน
พ.ค. 63 – มี.ค. 64
- ดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบ
4 .สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน
- แจ๎งให๎ นักเรียน / ผู๎ปกครองเตรียม
พ.ค.-63 – มี.ค.64.
หลักฐาน
การเงิน( ใบเสร็จรับเงิน )
- นักเรียน/ ผู๎ปกครองมารับเงินพร๎อมนําใบเสร็จมา

พ.ค. 63 –มี.ค. 64
5. สนับสนุนป๓จจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
- แตํงตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนยากจน
_ คัดกรองนักเรียนชั้น ป. 1 – ป.6
จัดสรรงบประมาณ
6. ติดตามผล
7 ประเมินผล / สรุปโครงการ / รายงาน
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

โรงเรียนบ๎านริมใต๎

พ.ค. 63 - มี.ค. 64
มี.ค. 64

ผู้รับผิดชอบ
นางเพ็ญทิพา มัธยกุล
นางเคลือวัลย๑ พรพํวง

๑๕๘
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน 1 ,249,000 บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
เงินงบประมาณ
กิจกรรม/รายการ

ค่าตอบ
แทน

ค่า
ใช้
สอย

ค่าวัสดุ

รวม

เงิน
งบประมาณ

๑. กําหนดนโยบาย
วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย จัดทํา
โครงการป๓จจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
2. สนับสนุนหนังสือเรียน

540,000

3. สนับสนุนอุปกรณ๑การเรียน

338,400

4 สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน

308,160

5. สนับสนุนป๓จจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน

67,000

รวม

-

-

1,249,000

รวม

๑๕๙
๗. การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร๎อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านริมใต๎ได๎รับการ
สนับสนุนคําใช๎จํายจากเงินงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
คําหนังสือเรียน อุปกรณ๑การเรียน คําชุดนักเรียน

2.ร๎อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านริมใต๎ได๎รับการ
สนับสนุนคําใช๎จํายจากเงินงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ป๓จจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ตรวจสอบเอกสาร

เอกสาร

ตรวจสอบเอกสาร

เอกสาร

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นั ก เรี ย นได๎ รั บ โอกาสการเข๎ าถึ งการศึก ษาที่มี คุ ณภาพ ลดการเหลี่ อ มล้ํ าทางการศึ กษา มีค วามรู๎
ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค๑และสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความรับผิดชอบตํอสังคมและเป็นพลเมืองดีของโลก

ผู๎เสนอโครงการ
(นางเพ็ญทิพา มัธยกุล )
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ

ผู๎เสนอโครงการ
( นางเคลือวัลย๑ พรพํวง )
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ

๑๖๐
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายกําธร ชมภูเทศ)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหน๎ากลุํมงาน บริหารงบประมาณและสินทรัพย๑

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๖๑
รายละเอียดรายการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม สพป.ชม.๒
เงินงบประมาณ
เงินนอก
โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณ
ค่า
ค่า
ค่า
งบประมาณ
รวม
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
1. โครงการสถานศึกษาสีขาว
5,๐๐๐ 10,๐๐๐
15,๐๐๐
(อ.มารีย๑)
๒.โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
1๒,6๐๐
1๒,6๐๐
และแอลกอฮอล๑ (อ.มารีย๑)
๓.โครงการระบบดูแลชํวยเหลือ
20,๐๐๐
20,๐๐๐
นักเรียน (อ.จุฬาลักษณ๑)
๔.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๒๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
100,000
100,000
( อ.ปาริชาต)
๕.โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
(อ.อรทิน)
๖.โครงการโรงเรียนต๎นแบบอาหาร
๓,๔๒๔,๐๐ ๓,๔๒๔,๐๐
3,424,000
กลางวันบ๎านริมใต๎ (อ.พยอม)
๐
๐
๗.โครงการปูองกันอุบัติภัยใน
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
โรงเรียน (อ.อนุกรณ๑)
๘. โครงการวันสําคัญ
๑5,0๐๐
๑5,0๐๐
(อ.เกวรินทร๑)
๙.โครงการสหกรณ๑ร๎านค๎าโรงเรียน
5,๐๐๐
5,๐๐๐
(อ.อารีรัตน๑)
๑๐.โครงการธนาคารโรงเรียน
5,๐๐๐
5,๐๐๐
(อ.ณิชาพร)
5,๐๐๐
5,๐๐๐
1๑.โครงการสํงเสริมประชาธิปไตย

รวม
15,000
12,6๐๐
20,๐๐๐
100,000
๒๐,๐๐๐
3,424,000
๕,๐๐๐
๑5,0๐๐
5,๐๐๐
5,๐๐๐
5,๐๐๐

(อ.ดนุกิจ)
๑๒. โครงการสร๎างเสริมเติมแตํง
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
(อ.ประดิษฐ , อ.มณฑล)

-

125,๐๐๐

๑25,๐๐๐

-

๑25,๐๐๐

๑๖๒
เงินงบประมาณ
โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณ
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
๑๓. โครงการการจัดการสิ่งแวดล๎อม
๑4,๐๐๐
ในสถานศึกษา (Green School)
(อ.จุฬาลักษณ๑)
๑๔. โครงการกีฬาสีสัมพันธ๑
20,000
30,000
(อ.ประดิษฐ)
๑๕. โครงการพัฒนาความสามารถ
ทางด๎านทักษะดนตรีและนาฏศิลป์
5,๐๐๐
35,๐๐๐
(อ.มณฑล)
๑๖. โครงการพัฒนาศักยภาพ
๑,๕๐๐
๕๐๐
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (อ.สมศักดิ์)
๑๗. โครงการสานสัมพันธ๑ชุมชน
๒,๐๐๐
(อ.สมศักดิ์)
๑๘. โครงการลูกเสือ – เนตรนารี
๒๐,๐๐๐
8๐,๐๐๐
โรงเรียนบ๎านริมใต๎
(อ.กําธร)
๑๙. โครงการวิ่ง ๓๑ ขาสูํฝ๓นวัน
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ยิ่งใหญํ (อ.ดนุกิจ)
๒๐. โครงการเสริมสร๎างคํานิยมหลัก
5,๐๐๐
ของคนไทย ๑๒ ประการ (อ.
เทวินทร๑)
๒๑.โครงการเด็กไทยสุขภาพดี
7,๐๐๐
(อ.วนิดา)
๒๒.โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
7,๐๐๐
(อ.วารุณี)
๒๓.โครงการโรงอาหารสะอาด
30,๐๐๐
นักเรียนปลอดภัย (อ.เทวินทร๑)
๒๔.โครงการการสหกรณ๑โรงเรียน
2,๐๐๐
(อ.วารุณี)

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

๑4,๐๐๐

-

๑4,๐๐๐

50,000

-

50,000

4๐,๐๐๐

4๐,๐๐๐

๒,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

10๐,๐๐๐

10๐,๐๐๐

10๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

5,๐๐๐

-

5,๐๐๐

7,๐๐๐

-

7,๐๐๐

7,๐๐๐

-

7,๐๐๐

30,๐๐๐

-

30,๐๐๐

2,๐๐๐

-

2,๐๐๐

๑๖๓

โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณ
รวม

เงินงบประมาณ
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
7๖,๕๐๐ ๕,๐๐๐ 545,๑๐๐

หมายเหตุ ถัวจํายทุกรายการ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

๖๒๖,๖๐๐ ๓,๖๒๔,๐๐๐ ๔,๐๓๐,๖๐๐

๑๖๔
แบบสรุปโครงการ
งานฝ่ายบริหารทั่วไป
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม สพป.ชม.๒
ลาดับที่
1
2
3
4
5
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒1
๒๒
๒๓
๒๔

โครงการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว
โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล๑
โครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ
โครงการโรงเรียนต๎นแบบอาหารกลางวันบ๎านริมใต๎
โครงการปูองกันอุบัติภัยในโรงเรียน
โครงการวันสําคัญ
โครงการสหกรณ๑ร๎านค๎าโรงเรียน
โครงการธนาคารโรงเรียน
โครงการสํงเสริมประชาธิปไตย
โครงการสร๎างเสริมเติมแตํงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
โครงการการจัดการสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา (Green School)
โครงการกีฬาสีสัมพันธ๑
โครงการพัฒนาความสามารถทางด๎านทักษะดนตรีและนาฏศิลป์
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสานสัมพันธ๑ชุมชน
โครงการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ๎านริมใต๎
โครงการวิ่ง ๓๑ ขาสูํฝ๓นวันยิ่งใหญํ
โครงการเสริมสร๎างคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
โครงการเด็กไทยสุขภาพดี
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โครงการโรงอาหารสะอาดนักเรียนปลอดภัย
โครงการการสหกรณ๑โรงเรียน

มาตรฐาน ประเด็ดพิจารณา
๑
๑.๒ (๑,๓,๔)
๑
๑.๒ (๑,๓,๔)
๑
๑.๒ (๓,๔)
๑,3
๑.๒ (๑),3.3
๑
๑.๒ (๔)
๑
๑.๒ (๔)
๒
๒.๒
๑
๑.๒ (๒)
๑
๑.๒ (๑)
๑
๑.๒ (๑)
๑
๑.๒ (๑,๓)
๒
๒.๕
๒
๒.๕
๑
๑.๒ (๑,3,๔)
๑
๑.๒ (๒)
๒
๒.๒
๒
๒.๒
๑
๑.๒ (๑) ,3.3
๑
๑.๒ (๔)
๑
๑.๒ (๑)
๑
๑.๒ (๔)
๑
๑.๒ (๑) ,3.3
๒
๒.๕
๑,๓
๑.๑(๖) ๑.๒ (๑)
๓,๒

๑๖๕
ชื่อโครงการ
สถานศึกษาสีขาว
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางมารีย์ ประเสริฐทรัพย์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายในด้าน คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประเด็นพิจารณา ๑.๒ (๑, ๒, ๓)
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได๎ประกาศนโยบายแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดเป็น “วาระแหํงชาติ” และมอบหมายให๎
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนํวยงานหลัก ในการดําเนินงานการสร๎างภูมิคุ๎มกันและปูองกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา กําหนดมาตรการปูองกัน เด็กและเยาวชนกํอนวัยเสี่ ยงไมํให๎ เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด โดยในปี
๒๕๖๒ ศูนย๑อํานวยการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติดแหํงชาติ (ศพส.) มอบหมายให๎กระทรวงศึกษาธิการเป็น
กลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร๑พลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด แผนงานที่ ๓ แผนการสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันและปูองกันยาเสพติดโดยมุํงเน๎นขยายการปูองกันยาเสพติดในกลุํมเด็กและเยาวชนกํอนวัยเสี่ยงใน
สถานศึกษาให๎ครอบคลุมนักเรียนตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่
๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาทุกแหํง
การดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได๎ดําเนินงานมาอยําง
ตํอเนื่อง โดยใช๎แนวคิดและหลักการของ “๔ ประสาน ๒ ค้ํา” ซึ่ง ๔ ประสาน ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษา
ผู๎แทนครู/อาจารย๑ ผู๎แทนผู๎ปกครอง ผู๎แทนนักเรียน/นักศึกษา และสํวนของ ๒ ค้ํา เดิมเป็นผู๎แทนชุมชนแตํ
พื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขื้น จึงได๎กําหนดใหมํเพื่อให๎มีบุคลากรสําคัญที่จะเข๎ามาชํวยสถานศึกษาในการดําเนินงาน
สถานศึกษาสีขาว ได๎แกํ ตํารวจและพระสงฆ๑ ซึ่งอยูํในบริเวณท๎องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้เพื่อชํวยสถานศึกษาให๎มี
มาตรการปูองกันและการปูองปรามติดตามผู๎จําหนํายและ ผู๎เสพและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพิ่ม
ความมั่นใจให๎ กับ คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวในการตํอสู๎ กับป๓ญหายาเสพติดและแหลํงอบายมุขรอบ
สถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให๎สถานศึกษามีระบบ การปูองกันที่เข๎มแข็งและยั่งยืนจึงให๎มีการดําเนินงาน ๕

๑๖๖
มาตรการ ได๎แกํ มาตรการปูองกัน มาตรการค๎นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝูาระวัง มาตรการบริหารจัดการ
และกลยุทธ๑ ๔ ต๎อง ๒ ไมํ คือ ต๎องมียุทธศาสตร๑ ต๎องมีแผนงาน ต๎องมีระบบข๎อมูล ต๎องมีเครือขําย และ ๒
ไมํ คือ ไมํปกปิดข๎อมูล ไมํไลํออก เป็นแนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ได๎ตระหนักและเห็นความสําคัญของการดําเนินงานปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายา
เสพติดในสถานศึกษาดังกลําว จึงได๎จัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาวขึ้น เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกัน ยาเสพติดให๎กับ
นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญใน การพัฒนาให๎ประเทศชาติ
เพื่อให๎การดําเนินงานปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดให๎เป็นไปตามนโยบายอยํางจริงจังและตํอเนื่องตลอดไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อปู องกัน นักเรี ย นให๎ มีภูมิคุ๎มกันมีทักษะชีวิตที่จะไมํเกี่ยวข๎องกับ และ อบายมุข
ใน
สถานศึกษา๒.๒ เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด
ใสถาน
ศึกษาให๎มีความเข๎มแข็งและยั่งยืน
๒.๓ เพื่อให๎นักเรียนเห็นคุณคําของทรัพยากรตําง ๆมีการวางแผนปูอ งกันความเสี่ยง และ พร๎อมรับ
การเปลี่ยนแปลง
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนทุกคนมีภูมิคุ๎มกันและทักษะชีวิตที่จะไมํเกี่ยวข๎องเกี่ยวกับยาเสพติด
๒. นักเรียนบ๎านริมใต๎ทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมในโครงการโรงเรียนสีขาวหํางไกล ยาเสพ
ติด
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑. นั กเรี ยนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับสารเสพติดและโทษของสารเสพติด
ใน
สถานศึกษา
๒. นักเรียนบ๎านริมใต๎ไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติดและดําเนินชีวิตอยํางพอเพียง
อยูํรํวมกับ
ผู๎อื่นอยํางมีความสุขและปลอดภัย
๓. นักเรียนเห็นคุณคําของทรัพยากรตําง ๆมีการวางแผนปูองกันความเสี่ยงและพร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

๑๖๗
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ห๎องเรียนสีขาว
ขั้นตอนการดําเนินการ
๔.๑ ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบในห๎องเรียน
๔.๒ ดําเนินงานตามโครงการ
๔.๓ ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ
๔.๔ ประเมินผลโครงการ
๔.๕ สรุปผลโครงการ
กิจกรรมที่ ๒ ครูแดร๑ (ครู D.A.R.E.)
ขั้นตอนการดําเนินการ
๒.๑ จัดทําโครงการเสนอผู๎บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
๒.๒ ประสานงานกับสถานีตํารวจภูธรแมํริมเพื่อขออนุเคราะห๑
วิทยากร (ครู D.A.R.E.)
๒.๓ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ๑ บุคลากรและสถานที่
๒.๔ ครู D.A.R.E. ดําเนินการสอนนักเรียนตามตาราง
โครงการฯ
๒.๕ ติดตามการดําเนินงาน
๒.๖ ประเมินผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๓ การปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด
ขั้นตอนการดําเนินการ
๓.๑ ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบ
๓.๒ ดําเนินงานตามโครงการ
๓.๓ ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ
๓.๔ ประเมินผลโครงการ
๓.๕ สรุปผลโครงการ
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. ๒๕๖๓
พ.ค. ๒๕๖๓
พ.ค.๒๕๖๓มี.ค.๒๕๖๔

อ. มารีย๑
ประเสริฐทรัพย๑
และคณะ

ตลอดปี
การศึกษา

นางมารีย๑
ประเสริฐทรัพย๑

ตลอดปี
การศึกษา

นางมารีย๑
ประเสริฐทรัพย๑
นายพิสันต๑
จันต๏ะพิงค๑

โรงเรียนบ๎านริมใต๎และแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่

๑๖๘

๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๑๕,๐๐๐
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

บาท
ประเภทค่าใช้จ่าย

กิจกรรม

ตอบ
แทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

กิจกรรมที่ ๑ ห๎องเรียนสีขาว
คําใช๎จําย

๑,๐๐๐

๖,๒๐๐

๗,๒๐๐

๑,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๒ (ครู D.A.R.E.)
คําใช๎จําย

-

๕๐๐

-

๕๐๐

๕,๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐
-

๕,๓๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๗,๘๐๐

๗,๒๐๐

๑๕,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๓ การปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติด
คําใช๎จําย
๓.๑ คําจ๎างเหมารถไมํประจําทาง
๓.๒ คําวัสดุจัดทําปูายโครงการ
๓.๓ ของที่ระลึกหนํวยงาน
๓.๔ ของขวัญวิทยากร
รวม
๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ภูมิคุ๎มกันมีทักษะชีวิตที่จะ ไมํ
เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด และ
อบายมุขในสถานศึกษา
การดําเนินงานปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เห็นคุณคําของทรัพยากรตําง ๆมี
การวางแผนปูองกันความเสี่ยงและ
พร๎อมรับการ เปลี่ยนแปลง

หมาย
เหตุ

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบเอกสาร

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกการปูองกันยาเสพติด

ตรวจเอกสาร
การสัมภาษณ๑
การสัมภาษณ๑

แบบบันทึก
แบบสัมภาษณ๑
แบบสัมภาษณ๑

๑๖๙

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนมีภูมิคุ๎มกันและมีทักษะชีวิตที่จะไมํไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด
๘.๒ สถานศึกษามีระบบการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยํางเข๎มแข็งและยั่งยืน
๘.๓ นั กเรี ยนเห็น คุณคําของทรั พยากรตําง ๆมีการวางแผนปูองกันความเสี่ยงและ พร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

ผู๎เสนอโครงการ
(นางมารีย๑ ประเสริฐทรัพย๑)
ตําแหนํง ครูชํานาญการ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๗๐

ชื่อโครงการ
สถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางมารีย์ ประเสริฐทรัพย์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายในด้าน คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประเด็นพิจารณา ๑.๒ (๑, ๒, ๓)
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐบาลไทยก็ได๎ตระหนักถึงความสูญเสียทางด๎านชีวิตของประชากรที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จึงได๎มี
การรณรงค๑ให๎เลิกสูบบุหรี่ รวมถึงกําหนดมาตรการตําง ๆ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะพยายาม
ให๎เกิดการเลิกสูบบุหรี่ ดังเชํนที่กระทรวงได๎ประกาศบังคับใช๎มาตรา 12 แหํงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ๑
ยาสูบ พ.ศ. 2535 ให๎มีการพิมพ๑คําเตือน และโทษของการสูบบุหรี่ที่ข๎างซอง ซึ่งมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํ 25 มีนาคม
พ.ศ. 2548 เป็นต๎นมา อีกทั้งยังมีกฎหมายที่ใช๎คุ๎มครองสุขภาพประชาชน
พระราชบัญญัติคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ที่มีสาระสําคัญในการประกาศเขตปลอด
บุหรี่ ซึ่งแบํงเขตปลอดบุหรี่ออกเป็น 4 กลุํม คือ
- เขตปลอดบุหรี่อยํางแท๎จริง เชํน รถยนต๑โดยสารประจําทาง ทั้งแบบปรับอากาศและไมํปรับอากาศ
รวมถึงแท็กซี่ ตู๎รถไฟปรับอากาศ และห๎องชมมหรสพ
- เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด เชํน โรงเรียน ห๎องสมุด แตํยกเว๎นห๎องสํวนตัว
- เขตปลอดบุหรี่เกือบทั้งหมด เชํน สถานพยาบาล ศูนย๑การค๎า สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ หาก
จะสูบก็ให๎สูบเฉพาะในเขตสูบบุหรี่
- เขตปลอดบุหรี่อยํางน๎อยครึ่งหนึ่งของพื้นที่นั้น ๆ เชํน ตู๎รถไฟโดยสารทั่วไปที่ไมํใชํแบบ ปรับ
อากาศ และร๎านขายอาหารทั่ว ๆ ไป เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ แตํต๎องจัดเขตสู บบุห รี่ไมํให๎เกิน
ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด

๑๗๑
ประเทศไทยมีกฎหมายจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ กําหนดให๎โรงเรียนที่ต่ํากวําระดับอุดมศึกษา เป็นสถานที่
ปลอดบุหรี่ 100 % เพื่อคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ แตํในการปฏิบัติเรายังพบเห็นหลากหลายผู๎คนสูบ
บุหรี่ในโรงเรียน สร๎างความรําคาญให๎แกํผู๎ไมํสูบบุหรี่ในชีวิตประจําจนเกิดเป็นความเคยชิน ที่ได๎เห็นการสูบ
บุหรี่หรือได๎กลิ่นควันบุหรี่ในโรงเรียน
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ ตระหนักวํา บุหรี่เป็นสินค๎าฆําคนที่มีขายทั่วไปในท๎องตลอดและเห็นความสําคัญ
ของการสร๎างคํานิยมไมํสูบบุหรี่ จึงเห็นวําการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่อยํางเป็นรูปธรรม เป็น
แนวทางการดําเนินงานเพื่อให๎โรงเรียนบ๎านริมใต๎ เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่
การดําเนิ น การโครงการโรงเรี ย นปลอดบุ ห รี่ จะชํว ยให๎ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่ได๎
๒. วัตถุประสงค์
1 .เพื่อให๎นักเรียน ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษางดจากการสูบบุหรี่
2. เพื่อให๎โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่
3. เพื่อให๎นักเรียน ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาปลอดภัยจากพิษภัยของควันบุหรี่
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษางดสูบบุหรี่ในโรงเรียน 100 %
2. โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 %
๓.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษางดสูบบุหรี่ในโรงเรียน 100 %

๑๗๒
ขั้นตอนดาเนินการ
ที่
กิจกรรม/งานสําคัญ
1. แตํงตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนิน
โครงการสถานศึกษา
2. การดําเนินงาน
-จัดสภาพแวดล๎อมเพื่อโรงเรียน
ปลอดบุหรี่
-สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียน
การสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร
- การรณรงค๑วันปลอดบุหรี่
-การมีกิจกรรมรํวมระหวํางโรงเรียน
กับชุมชน
3. การติดตามดําเนินงาน
4. ประเมินผลโครงการ
5. การสรุปผลโครงการ
๕. สถานทีด่ าเนินโครงการ

ระยะเวลา
พ.ค. 63

ผู๎รับผิดชอบ
นางมารีย๑ ประเสริฐทรัพย๑

ตลอดปีการศึกษา

นางมารีย๑ ประเสริฐทรัพย๑
นายพิสันต๑ จันต๏ะพิงค๑
และคณะครู

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

นางมารีย๑ ประเสริฐทรัพย๑
นางมารีย๑ ประเสริฐทรัพย๑
นางมารีย๑ ประเสริฐทรัพย๑

โรงเรียนบ๎านริมใต๎และแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่

๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน 2,000 บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
ประเภทค่าใช้จ่าย
กิจกรรม
คําใช๎จําย
- ทําปูายไวนิล
รวม

ตอบ
แทน
-

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

-

1๒,6๐๐
1๒,6๐๐

1๒,6๐๐
1๒,6๐๐

หมาย
เหตุ

๑๗๓
๗. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียน ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนไมํสูบบุหรี่ในโรงเรียน
2. โรงเรียนต๎องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 %

วิธีการวัด
ประเมินจาก
สถิติการสูบบุหรี่
แบบการสังเกต
แบบการสัมภาษณ๑

เครื่องมือ
แบบประเมิน
สถิติการสูบบุหรี่
แบบการสังเกต
แบบการสัมภาษณ๑

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน ครู ผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษาไมํสูบบุหรี่ในโรงเรียน
2. โรงเรียนบ๎านริมใต๎เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ ตามมาตรการ 7 มาตรการ

ผู๎เสนอโครงการ
(นางมารีย๑ ประเสริฐทรัพย๑)
ตําแหนํง ครูชํานาญการ

ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๗๔
ชื่อโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ (๓-๔)
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษา ๒๕๔๒ หมวดที่ ๑ มาตรา ๖ กําหนดไว๎วํา “การศึกษา ต๎องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให๎เป็ นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกายและจิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎ คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข ”
โรงเรียนบ๎านริมใต๎จึงได๎ดําเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน โดยการสํงเสริม
พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยของแตํละบุคคลคํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล รวมถึงปูองกันและการแก๎ไข
ป๓ญหาให๎แกํนักเรียนตลอดถึงการมีสํวนรํวมระหวํางผู๎ปกครองกับสถานศึกษา และหนํวยงานอื่นๆ เพื่อให๎
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ มีภูมิคุ๎มกันทางจิตใจที่เข๎มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดํารงชีวิต
และดํารงตนอยูํในสังคมอยํางมีความสุข
ระบบการดูแลชํว ยเหลื อนั กเรี ย นเป็นกระบวนการดําเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการ
สํงเสริม พัฒนาปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตําง
ระหวํางบุคคลโดยยึดหลักการมีสํวนรํวมรับผิดชอบ รํวมคิด รํวมปฏิบัติรํวมแก๎ไขป๓ญหาจากผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให๎มีทักษะกระบวนการดํารงชีวิตอยูํในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็วได๎อยํางมีความสุข ดังนั้นทางโรงเรียนบ๎านริมใต๎ จึงเห็นความสําคัญในโครงการนี้และได๎ดําเนินการตาม
5 ขั้นตอนของงานการระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน

๑๗๕
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อทราบถึงสภาพความเป็นอยูํของนักเรียน ได๎พบปะ ปรึกษาหารือ และประสาน ความรํวมมือ
กับผู๎ปกครองในการดูแลพัฒนาเด็ก
๒.๒ เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ มอบทุนการศึกษาและสํงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เป็นคนที่สมบูรณ๑ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ๑ สังคม และ สติป๓ญญา
๒.๓ เพื่อสร๎างสัมพันธภาพ ความเข๎าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหวํางครู นักเรียน ผู๎ปกครอง

๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนได๎รับการการดูแลชํวยเหลือ และคัดกรองนักเรียนครบทุกคน
๓.๑.๒ นักเรียน ได๎ทําประกันอุบัติเหตุ ครบทุกคน
๓.๑.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได๎รับการแนะแนวศึกษาตํอ จํานวน ๑๘๘ คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนได๎รับการการดูแลชํวยเหลือและคัดกรองนักเรียน ร๎อยละ ๑๐๐
๓.๒.๔ นักเรียนได๎ทําประกันอุบัติเหตุ ร๎อยละ ๑๐๐
๓.๒.๕ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได๎รับการแนะแนวศึกษาตํอ ร๎อยละ ๑๐๐
๔. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
กิจกรรม
๑. เขียนโครงการ นําเสนอขออนุมัติ (P)
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน (P)
๓. ประชุมคณะกรรมการจัดทําปฏิทินเพื่อวางแผนงาน
(P)
๔. ดําเนินงานตามกิจกรรม (D)
4.1 ประชุ ม คณะทํ า งานเพื่ อ ชี้ แ จงโครงการฯ และ
มอบหมายงานภาระงาน
4.2 ดําเนินงานตามโครงการฯ
• กิจกรรมระบบระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. ๖๓
พ.ค. ๖๓
พ.ค. ๖๓
พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔

ผู้รับผิดชอบ
นางจุฬาลักษณ๑ ณ
เชียงใหมํ
นางจุฬาลักษณ๑ ณ
เชียงใหมํ
นางจุฬาลักษณ๑ ณ
เชียงใหมํ ทีมนํา
นางจุฬาลักษณ๑ ณ
เชียงใหมํ
ครูทีมประสาน
ทีมทํา

๑๗๖
กิจกรรม
• กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน
• กิจกรรมจัดเก็บข๎อมูล
• กิจกรรมคัดกรองข๎อมูลนักเรียน
- กลุํมปกติ
- กลุํมเสี่ยง
- กลุํมมีป๓ญหา
• จัดทําระบบสารสนเทศระดับห๎องเรียน ระดับชั้นเรียน
และระดับโรงเรียน
• จัดระบบชํวยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน (ดูแล
ชํวยเหลือตามสภาพป๓ญหาที่ แท๎จริง)
- การแนะแนวศึกษาตํอ
- มอบทุนการศึกษา
- ประกันอุบัติเหตุ
5. นิเทศ ติดตาม เติมเต็ม (C)

๕. สรุป/ประเมินผลโครงการ (A)

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔

ผู๎อํานวยการ
นางจุฬาลักษณ๑ ณ
เชียงใหมํ
นางจุฬาลักษณ๑ ณ
เชียงใหมํ

มี.ค. ๖๔

โรงเรียนบ๎านริมใต๎

๖. งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๒๐.๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

๑๗๗

กิจกรรม / รายการ
กิจกรรมที่ ๑
- การคัดกรองนักเรียนและการเยี่ยมบ๎านนักเรียน

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่า
ค่า
ค่า
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๒
- การแนะแนวศึกษาตํอ
กิจกรรมที่ ๓
- มอบทุนการศึกษา
กิจกรรมที่ ๓
- ประกันอุบัติเหตุ
รวม

รวม

7. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
๑. สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแล
ชํวยเหลือผู๎เรียนอยํางมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน ในระดับดี ใน
กิจกรรมตํอไปนี้
• กิจกรรมระบบระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน
• กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน
• กิจกรรมจัดเก็บข๎อมูล
• กิจกรรมคัดกรองข๎อมูลนักเรียน
- กลุํมปกติ
- กลุํมเสี่ยง
- กลุํมมีป๓ญหา
• จัดทําระบบสารสนเทศระดับห๎องเรียน
ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สัมภาษณ๑
สังเกต

แบบสัมภาษณ๑
แบบสังเกต

สํารวจ

แบบสํารวจ

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ประเมินผล

แบบประเมินผล

ประเมินผล

แบบประเมินผล

หมาย
เหตุ

๑๗๘
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
• จัดระบบชํวยเหลือตามภาวะเสี่ยงของ
นักเรียน(ดูแลชํวยเหลือตามสภาพป๓ญหาที่
แท๎จริง)
2. ครูร๎อยละ 80 เยี่ยมบ๎านนักเรียนทุกคน
และนําข๎อมูลระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
ไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในกิจกรรมตํอไปนี้
• กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน
• กิจกรรมคัดกรองข๎อมูลนักเรียน
• จัดทําระบบสารสนเทศระดับ
ห๎องเรียน ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน
ด้านคุณภาพ
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล
ชํ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นเป็ น ไปอยํ า งเป็ น ระบบ
ครบถ๎วนสมบูรณ๑และนักเรียนทุกคนได๎รับการ
ชํวยเหลือตามความแตกตํางอยํางทั่วถึง
๒. นักเรียนได๎รับการแนะแนวศึกษาตํอ
๓. นักเรียนได๎รับทุนการศึกษา
๔. นักเรียนได๎รับการทําประกันอุบัติเหตุ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินผล

แบบประเมินผล

สอบถาม สังเกตุ
ตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร

แบบสรุปรายงานกิจกรรม
บันทึกการชํวยเหลือ
บันทึกการทําประกันอุบัติเหตุ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ ได๎ทราบถึงสภาพความเป็นอยูํของนักเรียน ได๎พบปะ ปรึกษาหารือ และประสานความรํวมมือ
กับผู๎ปกครองในการดูแลพัฒนาเด็ก
8.๒ นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ รับทุนการศึกษาและสํงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่
สมบูรณ๑ทั้งด๎าน รํางกาย อารมณ๑ สังคม และ สติป๓ญญา
8.๓ เพื่อสร๎างสัมพันธภาพ ความเข๎าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหวํางครู นักเรียน ผู๎ปกครอง

ผู๎เสนอโครงการ
(นางจุฬาลักษณ๑ ณ เชียงใหมํ)
ตําแหนํง ครู

๑๗๙
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
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ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๘๐
ชื่อโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวปาริชาต พรหมชนะ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖3 - มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน ด้าน ๑.๒ ประเด็นพิจารณาที่ ๑ - ๔
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑ หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ กลําววํา “ การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อ
การพัฒนา
คนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่ส มบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎และคุณธรรม
มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข ” โรงเรียน บ๎านริมใต๎จึงเล็งเห็ น
แนวทางโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธเป็ น การจั ด การศึ ก ษาให๎ ใ ห๎ ส อดคล๎ อ งกั บ บริ บ ทแหํ ง สั ง คมไทย ดั ง ที่
กระทรวงศึกษาธิการได๎กําหนดเปูาหมายให๎โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นหนึ่งในโรงเรียน
ที่จะชํวยผลักดันให๎เด็ก
และเยาวชนของไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเกํงของสังคม และสามารถดํารงชีวิตได๎อยํางมี
ความสุขบนเส๎นทางประชาธิปไตย บูรณาการหลักธรรมของศาสนาพุทธมาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารและ
พัฒนาผู๎เรียน โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ใช๎หลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ป๓ญญา ในการสอน เพื่อให๎เกิดการ
เรียนรู๎ผํานการพัฒนา กิน อยูํ ดู ฟ๓ง เป็น ผู๎เรียนเกิด ความเจริญงอกงามตามลักษณะแหํงป๓ญญา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให๎นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑
๒.๒ เพื่อให๎นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทําเป็น แก๎ป๓ญหาเป็น นําไปสูํการพัฒนา ตนเอง
ครองครัว สังคม และประเทศชาติตามระบอบประชาธิปไตย
๒.๓ เพื่อปลูกฝ๓งคุณธรรม จริยธรรม ให๎นักเรียนนําหลักธรรม ไปใช๎ในการดําเนินชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘๑
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนมีแนวคิดและการแสดงออกในเชิงบวกด๎านคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อยํางมีความสุข
๔. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ จัดกิจกรรมเน้นการสอนตาม
หลักไตรสิกขาและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พฤษภาคม ๒๕๖3 นางสาวปาริชาต พรหมชนะ
พอเพียง
มีนาคม ๒๕๖4
๑.๑ ศึกษาวิเคราะห๑ป๓ญหา
๑.๒ ปรับปรุง พัฒนา ดําเนินการ
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
๒.๑ เข๎าคํายคุณธรรมจริยธรรม
๒.๒ การสวดมนต๑ไหว๎พระ
๒.๓ มารยาทไทย (ไหว๎สวย กราบงาม)
๒.๔ บันทึกความดี (เชิดชูเด็กดีมีคุณธรรม)
๒.๕ พุทธสุภาษิต
๒.๖ ตอบป๓ญหาธรรมะ
๒.๗ สอบธรรมศึกษาชั้นตรี, โท , เอก
๒.๘ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อน
กิจกรรมที่ ๓ การจัดแหล่งเรียนรู้
๓.๑ จัดบอร๑ดคุณธรรมนําชีวิต
๓.๒ อุปกรณ๑และสื่อห๎องจริยธรรม
๓.๓ ศาลาธรรม
กิจกรรมที่ ๔ วิถีธรรมนาภูมิปัญญา
๔.๑ สนับสนุนวิทยากรภูมิธรรม
๔.๒ สนับสนุนวิทยากรภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น

๑๘๒

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

โรงเรียนบ๎านริมใต๎ วัดอรุณนิวาส และ วัดสวํางบรรเทิง

๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณ 10๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
ประเภทคําใช๎จําย
ใช๎สอย
วัสดุ
๒0,000

กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดกิจกรรมเน๎นการสอน
ตามหลักไตรสิกขาและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตอบแทน
-

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
๒.๑ เข๎าคํายคุณธรรมจริยธรรม
๒.๒ การสวดมนต๑ไหว๎พระ
๒.๓ มารยาทไทย (ไหว๎สวย กราบงาม)
๒.๔ บันทึกความดี (เชิดชูเด็กดีมีคุณธรรม)
๒.๕ พุทธสุภาษิต
๒.๖ ตอบป๓ญหาธรรมะ
๒.๗ สอบธรรมศึกษาชั้นตรี, โท, เอก
๒.๘ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อน

-

-

๔0,000

40,000

กิจกรรมที่ ๓ การจัดแหล่งเรียนรู้
๓.๑ จัดบอร๑ดคุณธรรมนําชีวิต
๓.๒ อุปกรณ๑และสื่อห๎องจริยธรรม
๓.๓ ศาลาธรรม

-

-

๒0,000

20,000

๒0,000

-

-

๒0,000

๒0,000

-

กิจกรรมที่ ๔ วิถีธรรมนาภูมิปัญญา
๔.๑ สนับสนุนวิทยากรภูมิธรรม
๔.๒ สนับสนุนวิทยากรภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
รวม

รวม
20,000

๘0,000 100,000

หมาย
เหตุ

๑๘๓
๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
๑.นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เป็น สังเกต, สัมภาษณ๑
คนดี เป็นคนเกํง มีความสุข และ
สามารถเลือกปฏิบัติในทางที่ถูก
ด๎วยตัวเอง

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบประเมินลักษณะอันพึง
ประสงค๑

๒. นักเรียน ครู และบุคลากรใน สังเกต, สัมภาษณ๑
แบบสังเกตพฤติกรรม
โรงเรียนและชุมชน นําหลักธรรม
แบบสอบถามความคิดเห็น
ไตรสิกขาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิตประจําวัน
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑
๘.๒ นักเรียนเป็นคนดี เป็นคนเกํง มีความสุข และสามารถเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกได๎ด๎วยตนเอง
๘.๓ นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู๎ปกครองและชุมชนนําหลักไตรสิกขาและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิตประจําวัน
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวปาริชาต พรหมชนะ)
ตําแหนํง ครู
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๘๔
ชื่อโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอรทิน เมืองมูล
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ (๔)
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต

๑. หลักการและเหตุผล
ตาม พรบ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 6 กลําวไว๎วํา “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทย ให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข” และวัยเด็กเป็นวัยที่กําลังเจริญเติบโตมี
การพัฒนาทั้งด๎านรํางกาย ด๎านสติป๓ญญา ด๎านอารมณ๑และการอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข อาหารเป็นป๓จจัย
ที่สํงผลให๎วัยเด็กได๎รับ การพัฒนาที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณ๑แข็งแรง รวมทั้งการออกกําลังกาย การดูแลความ
สะอาดของรํางกาย การปูองกันตนเองจากการเกิดโรคติดตํอ หลักเลี่ยงสิ่งเสพติดให๎โทษ เพื่อให๎นักเรียนซึ่งอยูํ
ในวัยที่กําลังเจริญเติบโตได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจเห็นคุณคําในการดูแลสุขภาพของตนเองที่ถูกต๎องและ
เหมาะสมกับวัย นําไปปฏิบัติได๎เองในชีวิตประจําวันและเป็นแบบอยํางให๎ กับคนในครอบครัวและชุมชนใน
โอกาสตํอไปได๎
โรงเรี ย นได๎เ ห็ น ความสํ าคั ญดั งกลํ า ว จึง ได๎ จั ดกิ จกรรมเพื่อ พัฒ นาด๎ านสุ ข ภาพขึ้ นมาภายใต๎
โครงการสํงเสริมสุขภาพในโรงเรียน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสํงเสริมด๎านสุขภาพอนามัยของนักเรียนอยํางสม่ําเสมอ
๒.๒ เพือ่ จัดบริการด๎านสุขภาพอนามัยให๎แกํนักเรียน

๑๘๕
๒.๓ เพื่อให๎นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได๎รับรู๎ขําวสารด๎านสุขภาพก๎าวทันโรคและ พิษ
ภัยของสิ่งเสพติดตํางๆ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได๎รับการตรวจสุขภาพรํางกายทั้งภายใน และ
ภายนอกจากบุคลากรทางการแพทย๑ ๑ ครั้ง/ปี
๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาและสํงเสริมด๎านสุขภาพอยํางสม่ําเสมอ
๓.๑.๓ นักเรียนทุกคนรับรู๎ขําวสารด๎านสุขภาพทันโรค ทันเหตุการณ๑
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนมีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรงเหมาะสมกับวัย
๓.๒.๒ นักเรียนมีความรู๎ในการดูแลสุขภาพของตนเองและนําไปปฏิบัติจนเกิดผลดีตํอตนเอง
และครอบครัว
๔. วิธีดาเนินการ

กิจกรรม
๑. ศึกษา สํารวจและวิเคราะห๑สภาพป๓จจุบัน
๒. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
๓. แตํงตั้งคณะทํางานและดําเนินงานตามกิจกรรม
- กิจกรรมเติบโตสมวัย (ชั่งน้ําหนัก,วัดสํวนสูง,ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย,ตรวจสุขภาพ)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มี.ค. ๖๒
พ.ค. ๖๓
พ.ค. ๖๓
มี.ค. ๖๔

ผู้รับผิดชอบ
นางอรทิน เมืองมูล
นางอรทิน เมืองมูล
ครูประจําชั้น,นายประดิษฐ ชัยสาร,
จนท.รพ.สต.ริมใต๎

- กิจกรรมใสํใจดูแลฟ๓น (ทันตสุขภาพ)

ครูประจําชั้น,จนท.รพ.นครพิงค๑

- กิจกรรมก๎าวทันโรค (ห๎องพยาบาลและการบริการ,
การให๎ความรู๎และการรณรงค๑ด๎านสุขภาพ)

นางอรทิน เมืองมูล,
ครูผู๎รับผิดชอบห๎องพยาบาล

- กิจกรรมโภชนาการและความปลอดภัยด๎านอาหาร
- กิจกรรมเลือกบริโภคอาหาร (โภชนาการ,น้ําบริโภค

นางพยอม อิ้งทอง,คณะทํางาน
อาหารกลางวัน

๑๘๖
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

,อาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม)

นางเพ็ญทิพา มัธยกุล

- กิจกรรมอย.น๎อย

นางอรทิน เมืองมูล

๔. ประเมินผลโครงการ
๕. สรุปผลการดําเนินงาน

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค. ๖4
มี.ค. ๖4

นางอรทิน เมืองมูล/คณะทํางาน
นางอรทิน เมืองมูล

โรงเรียนบ๎านริมใต๎

๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

กิจกรรม
งานด้านส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมเติบโตสมวัย (ชั่งน้ําหนัก,วัด
สํ ว นสู ง,ทดสอบสมรรถภาพทางกาย,
ตรวจสุขภาพ)
- กิจกรรมใสํใจดูแลฟ๓น (ทันตสุขภาพ)
- กิ จ กรรมก๎ า วทั น โรค(ห๎ อ งพยาบาล
และการบริ ก าร, อย.น๎ อ ย, การให๎
ความรู๎และการรณรงค๑ด๎านสุขภาพ)
- กิ จ ก ร ร ม เ ลื อ ก บ ริ โ ภ ค อ า ห า ร
(โภชนาการ,น้ําบริโภค,อาหารกลางวัน,
อาหารเสริมนม)
-กิจกรรมอย.น๎อย
รวม

ตอบแทน

ประเภทค่าใช้จ่าย
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

-

-

๕,000

๕,000

-

-

๒,๐๐๐
๕,๐๐๐

๒,๐๐๐
๕,๐๐๐

-

-

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๕,๐๐๐
2๐,000

หมายเหตุ

๑๘๗
๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
๑. นักเรียนมีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรงเหมาะสม- การตรวจสุขภาพ
กับวัย
- การตรวจวัด
๒. นักเรียนมีความรู๎ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
และนํ า ไปปฏิ บั ติ จ นเกิ ด ผลดี ตํ อ ตนเองและ
ครอบครัว

เครื่องมือที่ใช้
- ข๎อมูลการตรวจสุขภาพ
รํางกาย/บัตรสุขภาพ
- แบบสอบถาม

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ๑แข็งแรงมีความรู๎และเกิดความตระหนักเห็นคุณคําของการมีสุขภาพ
ที่ดี ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ การเจ็บปุวยด๎วยโรคติดตํอ โรคเรื้อรังและอุบัติเหตุน๎อยลง สามารถเรียนรู๎ได๎เต็ม
ความสามารถและดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข
ผู๎เสนอโครงการ
(นางอรทิน เมืองมูล)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๘๘
ชื่อโครงการ
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านริมใต้
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพยอม อิ้งทอง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ (๔)
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต

๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให๎ดําเนินการโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียน เพื่อให๎บริการนักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวันอยํางเพียงพอ ได๎รับสารอาหารที่ครบถ๎วน มี
คุณคําทางโภชนาการ อันจะชํวยให๎นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ๑ มีภูมิต๎านทานโรค และเมื่อ
นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ๑ สํงผลให๎มีการพัฒนาการ
ด๎านรํางกาย อารมณ๑ สั งคมและ
สติป๓ญญาดีขึ้น นักเรียนสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎อยํางเต็มศักยภาพ อีกทั้งต๎องการสนับสนุนให๎โรงเรียน
ดําเนินงานอาหารกลางวันให๎อยํางมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด๎านภาวะโภชนาการของนักเรี ยน ตลอดจนสามารถพัฒนาโรงเรียนเป็นต๎ นแบบของงานโครงการอาหาร
กลางวันให๎แกํโรงเรียนอื่นได๎
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณคําตามหลักโภชนาการอยํางทั่วถึง
2.2 เพื่อให๎นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ๑แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ
2.3 เพื่อให๎นักเรียนมีสมรรถภาพทางกาย มีน้ําหนัก สํวนสูง ตามเกณฑ๑มาตรฐานทั่วไป
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ

๑๘๙
๓.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ได๎รับประทานอาหารกลางวันและสารอาหารที่
จําเป็นตํอรํางกาย ครบทุกคน
๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนมีภาวะทุพโภชนาการลดลงและมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ๑

๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและมีภาวะทุพโภชนาการลดลง
๓.๒.๒ นักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณคําทางโภชนาการครบ ๑๐๐ %
๓.๒.๓ บุคลากรในโรงเรียนเห็นความสําคัญ และให๎ความรํวมมือในการจัดโครงการอาหาร
กลางวันให๎ผู๎เรียนให๎บรรลุผลสําเร็จอยํางมีคุณภาพ
๔. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
๑. ประชุมคณะกรรมการและผู๎เกี่ยวข๎อง
พ.ค. ๖๓
นางพยอม อิ้งทอง
๒. แตํงตั้งคณะทํางานโครงการอาหาร
พ.ค. ๖๓
หัวหน๎าฝุายงานบริหารทั่งไป
กลางวัน
๓. สํารวจนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
มิ.ย. ๖๓
งานสํงเสริมสุขภาพใน
๔. ดําเนินการชั่งน้ําหนัก วัดสํวนสูง
มิ.ย. ๖๓
โรงเรียน/ครูประจําชั้น
๕. จัดทํารายการอาหาร และดําเนินการ
พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ นางพยอม อิ้งทอง
ปฏิบัติงานอาหารกลางวันให๎แกํนักเรียน
๖. สรุปประเมินผล
มี.ค. ๖๔
นางพยอม อิ้งทอง
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

โรงเรียนบ๎านริมใต๎

๖. งบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป,งบเทศบาลตาบลแม่ริม
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๓,๔๒๖,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ

โครงการอาหาร

ค่า
ตอบแทน
-

เงินงบประมาณ
ค่า
วัสดุ
ใช้สอย
-

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

๓,๔๒๔,๐๐๐

๓,๔๒๔,๐๐๐

๑๙๐
กลางวัน
-คําวัสดุอุปกรณ๑
รวม

-

๗. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐
ได๎รับประทานอาหารกลางวัน
ที่ถูกสุขอนามัย
๒. นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีน้ําหนัก
สํวนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ๑

-

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๓,๔๒๔,๐๐๐

๓,๔๒๔,๐๐๐

วิธีการประเมิน
การตรวจสอบ
การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบตรวจสอบ
แบบสอบถาม

ชั่งน้ําหนัก วัดสํวนสูง
เทียบเกณฑ๑มาตรฐาน
ของกรมอนามัย

แบบบันทึกการชั่งน้ําหนัก
วัดสํวนสูง

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณคําทางโภชนาการทุกคน
๘.๒ นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลงและมีน้ําหนักและสํวนสูงตามเกณฑ๑มาตรฐานเด็กไทย
๘.๓ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ๑แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ
๘.๔ โรงเรียนได๎บริหารจัดการงานโครงการอาหารกลางวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

ผู๎เสนอโครงการ
(นางพยอม อิ้งทอง)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ

๑๙๑

ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๙๒
ชื่อโครงการ
ป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอนุกรณ์ เดชธงไชย, นางสาวปิยะรัตน์ สุวรรณ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต

๑. หลักการและเหตุผล
ด๎วยในภาวะป๓จจุบันนี้มีเหตุการณ๑ หรือภาวะที่เกิดขึ้นโดยไมํคาดคิด ไมํตั้งใจ เป็นผลให๎เกิดความ
เสียหายแก๎ทรัพย๑สิน เป็นอันตรายแกํรํางกายและจิตใจและอาจทําให๎สูญเสียชีวิตได๎ โรงเรียนบ๎านริมใต๎จึงได๎มี
การจัดทําโครงการปูองกันอุบัติภัยในโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการให๎ความรู๎แกํบุคลากรและนักเรียน และมีทักษะ
ในการเผชิญหน๎ากับอุบัติภัยตํางๆ อยํางมีสติและสามารถแก๎ไขป๓ญหาเฉพาะหน๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
เป็นการปูองกันไมํให๎อุบัติภัยเกิดขึ้น เพื่อตรวจสอบอาคาร อุปกรณ๑ เครื่องมือตํางๆ ให๎มีความปลอดภัยและ
สามารถใช๎งานได๎ จึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและทักษะในการปูองกันอุบัติภัยตามมาตรฐานสากล
๒.๒ เพือ่ ให๎นักเรียนได๎รับความปลอดภัยจากอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได๎ในโรงเรียน
๒.๓ เพื่อให๎อาคารเรียน และทรัพย๑สินของโรงเรียน ปลอดภัยจากอุบัติภัยตํางๆ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ บุ คลากรและนั กเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมการให๎ความรู๎ด๎านความปลอดภัยจาก
อุบัติภัยตํางๆ ที่เกิดขึ้น
๓.๒ เชิงคุณภาพ

๑๙๓
๓.๒.๑ โรงเรียนมีความปลอดภัย บุคลากรและนักเรียนมีทักษะในการเผชิญหน๎ากับอุบัติภัย
อยํางมีสติ และรู๎วิธีการหลบหลีกอุบัติภัยตําง ๆ ได๎อยํางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑
๑.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๑.๒ แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อดําเนินการแตํงตั้ง
๑.๔ เชิญวิทยากรผู๎มีความรู๎ความสามารถมาให๎ความรู๎
ในการซักซ๎อมความปลอดภัยและการหลบภัย
๑.๕ ดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ ๒
๒.๑ ติดตามและทําการตรวจสอบอาคาร สถานที่
และอุปกรณ๑ดับเพลิงตามจุดตํางๆ
๒.๒ สรุปและรวบรวมผลการปฏิบัติงานและรวบรวม
เป็นรูปเลํม
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

โรงเรียนบ๎านริมใต๎

๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณ จํานวน ๕,0๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ นายอนุกรณ๑ เดชธงไชย
นางสาวปิยะรัตน๑ สุวรรณ๑

พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ นายอนุกรณ๑ เดชธงไชย

๑๙๔

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ ๑
การซักซ๎อมความปลอดภัยและการ
หลบภัย
กิจกรรมที่ ๒
ติดตามและทําการตรวจสอบ
อาคาร สถานที่
และอุปกรณ๑ดับเพลิงตามจุดตํางๆ
รวม

ค่าตอบแทน

เงินงบประมาณ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รวม

-

-

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

-

-

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๗. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นั กเรี ยนมี ความรู๎ ค วามเข๎ า ใจ และมี ทั ก ษะในการ
ปูองกันอุบัติภัยตามมาตรฐานสากล
๒. นั กเรีย นได๎รั บความปลอดภัย จากอุบั ติภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้นได๎ในโรงเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๓. อาคารเรียนและทรัพย๑สินของโรงเรียนปลอดภัย
จากอุบัติภัยตํางๆ

หมายเหตุ

วิธีการประเมิน
การสังเกต
การประเมิน
การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต
แบบประเมิน
แบบบันทึกการสังเกต

วิธีการประเมิน
การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกการสังเกต

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในการปูองกันอุบัติภัยตามมาตรฐานสากล
๘.๒ นักเรียนได๎รับความปลอดภัยจากอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได๎ในโรงเรียน
๘.๓ อาคารเรียนและทรัพย๑สินของโรงเรียน ปลอดภัยจากอุบัติภัยตําง ๆ
ผู๎เสนอโครงการ
(นายอนุกรณ๑ เดชธงไชย)
ตําแหนํง ครูชํานาญการ

๑๙๕

ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวปิยะรัตน๑ สุวรรณ๑)
ตําแหนํง ครูอัตราจ๎าง
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๑๙๖
ชื่อโครงการ
วันสาคัญ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางเกวรินทร์ ปัญญาเรือง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ (๒)
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
ทักษะชีวิต

๑. หลักการและเหตุผล
การปลูกฝ๓งให๎นักเรียนรู๎จักอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาติ และภูมิใจในความเป็น
ไทย สืบทอดประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประเทศไทยเป็นประเทศที่
มีความเจริญรุํงเรืองทั้งประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแตํอดีตมีวันสําคัญตํางๆ มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช๎านาน
สืบทอดกันมา แตํป๓จจุบันความเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วทางด๎านวัตถุสํงผลกระทบตํอวัฒนธรรมประเพณี
ไทยอันดีงาม
คนสํวนใหญํขาดความสนใจ และไมํเห็นความสําคัญ ขาดจิตสํานึกในการเป็นผู๎ให๎ เพราะ
สังคมไทย ในป๓จจุบันเป็นสังคมแหํ งการแขํงขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได๎งําย กิจกรรมวันสําคัญ
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชํวยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของ
ชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ จึงได๎จัดกิจกรรมวันสํา คัญขึ้น เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎คุณคําการรักษาไว๎ ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ ดํารงไว๎ซึ่งประเพณีและภูมิป๓ญญาไว๎ โดยให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมทํา
กิ จ กรรมในวั น สํ า คั ญ ของชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย๑ สามารถนํ า หลั ก ธรรมไปปรั บ ใช๎ ใ นการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวัน ทําให๎มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให๎มีความ
สันติสุขเจริญรุํงเรืองสืบไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให๎นักเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของวันสําคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย๑

๑๙๗
๒.๒ เพื่อปลูกฝ๓งให๎นักเรียนได๎แสดงความจงรักภักดี ตํอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย๑ดํารงไว๎ซึ่ง
ประเพณีที่ดีงาม รักความเป็นไทย
๒.๓ เพื่อให๎นั กเรี ยนมีคุณธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑ส ามารถนําหลักธรรมไปใช๎
ใน
ชีวิตประจําวัน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนบ๎านริมใต๎ ร๎อยละ ๙๕ ได๎รํวมกิจกรรมวันสําคัญตํางๆ
๓.๑.๒ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ๎านริมใต๎ ร๎อยละ ๙๕ ได๎รํวมกิจกรรม วันสําคัญตํางๆ
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนโรงเรียนบ๎านริมใต๎ มีคุณธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑
๓.๒.๒ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ๎านริมใต๎ ตระหนักเห็นความสําคัญ และมีสํวนรํวมใน
การอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
๑. ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
๓. จัดหาวัสดุ – อุปกรณ๑ในการจัดกิจกรรม
๔. ดําเนินการจัดกิจกรรม
๔.๑ วันวิสาขบูชา
๔.๒ วันไหว๎ครู
๔.๓ วันอาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา
๔.๔ วันแมํแหํงชาติ
๔.๕ วันพํอแหํงชาติ
๔.๖ วันมาฆบูชา
๔.๖ วันป๓จฉิมนิเทศ
๕. รายงานผลการดําเนินงาน/ สรุป
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนบ๎านริมใต๎

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔

ผู้รับผิดชอบ
นางเกวรินทร๑ ป๓ญญาเรือง

นางเกวรินทร๑ ป๓ญญาเรือง
นายพิสันต๑ จันต๏ะพิงค๑
นายปกานต๑ อุดมธนะสารสกุล
นางพวงทอง พรมถาวร
นายพิสันต๑ จันต๏ะพิงค๑
นายปกานต๑ อุดมธนะสารสกุล
นายพิสันต๑ จันต๏ะพิงค๑และ
ครูสายชั้น ป.๖
นางเกวรินทร๑ ป๓ญญาเรือง

๑๙๘
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๑๕,0๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมวันสําคัญ
- วันวิสาขบูชา
- วันไหว๎ครู
- วันอาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา
- วันแมํแหํงชาติ
- วันพํอแหํงชาติ
- วันมาฆบูชา
- วันป๓จฉิมนิเทศ
รวม

-

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๔,๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕,๕๐๐
๑๕,๐๐๐

รวม

หมายเหตุ

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๔,๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕,๕๐๐
๑๕,๐๐๐

๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นั ก เรี ย นทุ ก คนเข๎ า รํ ว มกิ จ กรรม
วันสําคัญตํางๆ
๒. นักเรียนทุกคนได๎แสดงความจงรักภักดี
ตํอชาติศาสนา และพระมหากษัตริย๑
๓. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค๑

วิธีการประเมิน
การสํารวจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบสํารวจความพึงพอใจ

การสํารวจ

แบบสํารวจความพึงพอใจ

การสํารวจ

แบบสํารวจความพึงพอใจ

๑๙๙
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนเห็นความสําคัญ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
๘.๒ นักเรียนได๎แสดงความจงรักภักดี ตํอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑
๘.๓ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑

ผู๎เสนอโครงการ
(นางเกวรินทร๑ ป๓ญญาเรือง)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ....................................

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๐๐
ชื่อโครงการ
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอารีรัตน์ หลิ่มเทศ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 25๖๓ – มีนาคม 256๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ ๑
สอดคล้อง ระบบประกันคุณภาพภายในด้าน ๑ ตัวชี้วัด ๑ (๑.๑ ข้อ ๖), (๑.๒ ข้อ ๑)
๓ ตัวชี้วัด ๓.๒
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๓. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมสหกรณ๑เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สํงเสริม ให๎โรงเรียนสามารถให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการ
สหกรณ๑ที่ถูกต๎องให๎กับนักเรียนได๎ถูกต๎อง โดยสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎หลายกลุํม
สาระการเรียนรู๎ นักเรียนรู๎จักการรวมกลุํมเพื่อแก๎ป๓ญหา โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ๑เพื่อเป็นทุน
ดําเนินการ และเป็นการฝึกให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานทางจิตใจให๎กับนักเรียนในเรื่องความ
ซื่อสัตย๑ตํอตนเอง มีนิสัยรักการทํางาน มีความรับผิดชอบรํวมกัน การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน นั่นคือการ
เกิดอุดมการณ๑ให๎กับนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสหกรณ๑ในอนาคตและนักเรียนสามารถนําความรู๎
ไปใช๎ในชีวิตจริง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให๎งานสหกรณ๑ร๎านค๎าดําเนินการอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อให๎บุคลากรในโรงเรียนได๎อุปโภค บริโภคสินค๎าที่ดีเหมาะสมกับราคา
๒.๓ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎สหกรณ๑ร๎านค๎าเป็นแหลํงเรียนรู๎โดยการปฏิบัติจริงอรุงโครงสร๎างา
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ บุคลากรในโรงเรียน ร๎อยละ ๑๐๐ เป็นสมาชิกสหกรณ๑ร๎านค๎าโรงเรียน

๒๐๑
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ งานสหกรณ๑ร๎านค๎าดําเนินการอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ บุคลากรในโรงเรียน
ได๎อุปโภคบริโภคสินค๎าที่ดีเหมาะสมกับราคา และผู๎เรียนได๎ใช๎สหกรณ๑ร๎านค๎าเป็นแหลํงเรียนรู๎โดยการปฏิบัติ
จริง
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินการ
๑. รับสมัครสมาชิก
พ.ค. ๖3
นางอารีรัตน๑ หลิ่มเทศ
๒. รณรงค๑เพิ่มหุ๎น
พ.ค. - มิ.ย. ๖3
นางเคลือวัลย๑ พรพํวง
๓. จัดจําหนํายสินค๎า
พ.ค. ๖3 - มี.ค. ๖4
นางลําพวง ตํางใจ
๔. จัดทําเอกสาร หลักฐานประกอบ
พ.ค. ๖3 - มี.ค. ๖4
นางสาวอัญชลี ชูโชติ
การดําเนินงาน
นางสาววิภารัตน๑ สุวรรณ๑
๕. สํงเสริมให๎มีฝุายผลิต
พ.ค. ๖3 - มี.ค. ๖4
นางสาวภัคจิรา ชิดทอง
๖. สรุปผลการดําเนินงาน
มี.ค. ๖4
นายปกานต๑ อุดมธนะสารสกุล
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ
สหกรณ๑ร๎านค๎าโรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน 5,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

กิจกรรม
ขั้นตอนการดาเนินการ
๑. รับสมัครสมาชิก
๒. รณรงค๑เพิ่มหุ๎น
๓. จัดจําหนํายสินค๎า
๔. จัดทําเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการดําเนินงาน
๕. สํงเสริมให๎มีฝุายผลิต
๖. สรุปผลการดําเนินงาน
รวม

ค่าตอบแทน

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าใช้
ค่าวัสดุ
สอย

รวม

-

-

๕,๐๐๐

5,000

-

-

-

-

-

-

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

หมายเหตุ

๒๐๒

๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. เพื่อให๎งานสหกรณ๑ร๎านค๎าดําเนินการอยําง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให๎บุคลากรในโรงเรียนได๎อุปโภค บริโภค
สินค๎าที่ดีเหมาะสมกับราคา
๓. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎สหกรณ๑ร๎านค๎า
เป็นแหลํงเรียนรู๎โดยการปฏิบัติจริง

วิธีการประเมิน
สังเกต ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต แบบประเมิน

สังเกต

แบบสังเกต

สังเกต

แบบสังเกต

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งานสหกรณ๑ร๎านค๎าดําเนินการอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ บุคลากรในโรงเรียนได๎อุปโภค
บริโภคสินค๎าที่ดีเหมาะสมกับราคา และผู๎เรียนได๎ใช๎สหกรณ๑ร๎านค๎าเป็นแหลํงเรียนรู๎โดยการปฏิบัติจริง

ผู๎เสนอโครงการ
(นางอารีรัตน๑ หลิ่มเทศ)
ตําแหนํง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
......................................................................................................................................................................... .....
..............................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๐๓
ชื่อโครงการ
ธนาคารโรงเรียน
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางณิชาพร อินทวิชัย
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ (๑)
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืน จะต๎องให๎ความสําคัญกับการเสริมสร๎างทุนของประเทศที่
มีอยูํให๎เข๎มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือ
ทุนมนุษย๑ให๎เข๎มแข็งพร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร๎างป๓จจัยแวดล๎อมที่
เอื้อตํอการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิงสถาบันระบบโครงสร๎างของสังคมให๎เข๎มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ๎มกัน
ตํอการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยํางไรในสังคมสถานการณ๑การพัฒนาที่ผํานมาสํงผลกระทบ
ตํอคนและสังคมในหลายประเทศ
ดังนั้ น โรงเรี ย นบ๎านริ มใต๎ จั ดการศึกษาที่มุํงพั ฒ นาศักยภาพของผู๎เรียนผํ านเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการเรียนรํวม สามารถดํารงชีวิตตามหลักประชาธิปไตยตามแนว
วิถีชีวิตล๎านนา โดยผู๎เรียนมีความรู๎คูํคุณธรรม มีกิริยางดงาม และดํารงตน ในประชาคมอาเซียนภายใต๎ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ธนาคารเป็นสถาบันการเงินแหํงหนึ่งที่เข๎ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนเรา เพราะธนาคาร
เป็นสถานที่รับฝาก – ถอนเงิน การออมทรัพย๑โดยการฝากเงินไว๎กับธนาคารเป็นการสร๎างนิสัยในการประหยัด
อดออม ธนาคารโรงเรี ย นเป็ น ธนาคารจํ าลอง ที่ดําเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครู – อาจารย๑และ
พนั ก งานธนาคารออมสิ น เป็ น ที ป รึ ก ษา มี นั ก เรี ย นเป็ น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น โดยนั ก เรี ย น
ผู๎ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี
มีความรับผิดชอบ มีความละเอียด
รอบคอบ มีมนุษย๑สัมพันธ๑ดี ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ของธนาคารโรงเรียนประกอบด๎วยนักเรียนเป็นผู๎ปฏิบัติงาน ทําหน๎าที่
ผู๎จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานติดตํอ และพนักงานบันทึกรายการ

๒๐๔
เพื่อให๎นักเรียนมีเงินเก็บไว๎ใช๎จํายในยามจําเป็นสิ่งที่โครงการธนาคารโรงเรียนมุํงหวังก็คือ ให๎เด็กรู๎จัก
การทํางานที่ต๎องมีความซื่อสัตย๑ และมีความสุจริตเพราะวําการทํางานที่เกี่ยวข๎องกับเงินนั้น ต๎องมีความซื่อสัตย๑
ต๎องมีความสุจริตเป็นสําคัญ ซึ่งเป็นรากฐานนําไปสูํสังคมที่ดีคนก็จะมีระเบียบของชีวิต มีสังคมที่ไมํต๎องเสี่ยงกับ
ความที่มีการกระทําที่ไมํถูกต๎องเกิดขึ้นมากนัก ธนาคารโรงเรียนจะเน๎นเฉพาะเรื่องการฝากเงินกับถอนเงิน เด็ก
ก็จะเริ่มคุ๎นเคยกับการที่จะรับฝากเงิน ถอนเงิน ทําบัญชี คือ ชีวิตประจําวันของเด็ก เมื่อโตขึ้นเป็นผู๎ใหญํสิ่ง
เหลํานี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต๎องรู๎เป็นการจัดระเบียบของตน ถ๎าไมํมีระเบียบชีวิตวําจะใช๎จํายอยํางไร รายได๎เป็น
อยํางไร จํายเป็นอยํางไรจะไมํมีทางที่จะกําหนดแผนชีวิตของตนเองในเรื่องของเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการที่
เพียงแตํให๎เด็กรู๎จัก การอดออม เด็กยังรู๎จักฝึกงาน ทํางานเป็น ทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ต๎อนรับลูกค๎าเป็น คือ
เรื่องสําคัญสังคมไทย การให๎บริการนั้นเป็นเรื่องซึ่งการแขํงขันการมีชีวิ ตอยูํรอดในอนาคต ธนาคารโรงเรียน
จึงมีเปูาหมายให๎เด็กฝึกงานในภาคปฏิบัติจริงคุ๎นเคยกับระบบการเงินจริง ได๎มีการออมด๎วยตนเอง ให๎เกิด
ความรู๎สึกโดยการออมทรัพย๑อยํางเป็นระบบนั้นจะชํวยได๎
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให๎นักเรียนมีการฝากเงินออมทรัพย๑ทุกคน
๒.๒ เพื่อให๎บุคลากรทางการศึกษาเข๎ารํวมในโครงการธนาคารโรงเรียนทุกคน
๒.๓ เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีเงินเก็บไว๎ใช๎จําย และใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน๑
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู๎จักใช๎เงินจํายครบทุกคน
๓.๑.๒ นักเรียนได๎ฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทํางานอยํางมีขั้นตอน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีนิสัยรักการประหยัดอดออม ๑๐๐ %
๓.๒.๒ นักเรียนปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน ได๎รับประสบการณ๑จากกระบวนการทํางานของ
ธนาคารโรงเรียน ๑๐๐ %

๒๐๕
๔. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ ๑ ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ๑และครุภัณฑ๑
พ.ค. – มิ.ย. ๖๓
คณะกรรมการ
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
พ.ค. – มิ.ย. ๖๓
คณะครู
๓. นิเทศการทํางานธนาคารโรงเรียนแกํคณะกรรมการ
พ.ค. – มิ.ย. ๖๓
นางณิชาพร อินทวิชัย
โรงเรียน
พ.ค. – มิ.ย. ๖๓
เจ๎าหน๎าที่ธนาคาร ธกส.
๔. อบรมนักเรียนในการปฏิบัติงานแตํละแผนก
พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔
สาขาแมํริม
๕. ครูและนักเรียนปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง
นางณิชาพร อินทวิชัย
นางสาววนิดา ยิ่งยง
นางวารุณี เวศนารัตน๑
นางสาวกิตติยา จารุจินดา
นางชญาดา สมวงค๑
นางณิชาพร อินทวิชัย
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนบ๎านริมใต
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน 5,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑
คําใช๎จําย
๑.๑. จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ๑
และครุภัณฑ๑
รวม

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รวม

-

-

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

หมายเหตุ

๒๐๖
๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถรู๎จัก
ประหยัดอดออมได๎ ๘๐ %

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบ

๒. นักเรียนสามารถฝึกทักษะการบริหารการจัดการ
การทํางานอยํางมีขั้นตอน

ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกการฝากเงิน
ป.๑ – ๖ และบุคลากร
ทางการศึกษา
แบบบันทึกการฝากเงิน
ป.๑ – ๖ และบุคลากร
ทางการศึกษา

๘. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีเงินเก็บไว๎ใช๎จํายและใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ ๑๐๐ %
๘.๒ นักเรียนมีความรู๎และประสบการณ๑ในการทํางานธนาคารโรงเรียนอยํางมีขั้นตอน
๘.๓ นักเรียนทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ มีความรับผิดชอบและสามัคคีกัน

ผู๎เสนอโครงการ
(นางณิชาพร
อินทวิชัย)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๐๗
ชื่อโครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายดนุกิจ สายเกิด
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 25๖3 – มีนาคม 2564
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ (๑,๓)
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากวํา 100 ปีแล๎ว ประชาชนสํวนใหญํและเยาวชน
นักเรียนยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องประชาธิปไตย เนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนบทบาทหน๎าที่
การใช๎สิทธิในการเลือกตั้ง
เพื่อให๎นักเรียนได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เรื่องประชาธิปไตยและบทบาทหน๎าที่ในการเลือกตั้ง ทั้งใน
ระดับโรงเรียน ชุมชน และระดับประเทศ โครงการนี้จึงมีความคิดทีจะให๎นักเรียนเป็นแกนในการรณรงค๑ผําน
ชํองทางตํางๆ เพื่อรณรงค๑ให๎เพื่อน ผู๎ปกครอง เห็นความสําคัญ และใช๎สิทธิในการเสริมสร๎างประชาธิปไตย และ
การเลือกตั้งที่โปรํงใส
การสํงเสริมให๎นักเรียนมีวินัย มีความเชื่อมั่น มีความศรัทธา ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข รู๎จักเคารพในสิทธิของตนเองและผู๎อื่น ซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาเป็น
สังคมแหํงแรกที่เด็กได๎ใช๎ชีวิตรํวมกั น และมุํงพัฒนาศักยภาพนักเรียนให๎ใช๎เสรีภาพภายใต๎ระเบียบวินัยตาม
ระบอบประชาธิปไตย รู๎จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู๎อื่น และมุํงพัฒนาพฤติกรรมตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับ
มอบหมายด๎วยความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ
ในการปฏิบัตินักเรียนไปสูํคุณลักษณะอัน พึง
ประสงค๑ข๎อที่ ๓ มีวินัย และข๎อที่ ๖ มุํงมั่นในการทํางาน
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ จึงได๎จัดทําโครงการสํงเสริมประชาธิปไตย และการณรงค๑การเลือกตั้งขึ้น เพื่อ
เป็นการพัฒนานักเรียนให๎มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คือ เป็นผู๎ที่ปฏิบัติตน ตามข๎อตกลง กฎเกณฑ๑
ระเบียบ ข๎อบังคับของโรงเรียน ไมํละเมิดสิทธิของผู๎อื่น และเป็นผู๎ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความรู๎และม

๒๐๘
สํวนรํวมในกิจกรรมการเลือกตั้งในโอกาสตํางๆ ให๎สําเร็จลุลํวง
ตามเปูาหมายที่กําหนดด๎วย ความ
รับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพือ่ ปลูกฝ๓งให๎นักเรียนมีการยอมรับในระบอบประชาธิปไตย
๒.๒ เพื่อให๎นักเรียนมีลักษณะเป็นผู๎นําและผู๎ตามที่ดีเป็นที่ยอมรับ
๒.๓ เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎และมีสํวนรํวมในการรณรงค๑การเลือกตั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน และ
ระดับประเทศ
๒.๔ เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.1.๑ นักเรียนจํานวน ๘๗๐ คน ได๎พัฒนาพฤติกรรมตามระบอบประชาธิปไตย และมีสํวน
รํวมในการรณรงค๑การเลือกตั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.๑ นักเรียนมีวินัยและมีความมุํงมั่นในการทํางาน
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
๑. ประชาสัมพันธ๑โครงการ
พ.ค. 63
นายดนุกิจ สายเกิด
๒. รับสมัครคณะกรรมการนักเรียน
พ.ค. 63
๓. เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
มิ.ย. 63
๔. คัดเลือกสารวัตรนักเรียน
มิ.ย. 63
๕. แตํงตั้งคณะกรรมการและสารวัตรนักเรียน
มิ.ย. 63
๖. การปฏิบัติหน๎าที่ของคณะกรรมการนักเรียน
มิ.ย. 63 – มี.ค. 64
- ประชาสัมพันธ๑หน๎าเสาธงตอนเช๎าและเย็น
- ตรวจเวรเขตบริการ
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนและสารวัตรนักเรียน
ติดตามผลเพื่อพัฒนา
- ดูแลการเดินแถวของนักเรียนตอนเช๎าและเย็น
- ตรวจตราความเรียบร๎อยภายในโรงเรียน และห๎องเรียน
- เดินรณรงค๑ เพื่อสํงเสริมกิจกรรมการเลือกตั้ง
พ.ค. 63 - มิ.ย. 64
๗. อบรมคณะกรรมการนักเรียน และสารวัตรนักเรียน
ก.ค. 64
๘. ศึกษาดูงานโรงเรียนจัดกิจกรรมประชาธิปไตย
มี.ค. ๖4
๙. สรุปโครงการ

๒๐๙

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

โรงเรียนบ๎านริมใต๎ / ห๎องสภานักเรียน

๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน 5,000 บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
ประเภทค่าใช้จ่าย
กิจกรรม
๓. เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
๔. คัดเลือกสารวัตรนักเรียน
๕. แตํงตั้งคณะกรรมการ และสารวัตรนักเรียน
๖. การปฏิบัติหน๎าที่ของคณะกรรมการนักเรียน
- ประชาสัมพันธ๑หน๎าเสาธงตอนเช๎าและเย็น
- ตรวจเวรเขตบริการ
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนและสารวัตร
๗. เดินรณรงค๑ เพื่อสํงเสริมกิจกรรมการเลือกตั้ง
นักเรียนติดตามผลเพื่อพัฒนา
- ดูแลการเดินแถวของนักเรียน
ตอนเช๎าและเย็น
- ตรวจความเรี ย บร๎ อ ยในโรงเรี ย นและ
ห๎องเรียน
๗. อบรมคณะกรรมการนักเรียนและสารวัตร
นักเรียน
๘. ศึกษาดูงานโรงเรียนจัดกิจกรรมประชาธิปไตย
๙. สรุปโครงการ
รวม

ค่า
ตอบ
แทน
-

ค่า
ใช้สอย
-

ค่าวัสดุ

รวม

2,๐00
2,๐๐๐

2,๐00
2,๐๐๐

1,๐๐๐

1,๐๐๐

5,๐00

5,๐00

-

-

-

หมาย
เหตุ

๒๑๐
๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นั ก เรี ย นร๎ อ ยละ ๘๐ ปฏิ บั ติ ต ามข๎ อ ตกลง
กฎเกณฑ๑ ระเบียบและข๎อบังคับของโรงเรียน
๒. นั ก เรี ย นร๎ อ ยละ ๘๐ ตั้ง ใจ และรั บ ผิ ด ชอบ
ในการปฏิบัติหน๎าที่
๓. นั ก เรี ย นร๎ อ ยละ ๘๐ ตั้ง ใจ และรั บ ผิ ด ชอบ
ในการปฏิบัติหน๎าที่รณรงค๑การเลือกตั้ง

วิธีการประเมิน
ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินการทํางาน

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

๘. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.๑ นักเรียนสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นและทํางานรํวมกันเป็นกลุํมได๎
8.๒ นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง กล๎าคิด กล๎าทํางาน และกล๎าแสดงความคิดเห็น
8.๓ นักเรียนมีภาวะผู๎นําและผู๎ตามที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยูํได๎ตามวิถีประชาธิปไตย
ผู๎เสนอโครงการ
(นายดนุกิจ สายเกิด)
ตําแหนํง พนักงานราชการ

ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
................................................................................................................................................. .............................
..............................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๑๑
ชื่อโครงการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ

สร้างเสริมเติมแต่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
นายประดิษฐ ชัยสาร, นายมณฑล ธงเทียน
 โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต

๑. หลักการและเหตุผล
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมของโรงเรียน เป็นองค๑ประกอบที่สําคัญที่จะชํวยให๎ การจัดการ
เรียนการสอนดําเนินไปได๎อยํางมี ประสิทธิภาพ โดยรู๎จักใช๎อาคารสถานที่ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด รวมทั้งการ
ควบคุมดูแลรักษา การให๎บริการชุมชน การรู๎จักสํงเสริมทํานุบํารุงอาคารสถานที่ ที่มีอยูํให๎คงสภาพดี และ
สนองความต๎องการได๎อยํางพอเพียง
โรงเรียนบ๎านริมใต๎เห็นวําอาคารสถานที่มีความสําคัญในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนให๎ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจึ ง จั ด โครงการสร๎ า งเสริ ม เติ ม แตํ ง ที่ ดิ น สิ่ ง กํ อ สร๎ า ง สนั บ สนุ น
การจั ด
สภาพแวดล๎อมบริเวณโรงเรียน และรอบอาคารเรียนให๎มีสภาพนําอยูํ และเอื้อตํอการจัด การเรียนการสอน
ตลอดถึง การดู แลความสะอาด สํ า รวจ ซํอ มแซมทรัพ ย๑สิ นที่ เป็ นครุภั ณฑ๑ และสิ่ ง กํอ สร๎ างให๎ อยูํ ในสภาพ
เรียบร๎อย พร๎อมใช๎งานได๎ตลอดเวลา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อกํอสร๎าง ปรับปรุง และซํอมแซมอาคารเรียน ห๎องเรียน อาคารประกอบ สิ่งกํอสร๎างภายใน
โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๒.๒ เพื่อให๎ครูได๎รับความสะดวกที่เอื้อตํอการจัดการเรียนการสอน นักเรียนได๎เรียน อยํางมีความสุข
และมีความปลอดภัย

๒๑๒

๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ครูและนักเรียนได๎ใช๎อาคารเรียน อาคารประกอบที่มีสภาพดี
๓.๑.๒ นักเรียนมีสถานที่เรียนที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
๓.๑.๓ ครูและนักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนการสอนและมีความปลอดภัย
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ สถานที่ภายในโรงเรียนได๎รับการปรับปรุงซํอมแซมและใช๎งานได๎ตลอดเวลา
๓.๒.๒ ระบบกํอสร๎างซํอมแซมบํารุงภายในโรงเรียนได๎รับการปรับปรุง และซํอมแซมให๎ใช๎ได๎
ตลอดปี
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๑ ซํอมแซมอุปกรณ๑ระบบไฟฟูาประปา
พ.ค. ๖3 – มี.ค. ๖4
นายประดิษฐ ชัยสาร
ขั้นตอนการดําเนินการ
นายมณฑล ธงเทียน
๑.๑ สํารวจสภาพป๓ญหาและกําหนดงบประมาณ
๑.๒ ดําเนินการกํอสร๎างปรับปรุงและซํอมแซม
กิจกรรมที่ ๒ ซํอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการ
ห๎องน้ําห๎องส๎วม
ขั้นตอนการดําเนินการ
๒.๑ สํารวจสภาพป๓ญหาและกําหนดงบประมาณ
๒.๒ ดําเนินการกํอสร๎างปรับปรุงและซํอมแซม
กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงภูมิทัศน๑ จัดสวนหยํอม
ขั้นตอนการดําเนินการ
๓.๑ สํารวจสภาพป๓ญหาและกําหนดงบประมาณ
๓.๒ ดําเนินการกํอสร๎างปรับปรุงและซํอมแซม
กิจกรรมที่ ๔ ซํอมแซมประตู หน๎ าตํางห๎องเรียน ประตู
ห๎องน้ํา
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
๔.๑ สํารวจสภาพป๓ญหาและกําหนดงบประมาณ
๔.๒ ดําเนินการกํอสร๎างปรับปรุงและซํอมแซม
กิจกรรมที่ ๕ ทาสีรั้ว เครื่องออกกําลังกาย ห๎องเรียน
ขั้นตอนการดําเนินการ

๒๑๓
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
๕.๑ สํารวจสภาพป๓ญหาและกําหนดงบประมาณ
๕.๒ ดําเนินการกํอสร๎างปรับปรุงและซํอมแซม
กิจกรรมที่ ๖ งานประชาสัมพันธ๑ในโรงเรียน
ขั้นตอนการดําเนินการ
๖.๑ สํารวจสภาพป๓ญหาและกําหนดงบประมาณ
๖.๒ ดําเนินการกํอสร๎างปรับปรุงและซํอมแซม
กิจกรรมที่ ๗ จัดทําปูายไวนิลปูายอะคริลิค
๗.๑ สํารวจสภาพป๓ญหา และกําหนดงบประมาณ
๗.๒ ดําเนินการกํอสร๎างปรับปรุงและซํอมแซม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๑25,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

กิจกรรม
-กิจกรรมซํอมแซมอุปกรณ๑
ระบบไฟฟูาประปา
-กิ จ กรรมซํ อ มแซมอาคารเรี ย น
อาคารประกอบการ ห๎องน้ํา
ห๎องส๎วม
-กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน๑
จัดสวนหยํอม
-กิจกรรมซํอมแซมประตู หน๎าตําง
ห๎องเรียน ประตูห๎องน้ํา
-กิจกรรมทาสีห๎องเรียน
-กิจกรรมงานประชาสัมพันธ๑
ในโรงเรียน

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่า
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ
ใช้สอย
๑๐,๐๐๐

รวม
๑๐,๐๐๐

25,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

-

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

หมายเหตุ

๒๑๔

กิจกรรม
-กิจกรรมจัดทําปูายไวนิล
ปูายอะคริลิค
รวม

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่า
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

รวม

๕,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐

30,๐๐๐

-

85,000

๑25,000

หมายเหตุ

๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ระบบกํอสร๎างภายในโรงเรียนได๎รับการปรับปรุง
และซํอมแซมให๎ใช๎ได๎ตลอดปี
๒. ครุ ภัณฑ๑สาธารณูปโภคและอุป โภค สามารถ
สนองความต๎องการของครูและนักเรียนได๎ตลอดปี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ตรวจสอบ

แบบตรวจสอบ

สอบถาม

แบบสอบถาม

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ครูและนักเรียนในโรงเรียนได๎รับบริการทุกคน
๘.๒ นักเรียนมีอุปกรณ๑และสิ่งอํานวยความสะดวกอยํางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
๘.๓ ครูและนักเรียนในโรงเรียนและแขกที่มาเยือน มีความสุขสดชื่นกับภูมิทัศน๑ที่สวยงาม
ผู๎เสนอโครงการ
(นายประดิษฐ ชัยสาร)
ตําแหนํง ครูชํานาญการ
ผู๎เสนอโครงการ
(นายมณฑล ธงเทียน)
ตําแหนํง ครู

๒๑๕
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๑๖
ชื่อโครงการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ

การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (Green School)
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
นางจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.5
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษา ๒๕๔๒ หมวดที่ ๑ มาตรา ๖ กําหนดไว๎วํา “การศึกษา ต๎องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให๎เป็ นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกายและจิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎ คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข”
ความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยีทําให๎เกิดผลิตภัณฑ๑ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ผลิต
จากโรงงานอุตสาหกรรมใช๎วัส ดุตํางๆทั้งจากธรรมชาติ และเคมีภัณฑ๑มากมาย เพื่อ ใช๎ในการดํารงชีวิต ที่
สะดวกสบายยิ่งขึ้น อันเป็นสาเหตุทําให๎เกิดป๓ญหาขยะมูลฝอย ภาวะโลกร๎อน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหมํเขต ๒ มีนโยบายสํงเสริมสนับสนุนการลดปริมาณขยะ กําจัดขยะอยํางถูกวิธี และ
เหมาะสม อีกทั้งสํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีทักษะในการนําขยะเศษวัสดุและถุงนมมารีไซเคิลเพื่อสร๎างรายได๎ใน
ระหวํางเรียน ลดภาวะโลกร๎อนในสถานศึกษา โรงเรียน บ๎านริมใต๎ตระหนักถึงความสําคัญในการปลูกฝ๓ง
ลักษณะนิสัยของนักเรียนตลอดจนบุคลากรทุกคน ให๎มีจิตสํานึกรักษ๑โลก รักสิ่งแวดล๎อม ใช๎ทรัพยากรอยํางรู๎
คุณคํา เพื่อความเป็นสากลในประชาคมอาเซียน
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร๎างจิตสํานึกรักษ๑โลก รักชีวิต สํานึ กรักสิ่งแวดล๎อมแกํนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
บ๎านริมใต๎
2.2 เพื่อให๎โรงเรียนสะอาดสวยงาม ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง
2.3 เพื่อให๎นักเรียนเห็นคุณคําและประโยชน๑ของวัสดุเหลือใช๎ สร๎างรายได๎ให๎กับตนเองและครอบครัว
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง

๒๑๗
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูและบุคลากรเข๎ารํวมกิจกรรมของโครงการ จํานวน 48 คน
3.1.2 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมของโครงการ จํานวน ๘๗๐ คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากร และนักเรียนมีจิตสํานึกรักษ๑โลก รักชีวิต สํานึกรักสิ่งแวดล๎อม โรงเรียนมี
ความสะอาด ปริมาณขยะลดลง ร๎อยละ ๘๐
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียม
พ.ค. ๖3 – มี.ค. ๖4
นางจุฬาลักษณ๑ ณ
ประชุม วางแผน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เชียงใหมํ
1. ให๎ความรู๎บุคลากรครู นักเรียนเกี่ยวกับภาวะ
โลกร๎อน และแหลํงกําเนิดของขยะในโรงเรียน
2. จัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียน
3. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับผิดชอบตามภารกิจ
และหน๎าที่
ขั้นดาเนินการ
พ.ค. ๖3 – มี.ค. ๖4
นางจุฬาลักษณ๑ ณ
1. โรงเรียนจัดแบํงพื้นที่ความรับผิดชอบให๎นักเรียนแตํละ
เชียงใหมํ
ชั้นเรียนโดยอยูํในความดูแลของครูประจําชั้น
2. เวลา 07.40 น. สภานักเรียนเปิดเพลงเด็กเอ๐ยเด็กดี
นักเรียนพร๎อมกันบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ และชํวยกัน
เก็บขยะ คัดแยกทิ้งขยะให๎ถูกต๎องกับภาชนะ
3. สภานักเรียนตรวจเขตบริเวณรับผิดชอบและให๎คะแนน
หรือประเมินผล
4. ขณะพักกลางวัน มีเศษอาหาร บรรจุภัณฑ๑มากมาย
นักเรียนรับผิดชอบตนเองในการรักษาความสะอาด
ทิ้งขยะให๎ถูกที่
5. นักเรียนที่ทําหน๎าที่เวรประจําวันในห๎องเรียน
นําขยะในห๎องเรียนมาแยกทิ้ง
6. บุคลากรและครูในโรงเรียนคัดแยกขยะและทิ้งใน
ภาชนะที่สํารองไว๎

๒๑๘
กิจกรรม
7. โรงเรียนจัดทํากิจกรรม Big cleaning Day
เดือนละ 1 ครั้ง
๘. การรณรงค๑ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟูา การเดินทางที่
ปลอดภัย
๙. นําเศษวัชพืชและใบไม๎จากบริเวณโรงเรียนมาทํา
ปุ๋ยหมัก เพื่อใช๎ประโยชน๑ในการดูแลไม๎ดอกไม๎ประดับใน
โรงเรียน
๑๐. นําวัสดุเหลือใช๎มารีไซเคิล หรือนํากลับมาใช๎ใหมํใน
ชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ และชุมนุมขยะทําเงิน
๑๑. เชิญวิทยากรผู๎เชี่ยวชาญมาให๎ความรู๎ด๎านการอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม
ขั้นนิเทศ ติดตาม เติมเต็ม

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. ๖3 – มี.ค. ๖4

นางจุฬาลักษณ๑ ณ
เชียงใหมํ

พ.ค. ๖3 – มี.ค. ๖4

ขั้นสรุปและประเมินผล
1. นั ก เรี ย นมีจิ ต สํ า นึ กรั ก ษ๑โ ลก รั ก สิ่ ง แวดล๎ อมของ
โรงเรียนด๎วยการให๎ความรํวมมือกับโรงเรียนในการรักษา
ความสะอาด และปฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ ดู แ ลรั ก ษาเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบให๎สะอาดทุกวัน
2. โรงเรียนมีปริมาณขยะลดลง และคัดแยกได๎ถูกต๎อง
3. นักเรียนนําวัสดุเหลือใช๎มาใช๎ประโยชน๑ใหมํ
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

โรงเรียนบ๎านริมใต๎

๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณ จํานวน ๑4,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

มี.ค. ๖4

นางจุฬาลักษณ๑ ณ
เชียงใหมํ
นางจุฬาลักษณ๑ ณ
เชียงใหมํ

๒๑๙

กิจกรรม / รายการ
กิจกรรมที่ ๑
การจัดแยกขยะ และ ทําความสะอาดบริเวณ
รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรม Big cleaning Day
กิจกรรมที่ 3
การรณรงค๑ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟูา การ
เดินทางที่ปลอดภัย
รวม

ค่า
ตอบแทน

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
8,๐๐๐

8,๐๐๐

4,000

4,000

2,000

2,000

๑4,๐๐๐

๑4,๐๐๐

รวม

หมาย
เหตุ

๗. การวัดผลและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
๑. บุคลากรในโรงเรียนมีจิตสํานึกรักษ๑โลก
บันทึกการปฏิบัติหน๎าที่
รักชีวิต รักษาสิ่งแวดล๎อมและเข๎ารํวมโครงการ
เขตรับผิดชอบ
ร๎อยละ 80
๒. ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง ร๎อยละ 80
การสังเกตพฤติกรรม
ทําให๎โรงเรียนสะอาดสวยงาม
การรํวมมือในกิจกรรมตํางๆ
๓. นักเรียนเห็นคุณคําและประโยชน๑ของวัสดุ การรํวมมือในกิจกรรมตํางๆ
เหลือใช๎ สร๎างรายได๎ให๎กับตนเองและครอบครัว บัญชีจาํ หนําย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร๎อยละ
80

เครื่องมือ
แบบบันทึกคะแนนตรวจ
เขตบริเวณ
สภาพจริงของพื้นที่
ภายในโรงเรียน
สภาพจริงของพื้นที่
ภายในโรงเรียนบัญชี
บันทึกการจําหนําย

๒๒๐
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีทักษะในการกําจัดขยะและมีจิตสํานึกรักษ๑โลก รักสิ่งแวดล๎อม
8.2 บริเวณโรงเรียนสะอาด มีบรรยากาศดี
8.3. นักเรียนเห็ นประโยชน๑และคุณคําของเศษวัสดุ และสามารถนํามาใช๎ใหมํได๎สร๎างรายได๎ให๎กับ
ตนเองและครอบครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู๎เสนอโครงการ
(นางจุฬาลักษณ๑ ณ เชียงใหมํ)
ตําแหนํง ครู
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๒๑
ชื่อโครงการ
กีฬาสีสัมพันธ์
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายประดิษฐ ชัยสาร
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ (๑,๓,๔)
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต

๑. หลักการและเหตุผล
กีฬาเป็นสํวนหนึ่งที่ชํวยสร๎างเสริมสมรรถภาพทางรํางกายให๎สมบูรณ๑แข็งแรงและสํงเสริมสร๎างสมอง
และป๓ญหาเป็นกระบวนการสร๎างเสริมประสบการณ๑ ทักษะการออกกกําลังการ ฝึกการมีน้ําใจเป็นนักกีฬา มี
คุณธรรม จริยธรรม การจัด การแขํงขันกีฬาจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ชํ วยพัฒนาศักยภาพทางด๎านรํางกาย
และด๎านจิตใจของนักเรียนอยํางถูกต๎องและมีระบบสํงผลให๎นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและหํางไกล
ยาเสพติด
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ๑ขึ้น โดยมุํงให๎นักเรียนมีความรู๎และความเข๎าใจในกฎ
กติกาของการแขํงขัน มีความรักสามัคคี มีน้ําใจเป็นนักกีฬา และใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ หํางไกลยาเสพติด
และสร๎างความสัมพันธ๑อันดีระหวํางคณะครู นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในกฎกติกาการแขํงขัน
2.2 เพื่อให๎นักเรียนมีความสามัคคีในหมูํคณะ มีน้ําใจเป็นนักกีฬา
2.3 เพื่อให๎นักเรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑และหํางไกลยาเสพติด
2.4 เพื่อสร๎างความสัมพันธ๑อันดีระหวํางครู ผู๎ปกครอง และชุมชน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ครู นักเรียน ผู๎ปกครองโรงเรียนบ๎านริมใต๎ทุกคนมีสํวนรํวมในการแขํงขันกีฬา

๒๒๒
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนมีรํางกายแข็งแรง มีความสามัคคี มีน้ําใจเป็นนักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ และรู๎อภัย
3.2.2 ครู ผู๎ ป กครอง กรรมการสถานศึ ก ษา และชุ ม ชนมี ค วามสั ม พั น ธ๑ ที่ ดี ตํ อ กั น ๔.
วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ประชุมคณะครูที่เกี่ยวข๎อง
2. กําหนดวันแขํงขันและรายการแขํงขัน
3. จัดทําสูติบัตรการแขํงขัน
4. จัดทําสนามแขํงขัน
๕. จัดกิจกรรมแขํงขัน
๖. จัดการแขํงขัน
๗. สรุป ประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. ๖3 – มี.ค. ๖4

นายประดิษฐ ชัยสาร

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม / รายการ
กิจกรรมกีฬาสี
1. คําเชําเครื่องเสียง
2. คําเชําเต็นท๑
3. รางวัลกองเชียร๑
4. จัดทําสนามแขํงขัน
5. คําอาหารน้ําดื่ม
6. คําเหรียญรางวัล
7. คําสนับสนุนสี
8. คําพิธีกร
รวม

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่าวัสดุ
รวม
สอย
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐
๐

๕๐,๐๐
๐

หมาย
เหตุ

๒๒๓

๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1. ครู ผู๎ปกครอง นักเรียนร๎อยละ 100 เข๎ารํวม
กิจกรรมการแขํงขันกีฬา
๒. ทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมและปฏิบัติตามกฎกติกา

สอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจ

สอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในกฎกติกาและมารยาทของการแขํงขันกีฬา
8.2 นักเรียน ครู และผู๎ปกครองได๎ทํากิจกรรมรํวมกันอยํางมีความสุข
ผู๎เสนอโครงการ
(นายประดิษฐ ชัยสาร)
ตําแหนํง ครูชํานาญการ

ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๒๔
ชื่อโครงการ
พัฒนาความสามารถทางด้านทักษะดนตรีและนาฏศิลป์
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายมณฑล ธงเทียน, นางสาวกิตติยา จารุจินดา
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕63 – มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ (๒)
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ข๎อที่ ๗ รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออก
ถึงความ
ภาคภูมิใจ เห็นคุณคํา รํวมอนุรักษ๑ สืบทอดภูมิป๓ญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ใช๎
ภาษาไทยในการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม ซึ่งโรงเรียนบ๎านริมใต๎
ได๎เล็งเห็นความสําคั ญของ
ศิลปวัฒนธรรมด๎านการแสดงที่ควรจะมีการอนุรักษ๑ไว๎ให๎คงอยูํสืบไป จึงได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียน ใน
ฐานะที่เป็นเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู๎ใหญํ มีโอกาสเข๎ารํวมและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ สืบทอดและเผยแพรํ
ภูมิป๓ญญาไทย เชํน กิจกรรมการฟูอนพื้นเมือง ดนตรีพื้นเมื อง ดนตรีไทย ดนตรีสากล (วงดุริยางค๑และวงโยธ
วาธิต) และสํงเสริมให๎นักเรียนสามารถชักชวน แนะนําเพื่อนให๎ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทยสืบไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ศิลปะการแสดงพื้นบ๎าน ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล
๒.๒ เพื่อให๎นักเรียนมีรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ

๒๒๕
๓.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ร๎อยละ 100 เข๎ากิจกรรมศิลปะการแสดงพื้นบ๎าน
ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย และดนตรีสากล หรือมีสํวนรํวมอนุรักษ๑ประเพณีวัฒนธรรมและ ภูมิป๓ญญาไทย
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นั ก เรี ย นมี ค วามภาคภู มิ ใ จ เห็ น คุ ณ คํ า มี ทั ก ษะและกล๎ า แสดงออกในการปฏิ บั ติ
กิจกรรม การฟูอนพื้นบ๎าน ดนตรีไทยพื้นบ๎าน ดนตรีไทย ดนตรีสากล (วงดุริยางค๑ และ
วงโยธวาธิต) ได๎
อยํางมัน่ ใจ
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
๑. รับสมัครนักเรียนชั้น ป.๑ – ๖ ที่สนใจ
๒. ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค๑
๓. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทุกวันนอกเวลา
๔. จัดหาอุปกรณ๑การแตํงกาย เครื่องประดับ
และสื่อวิดีทัศน๑
๕. จัดหาเครื่องดนตรีทดแทนเครื่องดนตรีที่ชํารุด
๖. จัดอบรมฝึกซ๎อมโดยวิทยากรภายนอก
๗. สรุปการดําเนินงาน
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. 63
พ.ค. 63
พ.ค. ๖3 - มี.ค. ๖4
พ.ค. ๖3 - มี.ค. ๖4

ผู้รับผิดชอบ
นายมณฑล ธงเทียน
นางสาวกิติยา จารุจินดา

พ.ค. ๖3 - มี.ค. ๖4
พ.ค. ๖3 - มี.ค. ๖4
มี.ค. ๖4

โรงเรียนบ๎านริมใต๎

๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน 4๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม
๑. จัดหาอุปกรณ๑การแตํงกายและ
เครื่องประดับ รวมทั้งสื่อวิดีทัศน๑
๒. จัดหาเครื่องดนตรีทดแทนเครื่อง
ดนตรีที่ชํารุด
๓. วิทยากรพิเศษ
รวม

ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
๕,๐๐๐

รวม
๑๐,๐๐๐

-

-

30,๐๐๐

3๐,๐๐๐

5,๐๐๐

-

35,๐๐๐

4๐,๐๐๐

หมายเหตุ

๒๒๖
๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
๑. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติการแสดงได๎
สังเกตลีลาทําทาง
แบบสังเกตพฤติกรรม
อยํางสวยงาม
สังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
๒. นักเรียนรู๎คุณคําของประเพณีวัฒนธรรมในท๎องถิ่น การเข๎ารํวมกิจกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค๑
ของตนเอง
หนังสือเชิญ
๓. นักเรียนมีความรักและมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น
ของตนเอง
๔. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมของชุมชน/หนํวยงานอื่น
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคําในการอนุรักษ๑สํงเสริมวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่น
ของตนเอง
๘.๒ นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมอยํางสวยงามและถูกต๎อง
ผู๎เสนอโครงการ
(นายมณฑล ธงเทียน)
ตําแหนํง ครู
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวกิตติยา จารุจินดา)
ตําแหนํง ครู
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๒๗
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ รักพนาราม
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
ทักษะด้านวิชาการ
ทักษะด้านวิชาชีพ
ทักษะด้านชีวิต

๑. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือตัวแทนของประชาชนผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในเขตชุมชนที่
เข๎ า มามีสํ ว นรํ ว มในการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นหรือ สถานศึก ษาที่ ตั้ง ในชุ มชนบทบาทและหน๎ า ที่ ข อง
คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความจําเป็นอยํางยิ่งในการกํากับและสํงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
อันเนื่องมาจากเจตนารมณ๑ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ แก๎ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ต๎องให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษารํวมกับผู๎บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาอยํางแท๎จริง
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ได๎ตระหนักถึงบทบาทหน๎าที่และความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นอยํางยิ่งจึงได๎ทําโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ดังกลําว
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับบทบาหน๎าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ เพื่อรํวมศึกษาเรียนรู๎หาประสบการณ๑พบปะสังสรรค๑และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
๒.๓ เพื่อสร๎างความสัมพันธ๑ ความรํวมมือ ความเข๎าใจ ที่ดีระหวํางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและคณะครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎
๒.๔ เพื่อสร๎างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๒๘

๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านปริมาณ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูทีมงานบริหารประชุมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
๓.๒. ด้านคุณภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ๎านริมใต๎ มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน๎าที่ของตนเอง มีประสบการณ๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน เกิดความรํวมมืออันดีมีสัมพันธ๑ที่ดี มีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่
๔. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
ที่
๑.

กิจกรรม
ประชุมคณะครูเสนอขออนุมัติ
โครงการ
๒
จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
- คําตอบแทนคณะกรรมการในการ
เข๎ารํวมประชุม ๓๐๐/ครั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
๓
พื้นฐาน ศึกษาดูงาน คําที่พัก
คําอาหาร
สวัสดิการตํางๆ
ประเมิน/สรุปและรายงาน

๕. งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ ๑ประชุม
คณะครูเสนอขออนุมัติ
โครงการ
กิจกรรมที่๒ ศึกษาดูงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖3
พฤษภาคม ๒๕๖3 มีนาคมคม ๒๕๖4

ธันวาคม ๒๕๖3

เงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้
วัสดุ
สอย

๑,๕๐๐

ผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ รักพนาราม

-

๕๐๐

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

๒,๐๐๐

๑,๕๐๐

รวม

๒๒๙
กิจกรรมที่๓ ประเมิน
สรุป และ รายงาน
รวม

๑,๕๐๐

-

๕๐๐

๒,๐๐๐

๑,๕๐๐

๖. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. ความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. มีความสัมพันธ๑ ความรํวมมือ ความเข๎าใจ ที่ดีระหวําง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานและคณะครูโรงเรียน
บ๎านริมใต๎
๓. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครู

วิธีที่ใช้วัด
๑.ตรวจสอบ

เครื่องมือทีใช้วัด
๑. แบบตรวจสอบ

๒. สอบถาม

๒. แบบสอบถาม

๑. สอบถาม

๒. แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ๎านริมใต๎ มีความเข๎าใจเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ของ
ตนเอง มีความรํวมมืออันดี มีความสัมพันธ๑ที่ดี มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่
ผู๎เสนอโครงการ
( นายสมศักดิ์ รักพนาราม )
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ...
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๓๐
ชื่อโครงการ
สานสัมพันธ์ชุมชน
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสมศักดิ์ รักพนาราม
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒ , 3.5
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการโรงเรียนยุคใหมํต๎องมุํงให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิ มีความรู๎ มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถทํางานเป็นหมูํคณะ กระบวนการเรียนรู๎ มีชีวิตชีวาสนุกสนาน มีการ
เลํนกีฬา ดนตรี ได๎ทํากิจกรรมตามความต๎องการและความสนใจ อยํางมีความสุข สามารถจัดการความรู๎ด๎วย
ตนเองได๎ตามเจตนารมณ๑ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุํงผลสัมฤทธิ์ อยํางยั่งยืนในระยะยาว การพัฒนา
การศึกษาจําเป็นต๎องรํวมแรงรํวมใจกันผลักดัน อยํางตํอเนื่องทั้งองค๑กรหลัก คือ หนํวยงานการศึกษา องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น องค๑กรศาสนาและเอกชนเข๎ามา มีสํวนรํวมบริหารจัดการสนับสนุนสํงเสริมเติมเต็ม
เป็นที่ย อมรับวําการศึกษาเป็นภารกิจของทุกคน ที่จะต๎องชํวยพัฒนา ในขณะเดียวกันการปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอน การได๎มีสํวนรํวม กับชุมชน
ในกิจกรรมตํางๆ ที่โรงเรียนสามารถนําผู๎เรียนไปสูํสังคมแหํง
การเรียนรู๎ได๎เป็นภาพของการจัดการเรียนรู๎ที่สมบูรณ๑ เพราะผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง ซึ่งการออก
สูํชุมชน เป็นสํวนหนึ่งของการเรียนการสอนในสังคมฐานความรู๎และอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข
โรงเรียนบ๎านริมใต๎เห็นความสําคัญของการดําเนินงานโครงการความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับ
ชุมชน มีความสัมพันธ๑ตํอเนื่องในด๎านการสนับสนุนและด๎านการลงมือดําเนินการด๎วยกัน โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อ
คุณภาพของนักเรียนเป็นสําคัญ จึงได๎จัดทําโครงการดังกลําวขึ้น

๒๓๑
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางโรงเรียนและชุมชน
๒.๒ เพื่อเปิดโอกาสให๎โรงเรียนได๎ชํวยเหลือชุมชนและสังคม
๒.๓ เพื่อความอนุเคราะห๑ชุมชนและสังคมได๎ชํวยเหลือโรงเรียน
๒.๔ เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนและเผยแพรํผลงานสูํสังคม
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนบ๎านริมใต๎มีความสัมพันธ๑ที่ดีกับชุมชนและชุมชนมีความสัมพันธ๑ที่ดีกับโรงเรียน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ คณะกรรมการสถานศึ กษามีค วามรู๎ ค วามเข๎ า ใจและสามารถปฏิ บั ติง าน ตาม
บทบาทหน๎าที่ตามทีร่ ะเบียบกําหนด
๓.๒.๒ โรงเรี ย นบ๎ านริ ม ใต๎แ ละชุมชนได๎ มีกิ จกรรมตํางๆ รํ ว มกันทั้ งภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ สัมพันธ๑ชุมชน
กิจกรรมที่ ๒ เผยแพรํขําวสาร
ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. ออกหนังสือเชิญผู๎มีเกียรติมารํวมงานกับโรงเรียน
๒. แสดงความยินดีกับหัวหน๎า
๓. งานมุฑิตาจิต
๔. อวยพรขึ้นบ๎านใหมํ
๕. รํวมงานกับหนํวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน
องค๑กรตําง ๆ
๖. จัดทํา ส.ค.ส. , วารสารโรงเรียน, แผํนผับ

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนบ๎านริมใต๎

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. 63 – มี.ค. 64
พ.ค. 63 – มี.ค. ๖4

ผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ รักพนาราม

๒๓๒
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๒,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
ประเภทค่าใช้จ่าย
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ สัมพันธ๑ชุมชน
กิจกรรมที่ ๒ เผยแพรํขําวสาร
ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. ออกหนังสือเชิญผู๎มีเกียรติมารํวมงานกับโรงเรียน
๒. แสดงความยินดีกับหัวหน๎า
๓. งานมุฑิตาจิต
๔. อวยพรขึ้นบ๎านใหมํ
๕. รํวมงานกับหนํวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน
องค๑กรตําง ๆ
๖. จัดทํา ส.ค.ส., วารสารโรงเรียน, แผํนผับ
รวม

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

-

-

๕๐๐
๑,๕00

๕๐๐
๑,๕00

-

-

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.โรงเรียนบ๎านริมใต๎และชุมชนองค๑กรมี
ความสัมพันธ๑ที่ดี
๒.โรงเรียนได๎พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนและ
เผยแพรํผลงานสูํชุมชนและสังคม
๓.นักเรียนคณะครูและบุคลากรมีจิตสาธารณะ
และมีจิตสํานึกที่ดี

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบตรวจสอบ

ตรวจสอบ

แบบสอบถาม

ตรวจสอบ

แบบสอบถาม

หมาย
เหตุ

๒๓๓
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน
๘.๒ โรงเรียนได๎พัฒนาศักยภาพของโรงเรียน และเผยแพรํผลงานสูํสังคม
๘.๓ นักเรียน ครูและบุคลากรมีจิตสาธารณะและมีจิตสํานึกที่ดี
ผู๎เสนอโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
...................................................................................................................................... ........................................
.............................................................................................................................................................................

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๓๔
ชื่อโครงการ
ลูกเสือ – เนตรนารีโรงเรียนบ้านริมใต้
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายกาธร ชมภูเทศ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ (๑)
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ซึ่งมุํงให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยํางรอบด๎านเพื่อความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย
สติป๓ญญา อารมณ๑และสังคม เสริมสร๎างให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม
มีระเบียบวินัย ปลูกฝ๓งและ
สร๎างจิตสํานึกของการทําประโยชน๑เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได๎ และอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎ใช๎องค๑ความรู๎ ทั กษะและเจตคติจากการเรียนรู๎ ๘ กลุํมสาระการ
เรี ย นรู๎ และประสบการณ๑ ข องผู๎ เ รี ย นมาปฏิ บั ติ กิ จ กรรมเพื่ อ ชํ ว ยให๎ ผู๎ เ รี ย นเกิ ด สมรรถนะสํ า คั ญ ได๎ แ กํ
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ป๓ญหา การใช๎ทักษะชีวิตและการใช๎เทคโนโลยี ซึ่งจะสํงผลใน
การพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค๑ ได๎แกํ รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ซื่อสัตย๑สุจริต มี
วินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเกิดทักษะการ
ทํางานและอยูํรํวมกับผู๎อื่น ในสังคมได๎อยํางมีความสุข กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เป็นหนึ่งในกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน ซึ่งมุํงพัฒนาความมีระเบียบ ความเป็นผู๎นํา – ผู๎ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทํางานรํวมกัน
การรู๎จักแก๎ป๓ญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชํวยเหลือแบํงป๓น เอื้ออาทรและสมานฉันท๑
โดยจัดให๎สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู๎เรียนให๎ได๎ปฏิบัติด๎วยตนเอง ในทุก
ขั้นตอน ได๎แกํ การศึกษา วิเคราะห๑ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน เน๎นการ
ทํางานเป็นกลุํมตามความเหมาะสมและสอดคล๎องกับวุฒิภาวะของผู๎เรียน และบริบทของสถานศึกษาและ
ท๎องถิ่น

๒๓๕
โรงเรี ย นบ๎ า นริ ม ใต๎ เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาผู๎ เ รี ย นให๎ เ ป็ น คนมี ร ะเบี ย บวิ นั ย
จึงได๎จั ดโครงการการจัดการเรี ยนการสอนกิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี ได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง
ได๎แกํ การชํวยเหลือตนเองและผู๎อื่น ระบบหมูํ การสังเกต การสะกดรอย การผจญภัย กิจกรรมกลางแจ๎ง
การเดินทางไกลและแรมคืน ซึ่งเน๎นให๎มีระเบียบวินัยในตนเองและหมูํคณะ การเป็นผู๎นํา ผู๎ตามที่ดี การ
ควบคุม ตนเอง ความอดทน การให๎ ค วามรํ ว มมือ กับหมูํ คณะ รวมทั้ งเปิดโอกาสให๎ ส อบวิช าพิเศษและรั บ
เครื่องหมายวิชาพิเศษของลูกเสือในวิชาที่ขอสอบ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ลูกเสือ - เนตรนารี ได๎รับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในเรื่องระเบียบแถว ระบบหมูํ
การสังเกต
การสะกดรอยการผจญภัยและการแสดงออก
๒.๒ ลูกเสือ - เนตรนารีได๎รับการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติในเรื่องการปฐมพยาบาล และการผูกเงื่อนตําง
ๆ
๒.๓ ลูกเสือ - เนตรนารีได๎รับการฝึกอบรมในเรื่องการอนุรักษ๑ และการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๔ ลูกเสือ - เนตรนารี มีโอกาสได๎สอบวิชาพิเศษ ตามหลักสูตรกําหนด
๒.๕ ลูกเสือ - เนตรนารีได๎รับการฝึกอบรมในเรื่องการมีวินัยในตนเอง และหมูํคณะ มีความรับผิดชอบ
ตํอหน๎าที่
๒.๖ ลูกเสือ - เนตรนารีพึ่งตนเอง อยูํรํวมกันทํางานรํวมกันด๎วยความอดทน กล๎าหาญ และกล๎า
แสดงออก
๒.๗ ลูกเสือ - เนตรนารีชํวยเหลือผู๎อื่น รักหมูํคณะ มีความสามัคคี และทํางานเป็นหมูํคณะอยํางมี
ความสุข
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑. ลูกเสือ – เนตรนารีสํารอง ชั้น ป.๓ เข๎ารํวมโครงการ Cub Day
๓.๑.๒. ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.๔ เข๎ารํวมโครงการ Scout Day
๓.๑.๓. ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.๕ เข๎ารํวมโครงการ Day Camp
๓.๑.๔. ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.๖ เข๎ารํวมโครงการ Hiking & Camping
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ป.๓, ๔, ๕, ๖ มีความรู๎และปฏิบัติตนได๎ตามวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎

๒๓๖

๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ Cub – Day ลูกเสือ- เนตรนารี ชั้น ป.๓
ขั้นตอนการดําเนินการ
๑.๑ วางแผนทํากิจกรรม
๑.๒ ดําเนินการตามแผนที่วางไว๎
๑.๓ สรุปกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒ Scout Day ลูกเสือ- เนตรนารี ชั้น ป.๔
ขั้นตอนการดําเนินการ
๒.๑ วางแผนทํากิจกรรม
๒.๒ ดําเนินการตามแผนที่วางไว๎
๒.๓ สรุปกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๓ Day Camp ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ป.๕
ขั้นตอนการดําเนินการ
๓.๑ วางแผนทํากิจกรรม
๓.๒ ดําเนินการตามแผนที่วางไว๎
๓.๓ สรุปกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๔ Hiking&Camping ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ป.๖
ขั้นตอนการดําเนินการ
๔.๑ วางแผนทํากิจกรรม
๔.๒ ดําเนินการตามแผนที่วางไว๎
๔.๓ สรุปกิจกรรม

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

โรงเรียนบ๎านริมใต๎

๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน 1๐๐,0๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธ.ค. ๖3

ธ.ค. ๖3

ธ.ค. ๖3

ก.พ. ๖4

ผู้รับผิดชอบ
นายกําธร ชมพูเทศ
นายอนุกรณ๑ เดชธงไชย
นายมณฑล ธงเทียน

๒๓๗

กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑
Cub – Day ลูกเสือ- เนตรนารี ชั้น ป.๓
กิจกรรมที่ ๒
Scout Day ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ป.๔
กิจกรรมที่ ๓
Day Camp ลูกเสือ – เนตรนารีชั้น ป.๕
กิจกรรมที่ ๔
Hiking & Camping ลูกเสือ – เนตรนารี ป.๖
รวม

ตอบแทน

ประเภทค่าใช้จ่าย
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

-

-

10,000

10,000

-

-

20,000

20,000

-

-

20,000

20,000

20,000

-

30,000

50,000

20,000

-

80,000

100,000

หมายเหตุ

๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ลูกเสือ - เนตรนารีสํารอง ชั้น ป.๓
มีความรู๎ - ความเข๎าใจ และถือปฏิบัติได๎ในเรื่องระบบหมูํ
การสังเกต การสะกดรอย การผจญภัย และการแสดง
๒. ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.๔
มีความรู๎ - ความเข๎าใจ และถือปฏิบัติได๎ในเบื้องต๎น เรื่องระบบ
หมูํ การสังเกต การสะกดรอย การผจญภัย การแสดงและ
ระเบียบแถว
๓. ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป. ๕
มีความรู๎ - ความเข๎าใจ และถือปฏิบัติ ได๎ในเรื่องระเบียบแถว
การสังเกต การวางแผนการทํางานรํวมกับกลุํมและการผจญภัย
๔. ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.๖
มีความรู๎ - ความเข๎าใจ และถือปฏิบัติได๎ในเรื่อง ระบบหมูํ
การสังเกต การสะกดรอย การผจญภัย การแสดง ระเบียบแถว
และการทํางานรํวมกับผู๎อื่น
๕. การสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ ของลูกเสือ – เนตรนารีชั้น
ป. ๓, ๔, ๕, ๖ ตามหลักสูตรกําหนด

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

การสังเกต
การสอบ

แบบสังเกต
แบบทดสอบ

การสังเกต

แบบสังเกต

การสอบ

แบบทดสอบ

การสังเกต
การสอบ

แบบสังเกต
แบบทดสอบ
แบบสังเกต
แบบทดสอบ

การสังเกต

๒๓๘
๖. การอยูํรํวมกัน ทํางานรํวมกัน มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่
การพึ่งตนเอง ด๎วยความอดทน และกล๎าหาญ
๗. การอนุรักษ๑ และสงวนรักษาธรรมชาติ
๘. วินัยในตนเองและหมูํคณะ
๙. ทํางานเป็นหมูํคณะ ด๎วยความสามัคคี และมีความสุข

การสอบ
การสังเกต
การทดสอบ
การสอบถาม
การสัมภาษณ๑
การสัมภาษณ๑

การสังเกต
การทดสอบ
การสอบถาม
การสัมภาษณ๑
การสัมภาษณ๑

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ป.๓, ๔, ๕, ๖
๘.๑ มีความรู๎ความเข๎าใจ และปฏิบัติได๎ในเรื่องระบบหมูํ การสังเกต การสะกดรอย การผจญภัยและ
การแสดง
๘.๒ ได๎รับการฝึกอบรม เรื่องระเบียบแถว
๘.๓ ได๎รับการฝึกอบรม และสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรกําหนด
๘.๔ มีวินัยในตนเอง และหมูํคณะ
๘.๕ ได๎พึ่งตนเองด๎วยความอดทน มีความกล๎าหาญ และกล๎าแสดงออก
๘.๖ ได๎ฝึกฝนการอยูํรํวมกัน ทํางานรํวมกัน มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ และมีความสามัคคี
๘.๗ มีความรักธรรมชาติ รู๎จักการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และถือปฏิบัติได๎
๘.๘ บําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน๑ ชํวยเหลือผู๎อื่น รักหมูํคณะ มีความสามัคคี และรักชาติ
ผู๎เสนอโครงการ
(นายกําธร ชมภูเทศ)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๓๙
ชื่อโครงการ
วิ่ง 31 ขา สู่ฝันวันยิ่งใหญ่
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายดนุกิจ สายเกิด
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนายน ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ (๔)
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต

๑. หลักการและเหตุผล
กีฬาทุกชนิดมีวัตถุประสงค๑ที่จะทําให๎มนุษย๑ได๎ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ให๎รู๎จัก การออกกําลังกาย
ที่ถูกต๎องผํานกิจกรรมที่มีกติกาของเกมส๑นั้นๆ ทางครูผู๎ฝึกสอนจึงได๎เล็งเห็นวํากีฬาวิ่ง 31 ขานั้นจะสามารถ
สํงเสริมและพัฒนานักเรียนทางด๎ายรํางกายและจิตใจตลอดการสร๎างความสามัคคีภายในหมูํคณะ
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ได๎ทําการฝึกซ๎อมและสํงนักกีฬาวิ่ง 31 ขาเข๎ารํวมแขํงขันครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2554
โดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด๎า รํวมกับสพฐ. เป็นผู๎จัดการแขํงขัน จากนั้นสํงนักกีฬาวิ่ง 31 ขาทุกปีเป็นต๎นมา จนมา
ประสบผลสําเร็จในปี 2558 เมื่อทีมวิ่ง 31 ขาของโรงเรียน บ๎านริมใต๎ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 จากการ
แขํงขันรอบสุดท๎ายชิงแชมป์ประเทศไทยและอีกครั้งหนึ่งในปี 2559 , ปี ๒๕๖๐ ได๎อันดับที่ ๔ ณ สนามกีฬา
ราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร
ปี 2561 ประสบความสําเร็จได๎อันดับที่3 รอบสุดท๎ายรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาสํงเสริมทักษะการเลํนกีฬาให๎กับนักเรียน
2.2 เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะในการเลํนกีฬาของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป
2.3 นักเรียนนําทักษะในการเลํนกีฬาไปปรับใช๎ในชีวิตประจําวัน
2.4 นักเรียนเลํนกีฬาเป็น ดูกีฬาเป็น รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย มีน้ําใจนักกีฬา

๒๔๐
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.๑.1 นักเรียนในโครงการจํานวน 80 คนมีสุขภาพที่ดี รักการออกกําลังกาย
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.๑ สามารถปฏิบัติการแขํงขันและเพิ่มพูนทักษะ ประสบผลสําเร็จในระดับที่สูงขึ้น
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นวางแผน (Plan) ศึกษากติกา การเลํน การแขํงขันกีฬา
มิ.ย. 63
นายดนุกิจ สายเกิด
วิ่ง31ขาโดยคํานึ งถึงความเป็ น ไปได๎ในการสร๎างทีมวิ่ง 31 ขา
รวมทั้งการสํารวจนักเรียน
2. ขั้ น ดํ า เนิ น การ (Do) ผู๎ ส อนคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ าวิ่ ง 31 ขา
มิ.ย. – ก.ค. 63
นั ก เรี ย นอยูํ ใ นระดั บ ชั้ น ป.4 - 6 โดยไมํ จํ า กั ด ชายหญิ ง
การคั ด เลื อ กต๎ อ งคํ า นึ ง ถึ ง สรี ร ะรํ า งกาย น้ํ า หนั ก สํ ว นสู ง
ความเร็วในการวิ่ง ฝึกซ๎อมชํวงเช๎าและเย็น และสํารวจเรื่อง
อาการบาดเจ็บของนักกีฬาแตํละคน
3. ขั้นประเมินทบทวนตรวจสอบ (Check) เมื่อดําเนินกิจกรรม
ก.ค. 63
การฝึกซ๎อมตามเวลาแล๎ว จะมีการประเมินเรื่องความพร๎อม
เพรียง ความแข็งแรง ความเร็ว ทุก 1 สัปดาห๑
4 . ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ขํ ง ขั น ใ น ร ะ ดั บ เ ข ต พื้ น ที่ , ร ะ ดั บ ภ า ค ,
ส.ค. – ธ.ค. 63
ระดับประเทศ
5. ขั้ น การปรั บ ปรุ ง (Act) หลั ง จากดํ า เนิ น การฝึ ก ซ๎ อ ม ส.ค.63 - มี.ค. 64
การปรั บ ปรุ ง ให๎ ส ถิ ติ ใ นการวิ่ ง ดี ขึ้ น ทํ า การวิ เ คราะห๑ เ ป็ น
รายบุคคล ความเร็ว ความแข็งแรง การประสานกันกับเพื่อน
รํวมทีมการปรับตําแหนํงเพื่อความเหมาะสม
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ

๒๔๑

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. ขั้ น วางแผน (Plan) ศึ ก ษากติ ก า
การเลํน การแขํงขันกีฬาวิ่ง 31 ขาโดย
คํานึงถึงความเป็นไปได๎ในการสร๎างทีม
วิ่ง 31 ขารวมทั้งการสํารวจนักเรียน
2. ขั้นดําเนินการ (Do) ผู๎สอนคัดเลือก
นั ก กี ฬ าวิ่ ง 31 ขา นั ก เรี ย นอยูํ ใ น
ชํ ว งชั้ น ป.4-6 โดยไมํ จํ า กั ด ชายหญิ ง
การคัดเลือกต๎องคํานึงถึง สรีระรํางกาย
น้ําหนัก สํว นสู ง ความเร็ว ในการวิ่ง
ฝึกซ๎อมชํวงเช๎าและเย็น รวมทั้งสํารวจ
เรื่ อ งอาการบาดเจ็ บ ของนั ก กี ฬ า
แตํละคน
3. ขั้ น ประเมิ น ทบทวนตรวจสอบ
( Check) เ มื่ อ ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม
การฝึ ก ซ๎ อ มตามเว ลาแล๎ ว จะมี
การประเมิ น เรื่ อ งความพร๎ อ มเพรี ย ง
ความแข็งแรง ความเร็ว ทุก 1 สัปดาห๑
4. ปฏิบัติการแขํงขันในระดับเขตพื้นที่,
ระดับภาค ,ระดับประเทศ
10,000
1๐,๐๐๐
๕. ขั้ น การปรั บ ปรุ ง (Act) หลั ง จาก
ดําเนินการฝึกซ๎อมการปรับปรุงให๎สถิติ
ในการวิ่ง ดีขึ้น ต๎องทําการวิเคราะห๑
เป็นรายบุคคล ความเร็วเฉพาะบุคคล
คว ามแข็ ง แรง การประสานกั น
กั บ เพื่ อ นรํ ว มที ม การปรั บ ตํ า แหนํ ง
เพื่อความเหมาะสม และฝึกซ๎อมเก็บตัว
รวม
10,000
10,000
กิจกรรม

๗. การประเมินผลโครงการ

รวม
-

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

หมายเหตุ

๒๔๒
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง รู๎จักดูแล
ตัวเอง
๒. นั ก เรี ย นเลํ น กีฬ าเป็ น ดู กีฬ าเป็ น กํ อเกิ ด
ทักษะ สามารถปรับใช๎ในชีวิตประจําวัน
๓. นั ก เรี ย นเกิด ความสามั ค คีใ นหมูํ ค ณะ รู๎ แ พ๎
รู๎ชนะ รู๎อภัย มีน้ําใจนักกีฬา
๔. นั กเรีย นประสบผลสํ าเร็จ ในการเข๎าแขํงขัน
ระดับตํางๆ

วิธีการประเมิน
การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
การบันทึก

การทดสอบ

แบบฝึก,แบบทดสอบ

สังเกต

การสังเกต

รางวัลที่ได๎รับ

รางวัล

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความสําเร็จในการจัดกิจกรรมกีฬา วิ่ง 31 ขา โดยรวมแล๎วป๓จจัยหลักคือการนําวิทยาศาสตร๑การกีฬา
มาปรับใช๎กับการฝึกซ๎อม รวมถึงโภชนาการของนักเรียนกํอนการแขํงขันหรือระหวําง
การแขํงขันการ
วิเคราะห๑รายบุคคล รายทีม ตลอดจนการฝึกซ๎อมตามตาราง การเตรียมทีมกํอน การแขํงขัน การสนับสนุน
ของทุกฝุาย การสํงนักกีฬาเข๎าแขํงขันอยํางตํอเนื่อง ทําให๎เกิดประสบการณ๑ทั้งครูและนักเรียนที่จะนํามาปรับใช๎
ในการแขํงขันและสํงเสริมให๎นักเรียนเข๎าศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น ความสําเร็จที่ได๎ คือ ความภาคภูมิใจแตํสิ่งที่
สําคัญที่สุด คือ การปลูกฝ๓งให๎นักเรียนมีใจรักในกีฬา รักการออกกําลังกาย เลํนกีฬาเป็น ดูกีฬาเป็น รู๎ แพ๎ รู๎
ชนะ รู๎อภัย มีน้ําใจนักกีฬา
ผู๎เสนอโครงการ
(นายดนุกิจ สายเกิด)
ตําแหนํง พนักงานราชการ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๔๓
ชื่อโครงการ
เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเทวินทร์ อุทรา
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ (๑)
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากป๓จจุบันเทคโนโลยีด๎านการสื่อสารที่ไร๎ขีดจํากัดและรวดเร็วทําให๎เกิดการไหลบําของข๎อมูล
ขําวสารและวัฒนธรรมตํางชาติสามารถเข๎ามาในสังคมของคนไทยได๎งํายจึงทําให๎หลายครั้งจึงเกิดพฤติกรรมที่
ไมํเหมาะสม แปลกใหมํ สับสน และขัดแย๎งเกิดขึ้นในสังคม สํงผลให๎นักเรียนได๎รับผลกระทบจากข๎อมูลขําวสาร
และวัฒ นธรรมที่ไมํ เหมาะกับ สภาพสั งคมโดยกระบวนการลอกเลี ย นแบบ ดัดแปลงจนทําให๎ นักเรียนลื ม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาทหรือหน๎าที่ที่นักเรียน ควรพึงปฏิบัติ ด๎วยเหตุผลดังกลําวแผนก
ปกครองจึงได๎นํานโยบายของรัฐบาลที่ต๎องการให๎คนไทย(รวมทั้ งนักเรียน) หันมาใสํใจคํานิยมที่ประชาชนคน
ไทยพึงมี เพื่อเป็นการสร๎างเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค๑ให๎กับนักเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญและการดําเนินการ
อยําง เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาให๎เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สามารถอยูํรํวมกัน ในสังคมได๎อยํางมีความสุข ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต๎องการสํงเสริมให๎
เด็กและเยาวชน มีความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมไทย สํงเสริมให๎ประชาชนใช๎ชีวิต
ในสังคม
อยํางมีความสุขได๎เรียนรู๎การดําเนินชีวิตของผู๎คนในชาติ รวมทั้งประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม
ประเพณี ที่สืบทอดตํอกันมาทําให๎เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และรํวมกันรักษาสิ่งที่ดีงามในชาติของตน
ให๎คงอยูํตลอดไป
2.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความเอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญ๒ูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ

๒๔๔
๒.๒ เพื่อสํงเสริมพัฒนาให๎นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคํานิยม
หลัก 12 ประการ
๒.๓ เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันทางจิตใจให๎กับนักเรียน เพื่อให๎มีจิตใจที่ดีงาม
๒.๔ เพื่อสร๎างทัศนคติ คํานิยม และวัฒนธรรมอันดีงามให๎อยูํคูํสังคมไทย
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.๑.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - 6 จํานวน ๘๗๐ คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑. ผู๎ เ รี ย นมี ค วามเอื้ อ อาทรผู๎ อื่ น มี ก ตั ญ ๒ู ก ตเวที ตํ อ ผู๎ มี พ ระคุ ณ มี ทั ศ นคติ สร๎ า ง
ภูมิคุ๎มกัน และวัฒนธรรมอันดีงาม
๓.๒.๒ ผู๎เรียนมีทัศนคติ สร๎างภูมิคุ๎มกัน และวัฒนธรรมอันดีงาม
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรม
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑
2. ซื่อสัตย๑ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ๑ในสิ่งที่ดีงามเพื่อสํวนรวม
3. กตัญ๒ูตํอพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย๑
4. ใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษาเลําเรียนทั้งทางตรง และทางอ๎อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย๑ หวังดีตํอผู๎อื่น เผื่อแผํ และแบํงป๓น
7. เข๎าใจเรียนรู๎การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย๑
ทรงเป็นประมุขที่ถูกต๎อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญํ
9. มีสติรู๎ตัว รู๎คิด รู๎ทํา รู๎ปฏิบัติตามพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
10. รู๎จักดํารงตนอยูํโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รู๎จักอดออมไว๎
ใช๎เมื่อยามจําเป็น มีไว๎พอกินพอใช๎ ถ๎าเหลือก็แจกจํายจําหนําย
และพร๎อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร๎อม เมื่อมีภูมิคุ๎มกันที่ดี
11. มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกาย และจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออํานาจ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. 63 – มี.ค. 64

ผู้รับผิดชอบ
นายเทวินทร๑
อุทรา
ครูประจําชั้น
ครูประจําวิชา

๒๔๕
ฝุายตํางๆ มีความละอายเกรงกลัวตํอบาปตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชน๑ของสํวนรวม และของชาติมากกวํา
ผลประโยชน๑ของตนเอง
ขั้นตอนการดาเนินการ
๑. ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
๒. ดําเนินงานตามโครงการ
๓. ติดตามการดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไว๎
๔. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการที่กําหนดไว๎
๕. สรุปโครงการ
๕. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ แหลํงเรียนรู๎ตํางๆ
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน 5,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
ประเภทค่าใช้จ่าย
กิจกรรม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑
คําใช๎จําย
๑.๑ สื่ออุปกรณ๑การสอน
๓,000
๑.๒ วัสดุการจัดนิทรรศการ
๒,๐๐๐
รวม
๕,๐00
๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ผู๎เรียนมีความเอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญ๒ูกตเวที
ตํอผู๎มีพระคุณ
๒.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามคํานิยมหลัก 12 ประการ
๓. นักเรียนมีการสร๎างภูมิคุ๎มกันทางจิตใจ
ให๎กับนักเรียนเพื่อให๎มีจิตใจที่ดีงาม

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบเอกสาร
สังเกต
สัมภาษณ๑
ตรวจสอบเอกสาร
สังเกต
สัมภาษณ๑
ตรวจสอบเอกสาร
สังเกต
สัมภาษณ๑

รวม

หมายเหตุ

๓,000
๒,๐๐๐
๕,๐00

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึก
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ๑
แบบบันทึก
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ๑
แบบบันทึก
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ๑

๒๔๖
๔. ผู๎เรียนมีสร๎างทัศนคติ คํานิยม และวัฒนธรรม
อันดีงามให๎อยูํคูํสังคมไทย

ตรวจสอบเอกสาร
สังเกต
สัมภาษณ๑

แบบบันทึก
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ๑

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ที่ต๎องการตามหลักคํานิยม 12 ประการ
ผู๎เสนอโครงการ
(นายเทวินทร๑ อุทรา)
ตําแหนํง พนักงานราชการ

ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
................................................................................................................................... ...........................................
.........................................,..................................................................................................................................

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๔๗
ชื่อโครงการ
เด็กไทยสุขภาพดี
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาววนิดา ยิ่งยง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ (๔)
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต

๑. หลักการและเหตุผล
ตาม พรบ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 6 กลําวไว๎วํา “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไป เพื่อ
พัฒนาคนไทย ให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อ ยํางมีความสุข” และจากการประเมินผลการเฝูาระวัง
ทางภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนบ๎านริมใต๎ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบวํา นักเรียนมี
ภาวะทุพโภชนาการคําเกินมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเด็กในวัยเรียนนี้คือกําลังสําคัญของชาติใน
อนาคต แตํเด็กวัยเรียนที่เตี้ย ผอม และขาดสารอาหาร จะมีการเจริญเติบโตที่บกพรํอง ภูมิต๎านทานโรคต่ํา จึง
ติดเชื้อได๎งํายและเจ็บปุวยบํอย สํงผลตํอระดับสติป๓ญญาตามมา ในทางตรงกันข๎าม เด็กที่มีภาวะอ๎วน จะเสี่ยง
ตํอการเกิดโรคเรื้อรังตํางๆ เชํน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด สาเหตุของป๓ญหาสํวนหนึ่ง
เกิดจากนักเรียนสํวนใหญํยังคงมีพฤติกรรมการกินอาหารเลือกกินตามใจชอบ ไมํทานผัก การรับประทาน
อาหารที่ ไ มํ มี ป ระโยชน๑ ซ้ํ า ๆ ผลที่ ต ามมา คื อ ภาวะ ‘ผอม’ ในเด็ ก ที่ ไ ด๎ รั บ สารอาหารไมํ ค รบ 5 หมูํ
ภาวะ ‘เตี้ย’ ในเด็กที่ขาดสารอาหารเรื้อรัง และภาวะ ‘อ้วน’ ในเด็กที่ได๎รับสารอาหารเกินความต๎องการของ
รํางกาย
เพื่อเป็นการลดป๓ญหาภาวะทุพโภชนาการดังกลําว ทางโรงเรียนบ๎านริมใต๎ จึงจัดทํา โครงการเด็กไทย
สุขภาพดีขึ้น

๒๔๘

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให๎นักเรียนโรงเรียนบ๎านริมใต๎ มีสุขภาพดี สํวนสูงสมสํวนตามวัย
๒.๒ เพื่อให๎ภาวะทุพโภชนาการเกินเกณฑ๑ (อ๎วน/เริ่มอ๎วน) ภาวะต่ํากวําเกณฑ๑ (เตี้ย/คํอนข๎างเตี้ย
,ผอม/คํอนข๎างผอม) ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านริมใต๎ลดลงต่ํากวําคํามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
๒.๓ เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีการออกกําลังกายหรือกิจกรรมทางกายตามความถนัดและความ
สนใจ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียน ร๎อยละ ๗๐ มีสุขภาพดี สํวนสูงสมสํวนตามวัย
๓.๑.๒ ภาวะทุพโภชนาการลดลง ต่ํากวําคํามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
๓.๑.๓ นักเรียน ร๎อยละ ๗๐ มีการออกกําลังกาย/กิจกรรมทางกายทุกวัน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนบ๎านริมใต๎ มีสุขภาพดี สํวนสูงสมสํวนตามวัย มีความรู๎ความเข๎าใจด๎านโภชนาการและ
สุขภาพ ที่เหมาะสม มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และออกกําลังกายอยูํเสมอ
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
๑. ศึกษาสภาพป๓จจุบัน ป๓ญหา ความต๎องการ
๒. จัดทําโครงการ
๓. ขออนุมัติโครงการ
๔. ดําเนินงานตามโครงการ
๔.๑ กิจกรรมการเฝูาระวังภาวะโภชนาการ (ชั่งน้ําหนัก
, วัดสํวนสูง, ทดสอบสมรรถภาพทางกาย)
๔.๒ กิจกรรมทางกาย “กระโดดโลดเต๎น เลํนสนุก”

๔.๓ กิจกรรม “อําน-ปรับ-ขยับ-เปลี่ยน”

ระยะเวลาดาเนินการ
มี.ค. ๒๕๖๓
มี.ค. ๒๕๖๓
พ.ค. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววนิดา ยิ่งยง
นางสาววนิดา ยิ่งยง
นางสาววนิดา ยิ่งยง

พ.ค. , ก.ย. , พ.ย. ๒๕๖๓
ก.พ. ๒๕๖๔
พ.ค. ๒๕๖๓-ก.พ. ๒๕๖๔

นายประดิษฐ ชัยสาร
ครูประจําชั้น
นายประดิษฐ ชัยสาร
นายดนุกิจ สายเกิด
ครูประจําชั้น
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
ครูวนิดา ยิ่งยง
ครูอาหารกลางวัน

พ.ค. ๒๕๖๓-ก.พ. ๒๕๖๔

๒๔๙
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

๕. สรุปผล/ประเมินผล
๖. รายงานผลการจัดกิจกรรม
๗. การประเมินโครงการ

มี.ค. ๒๕๖๔
มี.ค. ๒๕๖๔
มี.ค. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ
ครูประจําชั้น
ครูประจําวิชา
ครูผู๎รับผิดชอบ
กิจกรรม
ครูผู๎รับผิดชอบ
กิจกรรม
นางสาววนิดา ยิ่งยง

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนบ๎านริมใต๎
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน ๗,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม
๑. กิจกรรมการเฝูาระวังภาวะ
โภชนาการ(ชั่งน้ําหนัก วัดสํวนสูง
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย)
- เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล
(มีรายละเอียดแบบกรัม) ที่วัดสํวนสูง
แบบคาน และถุงทรายน้ําหนัก ๕
กิโลกรัม
- แบบบันทึกภาวะโภชนาการ
๒. กิจกรรมทางกาย “กระโดด
โลดเต๎น เลํนสนุก”
- แบบบันทึกกิจกรรมทางกาย
๓. กิจกรรม “อําน – ปรับ – ขยับ เปลี่ยน”
- แบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร
รวม

ตอบแทน

ประเภทค่าใช้จ่าย
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

-

-

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

-

-

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

-

-

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

-

-

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

-

-

๗,๐๐๐

๗,๐๐๐

หมายเหตุ

๒๕๐

๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
๑. นักเรียน ร๎อยละ ๗๐ มีสุขภาพดี สํวนสูงสมสํวน - ชั่งน้ําหนัก วัด
ตามวัย
สํวนสูง
- ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กาย
๒. ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนลดลง ต่ํากวํา - ประเมินภาวะ
คํามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
โภชนาการ
๓. นั ก เรี ย น ร๎ อ ยละ ๗๐ มี ก ารออกกํ า ลั ง กาย/ - ประเมิน
กิจกรรมทางกายทุกวัน

เครื่องมือที่ใช้
- บันทึกภาวะโภชนาการ
- บันทึกการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย

- โปรแกรมของสถาบันวิจัย
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- แบบประเมิน

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนโรงเรียนบ๎านริมใต๎ มีสุขภาพดี สํวนสูงสมสํวนตามวัย ภาวะทุพโภชนาการลดลง มีความรู๎
ความเข๎าใจด๎านโภชนาการและสุขภาพที่เหมาะสม มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
และออกกําลังกายอยูํเสมอ
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาววนิดา ยิ่งยง)
ตําแหนํง ครู
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๕๑

ชื่อโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวารุณี เวศนารัตน์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 25๖3 – มีนาคม 2564
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายในด้าน ๑ ตัวชี้วัด ๑ (๑.๑ ข้อ ๖), (๑.๒ ข้อ ๑)
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
1. หลักการและเหตุผล
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดําเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและตามพระราชประสงค๑ของสมเด็จ
พระเจ๎ า อยูํ หั ว รั ช กาลที่ 10 ซึ่ ง รั ฐ มนตรี วํ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมอบหมายให๎ รั ฐ มนตรี ชํ ว ยวํ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินงานตามนโยบายภายใต๎กรอบ กลยุทธ๑ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยรํวมมือกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู๎รับผิดชอบ การจัดการศึกษาสําหรับเยาวชนสํวน
ใหญํของประเทศให๎เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบ ในการจัดการศึกษาเพื่อให๎เยาวชนทุกคน มี
ความรู๎ ความสามารถ เป็นคนดี คนเกํงและมีความสุข
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรมให๎กับนักเรียน ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู๎ เกี่ยวข๎อง
กับโรงเรียน จึงมีความจําเป็นมาก โรงเรียนบ๎านริมใต๎จึงได๎จัดทําโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ขึ้น เพื่อ
สนองนโยบายและพั ฒ นาให๎ นั กเรี ย น ครู ผู๎ บริ ห าร และบุค ลากรทางการศึก ษา ตระหนั กรู๎ เข๎า ใจและมี
กระบวนการคิดอยํางมีเหตุผลและซึมซับคุณคําแหํงคุณธรรมความดีอยํางเป็นธรรมชาติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียน ครู ผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู๎เกี่ยวข๎องกับโรงเรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม
จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อให๎มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการให๎การศึกษาประกอบด๎วยคุณธรรม จริยธรรม สํงเสริมให๎มี
ธรรมาภิบาล

๒๕๒
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ร๎อยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
3..1.2 นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
4. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
1. แตํงตั้งคณะทํางาน
2. บุคลากรทุกฝุายวางแผนดําเนินการ
3. ดําเนินการตามแผน

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม – มิถุนายน 2563
พฤษภาคม 2563 – มีนาคม
2564
มีนาคม 2564

4. สรุปโครงการ
5. สถานที่ดาเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
นางวารุณี เวศนารัตน๑
คณะทํางาน
คณะทํางาน
นางวารุณี เวศนารัตน๑

โรงเรียนบ๎านริมใต๎

6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณจํานวน 7,000 บาท
6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม
1. โครงงานคุณธรรม
2. คํายคุณธรรมครู ผู๎บริหาร
บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู๎เกี่ยวข๎องกับโรงเรียน
รวม

ค่าตอบแทน
-

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
4,000
3,000
7,000

7. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. นักเรียน ครู ผู๎บริหาร บุคลากรทางการ สังเกตและตรวจสอบ
ศึกษา และผู๎เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมโครงการของ
โรงเรียน

รวม
4,000

หมายเหตุ

3,000
7,000

เครื่องมือที่ใช๎
แบบประเมินคุณธรรม

๒๕๓
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรี ยน ครู ผู๎บ ริหาร บุคลากรทางการศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องกับโรงเรียน เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
จริยธรรม
ผู๎เสนอโครงการ
(นางวารุณี เวศนารัตน๑)
ตําแหนํง ครูชํานาญการพิเศษ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ............

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๕๔
ชื่อโครงการ
โรงอาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเทวินทร์ อุทรา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
๑. หลักการและเหตุผล
ตาม พรบ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 6 กลําวไว๎วํา “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข ”โรงอาหาร โรงครัวของโรงเรียนเป
นสิ่งที่สําคัญตอการใหบริการนักเรียน และบุคลากร ดังนั้น การทําใหโรงอาหารสะอาดจึงเปนเรื่องที่ดีต อสุข
ภาพของทุกคน จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อใหนักเรียนและบุคลากร ทุกคนไดตระหนักถึงความสําคัญของ
โรงอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะใหผูมาใชบริการเกิดความมั่นใจ และไววางใจในการใชบริการ
จากสภาพป๓ จ จุ บั น โรงอาหารของโรงเรี ย นบ๎ า นริ ม ใต๎ มี สั ต ว๑ ที่ เ ป็ น พาหะนํ า โรคมาอาศั ย อยูํ คื อ
นกพิราบ ทําให๎โรงอาหารมีมูลของนก ทําให๎โรงอาหารไมํสะอาด
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมองเห็ นป๓ญหาที่เกิดขึ้น ในเรื่องความไมํสะอาดในโรงอาหารเพื่อให๎มีความ
สะอาดและปลอดภัยตํอสุขลักษณะของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน จึงได๎จัดโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดใชโรงอาหารที่สะอาดปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร๎อย
๒.๒ เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธ๑ให๎ ความรู๎แกํนักเรียนและบุคคลากร ในการเลือกซื้อและการ
จัดบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัยถูกสุขอนามัย

๒๕๕
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑ นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ ไดใชโรงอาหารที่สะอาดปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร๎อย
๓.๒ นักเรียนและบุคคลากรทุกคน ได๎รับความรู๎ในการเลือกซื้อและการจัดบริการอาหารที่
สะอาด ปลอดภัยถูกสุขอนามัย
๓.๒ เชิงคุณภาพ
โรงอาหารและโรงครัวมีความสะอาด ปลอดภัยตํอสุขลักษณะของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
ทําให๎นักเรียนมีสุขภาพกาย ใจ แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
๑.ศึกษาสภาพป๓จจุบัน ป๓ญหา ความต๎องการ
๒.จัดทําโครงการ
๓.ขออนุมัติโครงการ
๔.ดําเนินงานตามโครงการ
๔.๑.กิจกรรมการดําเนินงานสุขาภิบาล
๔.๒ กิจกรรมการดูแลความสะอาดและ
สภาพแวดล๎อมของโรงอาหารและโรงครัว
4.๓ กิจกรรมการกําจัดสัตว๑พาหนะในโรงอาหาร
และโรงครัว
๔.๔ กิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธ๑ให๎ความรู๎
ในการเลือกซื้อและการจัดบริการอาหาร
5.ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
6รายงานผลการดําเนินงาน
๗.การประเมินโครงการ

๕. สถานที่ดาเนินโครงการ

โรงเรียนบ๎านริมใต๎

ระยะเวลาดาเนินการ
มี.ค. ๒๕๖4
มี.ค. ๒๕๖4
พ.ค. ๒๕๖3

ผู้รับผิดชอบ
นายเทวินทร๑ อุทรา
นายเทวินทร๑ อุทรา
นายเทวินทร๑ อุทรา
นายเทวินทร๑ อุทรา

พ.ค. ๒๕๖3-ก.พ. ๒๕๖4
พ.ค. ๒๕๖3-ก.พ. ๒๕๖4

พ.ค. ๒๕๖3-ก.พ. ๒๕๖4

มี.ค. ๒๕๖4
มี.ค. ๒๕๖4
มี.ค. ๒๕๖4

นายเทวินทร๑ อุทรา
และคณะครูเวรประจําวัน
โรงอาหาร
นายเทวินทร๑ อุทรา
และคณะครูอาหาร
กลางวัน
นายเทวินทร๑ อุทรา
นายเทวินทร๑ อุทรา
นายเทวินทร๑ อุทรา

๒๕๖
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบประมาณจํานวน 3๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม / รายการ

ค่า
ตอบแทน

กิจกรรมที่ ๑.
-การดําเนินงานสุขาภิบาล
กิจกรรมที่ ๒.
-กิจกรรมการดูแลความสะอาดและ
สภาพแวดล๎อมของโรงอาหารและโรงครัว
กิจกรรมที่ ๓.
-กิจกรรมการกําจัดสัตว๑พาหนะใน
โรงอาหารและโรงครัว
กิจกรรมที่ ๔
-กิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธ๑ให๎
ความรู๎ ในการเลือกซื้อและการจัดบริการ
อาหาร
รวม
๗. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. โรงอาหารและโรงครั ว มี ค วามสะอาด
ปลอดภั ย ตํ อ สุ ข ลั ก ษณะของนั ก เรี ย นและ
บุ ค ลากรของโรงเรี ย นทํ า ให๎ นั ก เรี ย นมี
สุขภาพกาย ใจ แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

-

-

-

ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
๓,๐๐๐
-

รวม
๓,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒๓,๐๐๐

๒๓,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

-

-

วิธีการประเมิน
ประเมิน
ความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

หมายเหตุ

๒๕๗
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช๎บริการโรงอาหารและโรงครัวที่มีความสะอาด ปลอดภัยตํอสุขลักษณะ
ทําให๎นักเรียนมีสุขภาพกาย ใจ แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผู๎เสนอโครงการ
(นายเทวินทร๑ อุทรา)
ตําแหนํง พบักงานราชการ

ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๕๘
ชื่อโครงการ
การสหกรณ์โรงเรียน
หน่วยรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนบ้านริมใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวารุณี เวศนารัตน์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 25๖3 – มีนาคม 256๔
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ ๑
สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายในด้าน ๑ ตัวชี้วัด ๑ (๑.๑ ข้อ๖), (๑.๒ ข้อ๑) ตัวชี้วัด ๓.๒
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน
 ทักษะด้านวิชาการ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะชีวิต
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ๑ใช๎วิธีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ๑ใน
โรงเรียน ให๎นักเรียนเป็นศูนย๑กลางแหํงการเรียนรู๎ เป็นวิชาที่สามารถปฏิบัติได๎จริงโดยการจัดกิจกรรมการออม
ทรัพย๑ กิจกรรมร๎านค๎า กิจกรรมการผลิต และสวัสดิการการศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับการดําเนินชีวิตประจําวัน
สร๎างเครือขํายและเผยแพรํให๎ความรู๎เรื่องวิชาการสหกรณ๑สูํชุมชน บ๎าน วัด โรงเรียน
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ได๎เล็งเห็นความสําคัญของวิชาการสหกรณ๑ วํามีความสําคัญในด๎าน
การออม
ทรั พย๑ กิ จ กรรมร๎ านค๎า กิจ กรรมการผลิ ต และสวัส ดิ การการศึกษา เพื่อให๎ เกิดกระบวนการเรียนรู๎ เรื่อ ง
ความหมาย ประโยชน๑ หลักการสหกรณ๑ วิชาการสหกรณ๑ ประโยชน๑ และคุณคําของสหกรณ๑ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง และสร๎ า งเสริ ม คุณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ความซื่ อสั ต ย๑สุ จ ริต และให๎ มี ความรอบรู๎ ที่
เหมาะสมเกี่ยวกับ การสหกรณ๑ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนสามารถดําเนินชีวิตด๎วยความ
อดทน ออดออม มีความเพียร นักเรียนสามารถรู๎วิธีการทําบัญชีรายรับ – รายจํายและจัดทําบัญชีของตนเอง โดยได๎
นําไปจัดการเรียน การสอนแบบบูรณาการแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ จึงได๎จัดทําหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู๎และ
จัดทําสื่อการเรียน การสอน ประเมินผลจากใบงาน การรํวมกิจกรรมและการนําไปปรับใช๎ในชีวิตประจําวันได๎
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักความหมาย ประโยชน๑และคุณคําของการสหกรณ๑ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๒๕๙
2.2 เพื่อให๎นักเรียนสามารถดําเนินชีวิตด๎วยความอดทน อดออม มีความเพียร มีสติและความรอบคอบ ใน
การดําเนินชีวิต
2.3 เพื่อให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาการสหกรณ๑
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการสหกรณ๑ ร๎อยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนสามารถนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันและสร๎างรายได๎ให๎ครอบครัว และนํา
ความรู๎ที่ได๎รับไปถํายทอดให๎เป็นประโยชน๑กับคนในชุมชน ตลอดจนได๎รับการฝึกคุณลักษณะนิสัยที่ดีด๎านการรู๎รัก
สามัคคีและรู๎จักการชํวยเหลือผู๎อื่น
4. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
1. แตํงตั้งคณะทํางาน

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2563

2. บุคลากรทุกฝุายวางแผนการดําเนินงาน ดังนี้
พฤษภาคม – มิถุนายน
กิจกรรมที่ 1
2563
ครูระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จัดทําแผน
การจัดการเรียนรู๎บูรณาการการสหกรณ๑กับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎อื่นๆ
กิจกรรมที่ 2
ครูระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ตามแผนการจัดการเรียนรู๎
กิจกรรมที่ 3
ครูระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 บันทึกผลการจัด
กิจกรรม เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 4
ครูระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จัดนิทรรศการ
การแสดงผลงานนักเรียนเกี่ยวกับการสหกรณ๑ ในวันวิชาการ
ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ
นางวารุณี เวศนา
รัตน๑
คณะทํางาน

๒๖๐
4. วิธีดาเนินการ (ต่อ)
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ
3. ดําเนินการตามแผน
4. สรุปโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม – มีนาคม
2564
มีนาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
คณะทํางาน
นางวารุณี เวศนา
รัตน๑

5. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนบ๎านริมใต๎
6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณจํานวน 2,000 บาท
6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
กิจกรรม

ประเภทคําใช๎จําย
คําตอบแทน คําใช๎ คําวัสดุ
สอย

รวม

หมายเหตุ

๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การสหกรณ๑บูรณาการในระดับชั้น
ป.1 – ป.๖
- จัดหา จัดทําสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การสหกรณ๑
1,000
2. นักเรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากการ
เรียนรู๎ เรื่อง การสหกรณ๑
ในวันวิชาการ
รวม

1,000
2,000

7. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช๎
1. นักเรียน
ตรวจผลงานสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรม
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนรู๎จักความหมาย ประโยชน๑และคุณคําของการสหกรณ๑ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

๒๖๑
พอเพียง สามารถดําเนินชีวิตด๎วยความอดทน อดออม มีความเพียร มีสติและความรอบคอบในการดําเนินชีวิตและ
มีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาการสหกรณ๑

ผู๎เสนอโครงการ
(นางวารุณี เวศนารัตน๑)
ตําแหนํง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ รักพนาราม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานฝุายบริหารทั่วไป

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๖๒

ส่วนที่ ๔
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
โรงเรียนบ๎านริมใต๎ มีการบริหารการศึกษาของ มีลักษณะการบริหารรูปแบบบูรณาการ เพื่อ ให๎
สามารถนํ าแผนการปฏิบั ติการที่เชื่อมโยงประสานสอดคล๎ องกันในทุกระดับสูํ การปฏิบัติ
อยํางมี
ประสิ ทธิภ าพ และบั ง เกิดประสิ ท ธิผ ลตามหลั กการบริ ห ารที่ มุํงเน๎ นผลสั มฤทธิ์ จึง กําหนดป๓จ จัยที่เ อื้อตํ อ
ความสําเร็จและแนวทางการบริหารสูํการปฏิบัติ ดังนี้
ปัจจัยที่เอื้อต่อความสาเร็จ
การบริหารเชิงกลยุทธ๑ภายใต๎การบริหารแบบมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ (RBMS) และระบบงบประมาณแบบ
มุํงเน๎นผลงานเชิงกลยุทธ๑ (SPBB) สํงผลให๎โรงเรียนบ๎านริมใต๎มีความพร๎อมทั้ง ๔ ด๎าน ดังนี้
๑. มีแผนกลยุ ทธ๑ที่ดี โดยการวางแผนเชิงบูรณาการแบบองค๑รวม การมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
เน๎นการวิเคราะห๑เชิงระบบเพื่อให๎ได๎แผนที่มีคุณลักษณะ
- เหมาะสมสอดคล๎องกับสถานการณ๑
- สําเร็จผลตามเปูาหมาย
- ประหยัดเวลาและคําใช๎จําย
- พึงพอใจทุกภาคสํวน
๒. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให๎มีทักษะกระบวนการคิดเชิงระบบ ในการทํางานเป็นทีม มี
ความริเริ่มสร๎างสรรค๑ อีกทั้งเพิ่มพูนความรู๎ทักษะการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่อง
๓. เป็นองค๑กรที่มีศักยภาพในการรับรู๎ ปรับตัวทันตํอการเปลี่ยนแปลง มีโครงสร๎างการบริหารจัดการ
ที่มีความยืดหยุํน ตอบสนองตํอสถานการณ๑ที่ปรับเปลี่ยนอยํางรวดเร็ว การบริหารจัดการเพื่อสร๎างองค๑ความรู๎
และนวัตกรรมการบริหารรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๔. เป็นองค๑กรที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ โดยใช๎มาตรการเสริมสร๎างแรงจูงใจ บุคลากรที่เน๎นการใช๎
ข๎อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามพันธกิจและข๎อตกลงการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติ
๑. ปรับกลไกผลักดันการปฏิบัติสูํการปฏิบัติโดย
๑.๑ จัดโครงสร๎างการบริหารองค๑กรที่ยืดหยุํนและเอื้อตํอการทํางานเป็นทีม
๑.๒ จัดบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร๎างภารกิจ โดยเน๎นการจัดบุคลากรให๎สอดคล๎องกับ
ศักยภาพและการพัฒนาเพิ่มผลผลิตบนการปฏิบัติงานจริง (Action Training In Job Program)
๑.๓ มอบหมายกลุํ มและบุ ค ลากรรั บผิ ดชอบงาน / โครงการในฐานะ “กลุํ ม เจ๎ าภาพ”และ
“ผู๎รับผิดชอบโครงการ”

๒๖๓
๑.๔ จั ดสรรทรั พ ยากรการบริห าร โดยคํานึงถึ งการเชื่ อมโยงงบประมาณสูํ ผ ลผลิ ต ตาม
เปูาหมายการปฏิบัติงานที่เน๎นความคุ๎มคํา และมีนัยเชิงกลยุทธ๑
๒. สื่อสารทิศทางและเปูาประสงค๑องค๑กรทั้งระดับบริหารองค๑กรและผู๎รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ
โดย
๒.๑ ประชุมชี้แจงสาระสําคัญของแผนเพื่อสื่อสารวิสัยทัศน๑ เปูาประสงค๑ กลยุทธ๑ เปูาหมาย
ผลผลิตและ KPI ให๎เกิดการรับรู๎ทั่วทั้งองค๑กร
๒.๒ สร๎างสํานึกรํวมของสมาชิกในองค๑กรในการขับเคลื่อนแผนสูํการปฏิบัติ
๒.๓ ลงนามข๎อตกลงผลการปฏิบัติราชการ (PSA) เพื่อเป็นพันธสัญญาการปฏิบัติงานตามที่
ได๎รับมอบหมาย ระหวําง ผู๎บริหารองค๑กรหัวหน๎ากลุํมภารกิจและผู๎บริหารสถานศึกษาโดย
- กําหนดเปูาหมายและเจรจาตํอรองเปูาหมายผลผลิต
- ลงนามข๎อตกลงผลการปฏิบัติราชการ
- ติดตามประเมินผล
- เสริมสร๎างแรงจูงใจโดยยึดหลัก “ประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล” ตาม/พันธกิจ
๓. ดําเนินตามแผนงานและโครงสร๎างโดย
๓.๑ ผู๎รับผิดชอบและกลุํมเจ๎าภาพดําเนินการตามแผน / โครงการที่ได๎รับการอนุมัติโดยยึด
เปูาหมายแผนงาน/ โครงการและผังการปฏิบัติการ (FLOW CHART)
๓.๒ ในกรณีที่มีความจําเป็นต๎องปรับเปลี่ยนเปูาหมาย หรือกิจกรรมดําเนินการ ให๎ขอ
อนุมัติผู๎อํานวยการสถานศึกษา
๓.๓ กรณีมีเงินเหลือจํายและ / หรือเปลี่ยนแปลงรายการใช๎งบประมาณให๎รายงานขออนุมัติ
ผู๎อํานวยการสถานศึกษา
๔. ติดตามและประเมินผลแผนเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่ผู๎รับผิดชอบต๎องให๎ความสําคัญโดย
๔.๑ รายงานความก๎าวหน๎าการดําเนินงานตามแผน/ โครงการตํอผู๎อํานวยการสถานศึกษา
๔.๒ รายงานผลการดํ า เนิ น งาน เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การดํ า เนิ น งานตามแผน / โครงการตํ อ
ผู๎อํานวยการสถานศึกษา

๒๖๔

ภาคผนวก

๒๖๕

ภาคผนวก ก

๒๖๖

คาสั่งโรงเรียนบานริมใต
ที่ /2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปการศึกษา ๒๕๖3
******************************************************************************
ดวยโรงเรียนบานริมใต ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕63 ขึ้น เพื่อกําหนด
นโยบาย เปาหมาย ในการพัฒนาโรงเรียนดานการบริ หารจัดการและการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในปการศึกษา ๒๕๖1 เพื่อใหการดําเนินการตรงเปาหมายและวัตถุประสงค ที่วางไว จึงขอแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหนาที่ อํานวยความสะดวกในการทํางาน ใหคําปรึกษา แนะนําใน
การดําเนินการใหเปนไปอยางเรียบรอย ประกอบดวย
๑.๑ นายสายัณต
กันธิยะ
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางพนิดา
กอรี
กรรมการ
๑.๓ นายสมศักดิ์
รักพนาราม
กรรมการ
๑.๔ นายกําธร
ชมพูเทศ
กรรมการ
๑.๕ นางสาวปาริชาต พรหมชนะ
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการฝายจัด ทารู ปเลม มีหนาที่ รวบรวมจากกลุ มงานตาง ๆ และนํามาตรวจสอบ
จัดเรียงและจัดทํารูปเลม
๒.๑ นางสาวปาริชาต
พรหมชนะ
ประธานกรรมการ
๒.2 นางสาวปยะรัตน
สุวรรณ
กรรมการ
๒.3 นางสาวภัคจิรา
ชิดทอง
กรรมการ
๒.4 นางสาววิภารัตน
สุวรรณ
กรรมการ
๒.5 นางสาวอัญชลี
ชูโชติ
กรรมการ
๒.6 นางสาวนันทวัน
มณีวรรณรัตน๑
กรรมการและเลขานุการ

๒๖๗
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหแลวเสร็จตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไวเพื่อจะไดรายงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ
เขต ๒
สั่ง ณ วันที่
ลงชื่อ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎

๒๖๘

ภาคผนวก ข

๒๖๙

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖1 กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ได๎แกํ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค๑
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
แตํละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก๎ป๓ญหา
3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน
1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน๑และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุํมเปูาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎

๒๗๐
มาตรฐานที่
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎
ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎

๒๗๑
ความเห็นของผู้เสนอโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ
(นายสายัณต๑ กันธิยะ)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านริมใต๎
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ พ.ต.ท.
( เดชา ป๓ญญานะ )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

