โครงการฝายกิจการนักเรียน
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร#ที่
สอดคลองมาตรฐานที่

สงเสริมทักษะชีวิตนักเรียน
ฝายกิจการนักเรียน
นายสุริยน สุทัศน ณ อยุธยาและ นางวทันยา ทองรอด
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
ป,งบประมาณ ๒๕๕๙
๒
1.1, 2.3, 3.2, 5.4, 8.1, 9.8, 14.3, 16.1

๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มุงเน=นให=นักเรียนมีประสบการณในการเรียนรู=
ทักษะการดําเนิน ชีวิต โดยการปลูกฝA งคุณ ธรรม จริยธรรม ระเบี ยบวินั ย ให=นั กเรียนเห็น ความสําคั ญ ของวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รักและผูกพันในสถาบันการศึกษา
ของตนเอง มีพฤติกรรมที่ดีในด= านการเสีย สละและอดออม รู=จักดู แลสุขภาพกายและสุขภาพใจ จากความสําคั ญ
ดังกลาว ทางโรงเรียนจึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อเปKนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของนักเรียนตอไป
๒. วัตถุประสงค#
๑. เพื่อสงเสริมให=นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย
๒. เพื่อให=นักเรียนเห็นความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สามารถเข=ารวมกิจกรรม
และปฏิบัติตนตามโอกาสตาง ๆ ได=อยางเหมาะสม
๓. เพื่อให=นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณตามมาตรฐานของเด็กไทย
๔. เพื่อให=นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถนําไปประยุกตใช=ในชีวิตประจําวันได=
๓. เป,าหมาย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนได=รับการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตทุกคน
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนร=อยละ ๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ
๒. นักเรียนร=อยละ ๙๕ สามารถนําทักษะตาง ๆ ไปใช=ในชีวิตประจําวันได=และสามารถบูรณาการกับกลุม
สาระการเรียนรู=อื่นได=อยางเหมาะสม
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
๑. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทําโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตงตั้งเจ=าหน=าที่ดําเนินการ
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
๔.๑ กิจกรรมตอเนื่อง
- กิจกรรมพิทักษความปลอดภัย(การข=ามถนน)
- กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
- กิจกรรมเสียงตามสาย / อย.น=อย

ระยะเวลา
สิงหาคม ๕๘
กันยายน ๕๘
พฤศจิกายน ๕๘

ผู=รับผิดชอบ
นายสมชาย
นายสมชาย
ฝายบริหาร

ตลอดป,
,,
,,

นายสมชาย/นางวทันยา
,,
น.ส.สุมารีย/นางอัญญาณี/
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- กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
- กิจกรรมสหกรณ
- กิจกรรมงามมารยาท
- กิจกรรมพิทักษความสะอาด (เขตรับผิดชอบ)
- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ / อนามัยโรงเรียน
- กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
- กิจกรรมนักนวดน=อย
- กิจกรรมขยะทองคํา
๔.๒ กิจกรรมตามกําหนดเวลา
- กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ=าอยูหัว
- กิจกรรมวันเด็ก/คนดีศรีเทียนดัด/
มอบทุนการศึกษา
- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

น.ส.ลัคนรา/น.ส.จตุพร/นายสุริยน
นางทองคํา /นางการเวก
น.ส.มาลวิกา/น.ส.ไพรินทร/
น.ส.จตุพร/น.ส.สุมารีย
น.ส.ฉัฐรัชต/น.ส.สุมารีย/นาง
อัญญาณี/น.ส.ลัคนรา/นางการเวก
นายสุริยน/น.ส.ฉัฐรัชต
นางอัญญาณี/น.ส.สุมารีย/นายทวี
นายสุริยน/ครูประจําชั้น

,,
,,
,,
,,
”
”
ธ.ค. ๕๘
ม.ค.๕๙
ก.พ.๕๙

- กิจกรรมปAจฉิมนิเทศ

มี.ค.๕๙

- กิจกรรมปฐมนิเทศ
- กิจกรรมไหว=ครู
- กิจกรรมวันกําเนิดลูกเสือ
- กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ=าฯ

พ.ค.๕๙
มิ.ย.๕๙
ก.ค.๕๙
ส.ค.๕๙

๕. ประเมินผล (เมื่อสิ้นสุดแตละกิจกรรม)

นายทวี/นายสมชาย/นายจักริน/
นางพรพิมล/น.ส.สุรัชญา
น.ส.สุมารีย/นายสุริยน
นายสุริยน/น.ส.ลัคนรา/นาง นันทิกาญจน/
น.ส.วทันยา
นายสุริยน/น.ส.ลัคนรา/
นางการเวก/นางนันทิกาญจน
คณะครูฝายกิจการนักเรียน
คณะครูฝายกิจการนักเรียน
นายสมชาย/นายทวี/นักเรียน
นายทวี/นายจักริน/นายทวี
นางพรพิมล/น.ส.สุรัชญา
นายสุริยน/นายทวี/นายจักรินและคณะ

ตลอดป,

๕. งบประมาณ
ได=รับงบประมาณจากเงินรายได=สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําป,งบประมาณ ๒๕๕๙
ปรากฏในแผนงานฝายกิจการนักเรียน โดยตั้งจายจากงานการศึกษาไมกําหนดระดับ จํานวน 5,๐๐๐ บาท เพื่อ
เปKนคาใช=จาย ดังนี้

กิจกรรมและคําชี้แจงการใช=งบประมาณ
๑. กิจกรรมตอเนื่อง
๒. กิจกรรมตามกําหนดเวลา
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
- กิจกรรมไหว=ครู
- กิจกรรมวันกําเนิดลูกเสือ/ถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ=าฯ และพระบาทสมเด็จ
พระเจ=าอยูหัว
- กิจกรรมวันเด็ก/คนดีศรีเทียนดัด/มอบ

งบประมาณ
๕,๐๐๐
-

งบดําเนินงาน
ใช=สอย
ตอบแทน
-

-

-

-

วัสดุ
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ทุนการศึกษา
- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
- กิจกรรมปAจฉิมนิเทศ
- กิจกรรมพิทักษความสะอาด
- กิจกรรมแนะแนวศึกษาตอ
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจายได=

-

-

-

๖. การประเมินผล

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
๑. จํานวนนักเรียนที่เข=ารวมกิจกรรม
๒. ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล
๑. สังเกต
๒. สอบถาม

เครื่องมือ
๑. แบบสังเกต
๒. แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนเปKนผู=มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
๒. นักเรียนสามารถนําทักษะที่ได=รับไปใช=ในชีวิตประจําวัน
ลงชื่อ…………………..…………………………ผู=เสนอโครงการ
( นายสุริยน สุทัศน ณ อยุธยา )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ………………………………..………….ผู=ตรวจโครงการ
( นายสมชาย มีเคน )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ….…………….……..………………….ผู=อนุมัฒิโครงการ
( นางเสาวลักษณ อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด

-

63
โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร#ที่
สอดคลองกับมาตรฐานที่

การแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
ฝายกิจการนักเรียน
นายสมชาย /นายทวี /นายจักริน /นางสาวเสาวภา
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ป,งบประมาณ ๒๕๕๙
๒
2.3, 5.4, ๙.1, ๑4.5

๑. หลักการและเหตุผล
การแขงขันกีฬาประจําป, เปKนการสงเสริมพัฒนาการทางด=านรางกาย อารมณ สังคม และสติปAญญา สงเสริม
ความสามัคคีของหมูคณะ และความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียน เปZดโอกาสให=นักเรียนได=แสดงความสามารถอยาง
เต็ ม ที่ เพิ่ มทั กษะกี ฬ าที่ สํ าคั ญ ฝ[ กการปฏิ บั ติ งานเปK น หมู คณะ ปลู กฝA งคุ ณ ธรรม ความมี น้ํ าใจเปK น นั ก กี ฬ า จึ ง
เห็นสมควรจัดทําโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุระสงค#
๑. เพื่อสงเสริมความสามัคคีของหมูคณะ
๒. เพื่อนําทักษะทางด=านกีฬามาใช=
๓. นักเรียนปฏิบัติได=ถูกต=องตามกฎ กติกา
๔. เพื่อสงเสริมพัฒนาการด=านรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
๓. เป,าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนเข=ารวมการแขงขันกีฬาสีไมต่ํากวาร=อยละ ๙8
เชิงคุณภาพ นักเรียนสามารถเข=ารวมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ได= ตามกฎ กติกา ที่กําหนด
๔. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินงาน
กิจกรรม
๑. ประชุมปรึกษาหารือชี้แจงวัตถุประสงคโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
๔. แบงนักเรียนออกเปKน ๔ สี
5. จัดซื้อเสื้อและอุปกรณ
๕. ประชุมชี้แจงประเภทกีฬาสีและคณะกรรมการจัดการแขงขัน
๖. กําหนดวัน เวลา ฝ[กซ=อมและวันแขงขัน
๗. ดําเนินการแขงขัน
๘. ติดตามและประเมินผล
๕. สถานที่ดําเนินการ
สนามโรงเรียนเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด

ระยะเวลา
ส.ค.๕๘
ก.ย.๕๘
ต.ค.๕๘
ต.ค.๕๘
ต.ค. ๕๘
พ.ย.๕๘
พ.ย.๕๘ – พ.ย.58
ธ.ค.๕8
ธ.ค.๕8

ผู=รับผิดชอบ
นายสมชาย
นายสมชาย
ฝายบริหาร
นายสมชายและคณะ
นายสมชายและคณะ
นายสมชายและคณะ
นายสมชายและคณะ
นายสมชายและคณะ
นายสมชายและคณะ
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๖. งบประมาณ
ได= รั บ งบประมาณจากเงิ น รายได= ส ถานศึ กษา ตามแผนปฏิ บั ติ งานประจํ า ป, งบประมาณ ๒๕๕๙
ปรากฏในแผนงานฝายกิจการนักเรียน โดยตั้งจายจากงานการศึกษาไมกําหนดระดับ จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปKนคาใช=จาย ดังนี้
งบดําเนินงาน
กิจกรรมและคําชี้แจงการใช=งบประมาณ
งบประมาณ
ตอบแทน ใช=สอย
วัสดุ
การแขงขันกีฬาภายใน
๑๓๐,๐๐๐
- คาเสื้อกีฬาสี
๑๐๐,๐๐๐
- คาใช=จายในการฝ[กซ=อมและแขงขัน
- คาเหรียญและถ=วยรางวัล
๒๕,๐๐๐
- คาอุปกรณการแขงขันและจัดสนาม
๕,๐๐๐
- แบบประเมินผล
รวม
๑๓๐,๐๐๐
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจายได=
๗. ประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
- การให=ความรวมมือในการดําเนินงาน
- ความสัมพันธและการให=ความรวมมือของทุกฝาย
- นักเรียนได=ใช=ทักษะกีฬาอยางเต็มความสามารถ

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือและประเมินผล
- สังเกต สอบถาม
- แบบสังเกต แบบสอบถาม
- สังเกต สอบถาม
- แบบสังเกต แบบสอบถาม
- สังเกต สอบถาม
- แบบสังเกต แบบสอบถาม

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ความสําเร็จในความรวมมือของครู และนักเรียน
๒. สร=างความสมานฉันท กอให=เกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ
๓. นักเรียนได=แสดงออกทางทักษะกีฬาอยางเต็มความสามรถ
๔. นักเรียนมีความซื่อสัตย ความอดทน และปฏิบัติตามกฎ กติกา
๕. นักเรียน รู=แพ= รู=ชนะ รู=อภัย
ลงชื่อ……………..…………….……ผู=เสนอโครงการ
( นายสมชาย มีเคน )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด
ลงชื่อ……………..…………….……ผู=ตรวจโครงการ
( นายสมชาย มีเคน )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ………………………..………….ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณ อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ยุทธศาสตร#ที่
สอดคลองมาตรฐาน อปท.ที่

เข=าคายคุณธรรม – จริยธรรมของนักเรียน
ฝายกิจการนักเรียน
นางการเวก ลิขิตผลิน/ นางพรพิมล ธีระวิสุทธิ์/น.ส.ฉัฐรัชต เตาบํารุง/
นายจักริน รณรื่น
โรงเรียนเทศบาล๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ป,งบประมาณ ๒๕๕๙
๒
๒.3, ๕.4, ๖.1, ๘.1, 12.2, ๑๕.1, ๑๖.1

๑. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ได=กําหนดจุดมุงหมายเพื่อให=ผู=เรียนเกิดคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามข=อ ๑ ดังนี้ “เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค” สอดคล=องกับหมวดที่ ๔ แนวการจัด
การศึกษา แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ (๔) จัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู=ตางๆ อยางได=สัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝAงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไว=ในทุกวิชา จากกรอบที่ได=กลาวมาข=างต=นเปKนสิ่งที่โรงเรียนจะต=องปลูกฝAงให=เกิดขึ้นใน
ตั ว นั กเรี ย นโดยการสอดแทรกในกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน หรื อกิ จ กรรมที่ มุงเน= น ปลู ก ฝA งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
โดยเฉพาะ ซึ่งในปAจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไปสูยุคโลกาภิวัตน มีการแขงขันกันทางเศรษฐกิจอยางสูงเปKนสังคมที่
นิ ย มวั ต ถุ เครื่ อ งอํ า นวยความสะดวกตางๆ อี ก ทั้ ง มี สิ่ งยั่ ว ยุ ม อมเมาเด็ ก และเยาวชนให= ลุ มหลง เชน เกมส
คอมพิ วเตอร และสื่ อลามากตางๆ สงผลกระทบตอสั งคมทําให=สั งคมเสื่อมโทรมลง ขาดระเบี ยบวินั ย ในการอยู
รวมกัน ด=วยเหตุนี้จึงต=องปลูกฝAงนักเรียนให=มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการปลูกจิตสํานึกของนักเรียน ซึ่งมุงเน=น
การปฏิ บั ติ เพื่ อนํ าความรู=ที่เกี่ย วกับ คุ ณ ธรรม จริยธรรมไปปฏิ บัติในการดํ าเนิน ชี วิตประจํ าวัน โดยเฉพาะด= าน
ระเบียบวินัย และความประพฤติ ของนักเรียน
๒. วัตถุประสงค#
๑. เพื่อให=นักเรียนมีคุณธรรมและระเบียบวินัยมากขึ้น
๒. เพื่อลดปAญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการขาดคุณธรรม สามารถปฏิบัติตนได=ถูกต=อง
๓. เพื่อให=นักเรียนมีความประพฤติที่ถูกต=องตามทํานองคลองธรรม และเปKนพลเมืองที่ดีของ
ชาติในอนาคต
๓. เป,าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียนชั้น ป.๑ - ม.๓ เข=าคายคุณธรรม
เชิงคุณภาพ นักเรียนที่ขาดคุณธรรม ระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติตนได=ถูกต=องตามทํานอง
คลองธรรม และเปKนพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต
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๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
การดําเนินการ / กิจกรรม
๑. ประชุมปรึกษาหารือจัดทําโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตงตั้งเจ=าหน=าที่รับผิดชอบ
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
- ติดตอสถานที่
- กําหนดวัน เวลา ที่อบรม
- การเข=าคายอบรม
5. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลา
ส.ค. ๕๘
ก.ย. ๕๘
มี.ค. ๕๙

ผู=รับผิดชอบ
นายสมชาย
นายสมชาย
ฝายบริหาร

พ.ค. ๕๙
มิ.ย. ๕๙
มิ.ย. ๕๙
มิ.ย. ๕๙

นายสมชาย
นายสมชาย
ฝายกิจการนักเรียน
นางการเวกและคณะ

๕. สถานที่ดําเนินการ
๑. ชวงชั้น ๑ ป.๑ – ป.๓ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๒. ชวงชั้น ๒ ป.๓ – ป.๖ วัดตะคร้ําเอน อ.ทามะกา จ. กาญจนบุรี
๓. ชวงชั้น ๓ ม.๑ – ม.๓ วัดตะคร้ําเอน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
๖. งบประมาณ
ได=รับงบประมาณจาก เงินโครงการสนับสนุนคาใช=จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คากิจกรรมพัฒนาผู=เรียน (๒.กิจกรรมคุณธรรม) ตามแผนปฏิบัติงานประจําป,งบประมาณ
๒๕๕๙ ปรากฏในแผนงานฝายกิจการนักเรียน โดยตั้งจายจากงานการศึกษาไมกําหนดระดับการศึกษา เพื่อเปKน
คาใช=จาย ดังนี้
งบดําเนินงาน
กิจกรรมและคําชี้แจงการใช=งบประมาณ
งบประมาณ
ตอบแทน ใช=สอย
วัสดุ
คาใช=จาย
- คาพาหนะ
๓๐๐,๐๐๐
- คาอาหาร / อาหารวาง
- คาสถานที่ / คาน้ํา-คาไฟ
- คาวิทยากร
- คาอุปกรณและเอกสารอื่นๆ
- ประเมินผล
รวมงบประมาณ
๓๐๐,๐๐๐
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจายได=
๗. ประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
- นักเรียนมีคุณธรรมและระเบียบวินัย
- นักเรียนประพฤติถูกต=องตามทํานองคลองธรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
- สังเกต , สอบถาม
- แบบสังเกต ,แบบสอบถาม
- สังเกต , สอบถาม
- แบบสังเกต ,แบบสอบถาม
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๘. ผลที่คาดวานักเรียนจะไดรับ
๑. นักเรียนมีคุณธรรมและระเบียบวินัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๒. ลดปAญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการขาดคุณธรรมและระเบียบวินัยในตนเอง
๓. นักเรียนมีความประพฤติที่ถูกต=องตามทํานองคลองธรรม และเปKนพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต
ลงชื่อ…….………….……..………….…..ผู=เสนอโครงการ
( นางการเวก ลิขิตผลิน )
ครูโรงเรียนเทศบาล๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ……………………………………….ผู=ตรวจโครงการ
( นายสมชาย มีเคน )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ…………………………..…………..ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณ อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร#ที่
สอดคลองมาตรฐาน อปท.ที่

การเข=าคายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี
ฝายกิจการนักเรียน
นางนันทิกาญจน /นายสมชาย /นายทวี / นางวทันยา/ นางสาวไพรินทร
โรงเรียนเทศบาล๑ วัดเทียนดัด
ป,งบประมาณ ๒๕๕๙
๒
๒.3, 4.2, ๕.4, ๖.1, 8.1, ๑๒.2, ๑๖.1

๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได=จัดให=มีการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีขึ้น เพื่อชวยให=เยาวชนของชาติได=
พัฒนาทางกาย สติปAญญา จิตใจ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจผู=อื่น มีความ
เสียสละ บําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน มีทักษะ มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ และกําหนดให=มีการอยูคายพัก
แรมอยางน=อยป,ละ ๑ ครั้ง เพื่อเปKนการปลูกฝAงให=ลูกเสือ - เนตรนารี ได=ทํากิจกรรมรวมกันกอให=เกิดความสามัคคี
มีประสบการณตรง และสามารถทํางานรวมกับผู=อื่นได= ทางโรงเรียนจึงได=จัดทําโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค#
๑. ปลูกฝAงให=นักเรียนมีระเบียบวินัย
๒. ปลูกฝAงคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมกัน
๓. เป,าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียนจากชั้น ป. ๑– ม.๓ จํานวน ๖๔๐ คน ได=เข=าคายลูกเสือ-เนตรนารี
เชิงคุณภาพ นักเรียนที่เข=าคายมีการพัฒนาด=านความมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค

๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
๑. ประชุมปรึกษาหารือชี้แจงวัตถุประสงคโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตงตั้งหน=าที่ดําเนินการ
- จัดหาสถานที่
- ผู=ควบคุมดูแล
๔. ดําเนินการ (เข=าคายพักแรม)
๕. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลา
ส.ค.๕๘
ก.ย.๕๘
ก.ย. ๕๘
ต.ค. ๕๘
18-20 พ.ย.๕8
พ.ย. ๕๘

ผู=รับผิดชอบ
นายสมชาย
นายสมชาย
ฝายบริหาร
นายสมชาย และคณะ
นายสมชาย และคณะ
นายสมชาย และคณะ
นายสมชาย และคณะ

๕. สถานที่ดําเนินการ
ชั้น ป.๔-ม.๓ จ.กาญจนบุรี
ชั้น ป. ๑- ป.๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด อ.สามพราน จ.นครปฐม
๖. งบประมาณ
ได=รับงบประมาณ จากเงิน โครงการสนับสนุ นการคาใช=จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คากิจกรรมพัฒนาผู=เรียน(๒.กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี) ตามแผนปฏิบัติงานประจําป,งบประมาณ
๒๕๕9 ปรากฏในแผนงานฝายกิจการนักเรียน โดยตั้งจายจากงานการศึกษาไมกําหนดระดับการศึกษา จํานวน
๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปKนคาใช=จาย ดังนี้
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กิจกรรมและคําชี้แจงการใช=งบประมาณ
คาเข=าคายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี (ป.๑- ม.๓)
- ติดตอสถานที่
- คาอาหาร
- คาพาหนะ
- คาที่พัก
- คาวิทยากร
- คาน้ําและไฟฟfา
- คาสถานที่/คาวัสดุอุปกรณ
- แบบประเมิน
รวม
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจายได
๗. ประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
- นักเรียนชั้น ป.๑-ม.๓ ได=เข=าคายพักแรมทุกคน
- แบบประเมินการเข=าคายฯ

งบประมาณ
๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

ตอบแทน

งบดําเนินงาน
ใช=สอย

วัสดุ

-

-

-

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
- จํานวนนักเรียนที่เข=าคาย - แบบสํารวจ
- ตอบแบบสอบถาม
- แบบสอบถาม

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและทํางานรวมกันได=
๒. นักเรียนมีความเอื้อเฟghอเผื่อแผ เสียสละ และบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม
๓. นักเรียนเปKนสมาชิกที่ดีในหมูคณะ
๔. นักเรียนมีความรักและสามัคคีในหมูคณะ
ลงชื่อ………………………………………….ผู=เสนอโครงการ
( นางนันทิกาญจน ขาวอินทร )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ……………………………..…………….ผู=ตรวจโครงการ
( นายสมชาย มีเคน )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ……………………………..…………….ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณ อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองกับยุทธศาสตร#ที่
สอดคลองมาตรฐาน อปท.ที่

ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู=
กิจการนักเรียน
น.ส.สุมารีย/น.ส.จตุพร/น.ส.มาลวิกา/น.ส.ลัคนรา/น.ส.เสาวภา/น.ส.ไพรินทร
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ป,งบประมาณ ๒๕๕๙
2
๑.1, 5.4, 6.2

๑. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนในปAจจุบันมุงเน=นให=นักเรียนมีสวนรวมในการศึกษา มีโอกาสได=เรียนรู=จากแหลงเรียนรู=ที่
หลากหลาย มีประสบการณทั้งในและนอกบทเรียน มีความสนใจใฝรู=อยูเสมอ การทัศนศึกษาเปKนกิจกรรมหนึ่งที่จะ
ชวยสงเสริมให=นักเรียนได=รับความรู=ที่แปลกใหม ได=ประสบการณตรงนอกเหนือจากตําราเรียน ซึ่งนักเรียนจะได=รับ
การพัฒนาอยางสมบูรณทั้งรางกาย อารมณ สังคมและสติปAญญา
๒. วัตถุประสงค#
๑. เพื่อสงเสริมให=นักเรียนได=รับประสบการณและความรู=ใหม ๆ
๒. เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู=ของนักเรียน
๓. เพื่อสร=างเสริมทัศนคติที่ดีตอนักเรียนและนําไปประยุกตใช=กับทุกกลุมสาระการเรียนรู=
๓. เป,าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาป,ที่ ๓ เข=ารวมโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู=
ไมน=อยกวาร=อยละ ๙8
เชิงคุณภาพ นักเรียนได=ประสบการณจากการเรียนรู=นอกสถานที่ และมีความรู=เพิ่มมากขึ้น
๔. ขั้นตอนการดําเนินงานและระยะเวลา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทําโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตงตั้งผู=รับผิดชอบและแบงหน=าที่ครูในฝาย
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
- สํารวจแหลงการเรียนรู=ทุกชวงชั้น
- กําหนดวัน เวลาและสถานที่
- นํานักเรียนศึกษาแหลงเรียนรู=
* ชั้นอนุบาล กรุงเทพฯ
* ชวงชั้นที่ ๑ ปทุมธานี-อยุธยา
* ชวงชั้นที่ ๒ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
* ชวงชั้นที่ ๓ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
๕. ติดตามผลและประเมินผลโครงการ
* ชั้นอนุบาล
* ชวงชั้นที่ ๑
* ชวงชั้นที่ ๒
* ชวงชั้นที่ ๓

ระยะเวลา
กันยายน ๕๘
กันยายน ๕๘
มีนาคม ๕๙

นายสมชาย
น.ส.สุมารีย
ฝายบริหาร

กันยายน ๕๘
ตุลาคม ๕๘

ครูฝายกิจการนักเรียน
ครูฝายกิจการนักเรียน

สิงหาคม
สิงหาคม
กันยายน
สิงหาคม

น.ส.จตุพรและครูชั้นปฐมวัย
น.ส.มาลวิกาและครูชวงชั้น ๑
น.ส.สุมารียและครูชวงชั้น ๒
น.ส.ลัคนราและครูชวงชั้น ๓

๕๙
๕๙
๕๙
๕๙

สิงหาคม ๕๙
สิงหาคม ๕๙
ก.ค.-ส.ค. ๕๙
ก.ค.-ส.ค. ๕๙

ผูรับผิดชอบ

น.ส.จตุพร
น.ส.มานวิกา
น.ส.สุมารีย
น.ส.ลัคนรา

71
๕. งบประมาณ
ได=งบประมาณจากโครงการสนับสนุนคาใช=จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกขั้น
พื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติงานประจําป,งบประมาณ ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนงานฝายกิจการนักเรียน โดยตั้งจายจากงาน
การศึกษาไมกําหนดระดับการศึกษา คากิจกรรมพัฒนาผู=เรียน ( ๓. ทัศนศึกษา ) ป,การศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปKนคาใช=จายดังนี้
งบดําเนินการ
กิจกรรมการใชงบประมาณ
งบประมาณ
ตอบแทน
ใชสอย
วัสดุ
การศึกษาแหลงเรียนรู
๓๐๐,๐๐๐
- คาบัตรเข=าชม
- คาพาหนะ
- คาอาหาร
รวม
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจายได=
๖. การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
๑. จํานวนนักเรียนที่เข=ารวมกิจกรรม
๒. การปฏิบัติตามใบงาน
๓. ความพึงพอใจของนักเรียน

วิธีการวัดผล/ประเมินผล
- สํารวจ
- ตรวจใบงาน
- สอบถาม

เครื่องมือ
- หนังสืออนุญาตของผู=ปกครอง
- ใบงาน
- แบบประเมินความพึงพอใจ

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนมีความรู=และประสบการณมากขึ้น
๒. นักเรียนมีการพัฒนาด=านความคิด มีความรู= และสามารถนําไปประยุกตใช=ในชีวิตประจําวัน
ลงชื่อ..............................................ผู=เสนอโครงการ
(นางสาวสุมารีย สวนเวียง)
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ............................................ผู=ตรวจโครงการ
( นายสมชาย มีเคน )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ............................................ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาลักษณ อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินงาน
สอดคลองยุทธศาสตร#ที่
สอดคลองมาตรฐาน อปท.ที่

สนับสนุนนักเรียนด=านปAจจัยพื้นฐาน
ฝายกิจการนักเรียน
นางสาวสุรัชญา อวมแย=ม / นางวทันยา ทองรอด /
นางนันทิกาญจน ขาวอินทร / นางสาวจตุพร วิริยานุภาพ
โรงเรียนเทศบาล๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ป,งบประมาณ ๒๕๕๙
๒
๑.1, 2.3, 8.1

๑. หลักการและเหตุผล
ด=วยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 3 มาตรา 43 ได=บัญญัติไว=วา
“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมน=อยกวาสิบสองป, ที่รัฐจะต=องจัดให=อยางทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใช=จาย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก=ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545
หมวด 2 มาตรา 10 ได= บั ญ ญั ติ ไว= ว า “การจั ด การศึ ก ษาต= อ งจั ด ให= บุ ค คลมี สิ ท ธิ แ ละโอกาสเสมอกั น ในการรั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมน=อยกวาสิบสองป,ที่รัฐต=องจัดให=อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใช=จาย” และหมวด 8
มาตรา 60 ได=บัญญั ติไว=วา “ให= รัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินให=กับการศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเปKนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา เปKนเงินอุดหนุนทั่วไปเปKนคาใช=จายรายบุคคล
ที่เหมาะสมแกผู=เรียนการศึกษาภาคบั งคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให=เทาเทียมกัน” จึงเปK น
หน=าที่ของสถานศึกษาที่จะต=องดําเนินการตามข=อบัญญัติดังกลาว
เงินอุดหนุนคาใช=จายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนปAจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) คือเงิน
งบประมาณที่จัดสรรให=แกสถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปAจจัยพื้นฐานที่จําเปKนตอการดํารงชีวิต และเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา เปKนการชวยเหลือนักเรียนที่ยากจน ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาป,ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ป,ที่ 3 ที่ผู=ปกครองมีรายได=ตอครัวเรือนไมเกิน 40,000 บาทตอป, ให=มีโอกาสได=รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
๒. วัตถุประสงค#
๑. เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท=องถิ่น (คาปAจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน)
๒. เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่ยากจนให=จัดหาปAจจัยพื้นฐานที่จําเปKนตอการดํารงชีวิต
๓. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนที่ยากจนให=ได=รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
๓. เป,าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียนยากจนชั้น ป.๑ - ม.๓ จํานวนตามข=อมูลในระบบข=อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท=องถิ่น (SIS)
เชิงคุณภาพ นักเรียนยากจนชั้น ป.๑ - ม.๓ ตามข=อมูลในระบบข=อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท=องถิ่น
(SIS) สามารถจัดหาปAจจัยพื้นฐานที่จําเปKนตอการดํารงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให=มี
โอกาสได=รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
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๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
การดําเนินการ / กิจกรรม
๑. ประชุมชี้แจงการจัดทําโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตงตั้งผู=รับผิดชอบ
๔. ดําเนินงานตามโครงการ
- สํารวจข=อมูลนักเรียนยากจน ที่ผู=ปกครองมี
รายได=ตอครัวเรือนไมเกิน 40,000 บาท ตอป,
- กรอกข=อมูลในระบบข=อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท=องถิ่น (SIS)
- จัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท=องถิ่น (คาปAจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน)ให=นักเรียน
๔. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลา
ส.ค.๕๘
ก.ย.๕๘
ต.ค.๕๘

ผู=รับผิดชอบ
นายสมชาย มีเคน
นายสมชาย มีเคน
ฝายบริหาร

พ.ค. ๕๙

ครูประจําชั้น

มิ.ย. ๕๙

นางสาวสุรัชญา อวมแย=ม
และครูผู=รับผิดชอบ
ระยะเวลาตามที่ สถ.จัดสรร ฝายงบประมาณ
เงินอุดหนุนให=
ก.ย. ๕๙

นางสาวสุรัชญา อวมแย=ม

๕. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
๖. งบประมาณ
ได=รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท=องถิ่น (คาปAจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน) ตามแผนปฏิบัติงานประจําป,งบประมาณ ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนงานฝายกิจการนักเรียน ดังนี้
งบดําเนินงาน
กิจกรรมและคําชี้แจง
งบประมาณ
การใช=งบประมาณ
ตอบแทน ใช=สอย
วัสดุ
- เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ตามงบที่ได=รับจัดสรรเงิน
ศักยภาพการจัดการศึกษา
อุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัด
ท=องถิ่น (คาปAจจัยพื้นฐาน
การศึกษาท=องถิ่น (คาปAจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)
สําหรับนักเรียนยากจน)
- ติดตามและประเมินผล
ตามงบที่ได=รับจัดสรร
๗. ประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
- นักเรียนที่ยากจนได=รับเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท=องถิ่น (คาปAจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)
- นักเรียนที่ยากจนสามารถจัดหาปAจจัยพื้นฐานที่
จําเปKนตอการดํารงชีวิตได=
-นักเรียนยากจนได=รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น

วิธีการวัดและประเมินผล
- บัญชีผู=รับเงิน

เครื่องมือ
-แบบบันทึกการจายเงิน

- สังเกต , สอบถาม

-แบบสังเกต ,แบบสอบถาม

- สังเกต , สอบถาม

-แบบสังเกต,แบบสอบถาม
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๘. ผลที่คาดวานักเรียนจะไดรับ
๑. นักเรียนยากจนได=รับเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท=องถิ่น
(คาปAจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
๒. นักเรียนยากจนสามารถจัดหาปAจจัยพื้นฐานที่จําเปKนตอการดํารงชีวิต
๓. นักเรียนยากจนได=รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ลงชื่อ…….………….……..………….…..ผู=เสนอโครงการ
( นางสาวสุรัชญา อวมแย=ม )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ……………………………………….ผู=ตรวจโครงการ
( นายสมชาย มีเคน )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ…………………………..…………. ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณ อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินงาน
สอดคลองยุทธศาสตร#ที่
สอดคลองมาตรฐานที่

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ฝายกิจการนักเรียน
นางวทันยา/ นายสุริยน/ นางมาลวิกา/นางสาวจตุพร
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
ป,งบประมาณ ๒๕๕๙
๒
๑.1, 1.10, 3.2, 14.2, 14.3

๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแหงชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 ได= กํ า หนดความมุ งหมายและหลั ก การจั ด
การศึกษาต=องเปKนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให=เปKนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปAญญา ความรู= และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถรวนอยูกับผู=อื่นได=อยางมีความสุข และแนวการจัดการศึกษายัง
ได= ให= ค วามสํ า คั ญ แกผู= เรี ย นโดยยึ ด หลั ก วาทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู= แ ละพั ฒ นาตนองได= แ ละถื อ วาผู= เรี ย นมี
ความสํ าคัญ ที่ สุ ดต= องสงเสริมให= ผู= เรียนพั ฒ นาตามธรรมชาติ และเต็ มตามศั กยภาพ ในการจัด การศึ กษาต=องเน= น
ความสําคัญทั้งความรู= คุณธรรม กระบวนการเรียนรู=และบูรณาการตามความเหมาะสม ของแตละระดับการศึกษา
ซึ่ งเรื่ อ งหนึ่ งที่ กํ า หนดให= ดํ า เนิ น การ คื อ เรื่ อ งความรู= แ ละทั ก ษะในการดํ า รงชี วิ ต อยางมี ค วามสุ ข ทั้ งนี้ ก ารจั ด
กระบวนการเรียนให=คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ให=ผู=เรียนรู=จักประยุกตความรู=มาใช=เพื่อปfองกันและแก=ไข
ปAญหา ให=รู=จักคิดเปKน ทําเปKน รวมทั้งปลูกฝAงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไว=ในทุกวิชา
อีกทั้ งมีการประสานความรวมมือกับ บิดา มารดา ผู=ป กครองและบุคคลในชุมชนทุ กฝาย เพื่ อรวมมื อกัน พัฒ นา
ผู=เรียนตามศักยภาพ
โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงจัดทําระบบการชวยเหลือนักเรียนเพื่อให=มีกระบวนการทํางาน
เปKนระบบ มีความชัดเจน มีการประสานความรวมมือของผู=เกี่ยวข=องทุกฝายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้ง
วิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือตางๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอันจะสงผลให=ระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนประสบความสําเร็จ ซึ่งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปKนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง
มีขั้นตอน พร=อมด=วยวิธีการ และการทํางานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ประจําชั้นเปKนบุคลากรหลักในการดําเนินการดังกลาว
และมีการประสานความรวมมืออยางใกล=ชิดกับครูที่เกี่ยวข=อง ผู=ปกครองและชุมชน
๒. วัตถุประสงค#
๑. นั กเรียนได=รับ การดูแลชวยเหลือ สงเสริม ปfองกันและแก=ปA ญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือสําหรับ ครู
ประจํ าชั้ น และบุ คลากรที่ เกี่ ย วข= อง เพื่ อให= นั กเรีย นมี คุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค ปลอดภั ย จากสารเสพติ ด และ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามอัตภาพ
๒. โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด มีการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๓. เป,าหมาย
๓.๑ เปfาหมายเชิงปริมาณ
- ผู=เรียนร=อยละ ๑๐๐ ได=รับการดูแลชวยเหลือ สงเสริม ปfองกันและแก=ปAญหา โดยมีวิธกี ารและ
เครื่องมือสําหรับครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข=อง เพื่อให=นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ปลอดภัยจากสารเสพติด
๓.๒ เปfาหมายเชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนสามารถนําไปใช=ในชีวิตประจําวันได=
๒. นักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิตที่ถูกต=องดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามอัตภาพ
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๔. กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทําโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตงตั้งผู=รับผิดชอบและแบงหน=าที่ครูในฝาย
๔. ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- จัดทําเครื่องมือ
- การรู=จักเด็กเปKนรายบุคคล
- การคัดกรองนักเรียน
- การสงเสริมและพัฒนานักเรียน
- ปfองกัน/ชวยเหลือ/แก=ปAญหา(กลุมเสี่ยง) และสงตอ
๕. ประเมินผลโครงการ

ระยะเวลา
สิงหาคม ๕๘
กันยายน ๕๘
ตุลาคม ๕๙

ผูรับผิดชอบ
นายสมชาย มีเคน
นายสมชาย มีเคน
ฝายบริหาร

ตุลาคม ๕๘
ตุลาคม ๕๘-กันยายน ๕๙
ตุลาคม ๕๘-กันยายน ๕๙
ตุลาคม ๕๘-กันยายน ๕๙
ตุลาคม ๕๘-กันยายน ๕๙
มีนาคม ๕๙ / กันยายน ๕๙

คณะทํางาน
คุณครูประจําชั้น
คุณครูประจําชั้น
คณะทํางาน
คณะทํางาน
นางวทันยา ทองรอด

๕. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
๖. งบประมาณ
- ใช=วัสดุการศึกษาในการจัดทําเครื่องมือทําเอกสาร
๗. การประเมินผล
ตัวบงชี้ / สภาพความสําเร็จ
วิธีการวัดผลและประเมินผล
ผลลัพธ# (Outcomes)
- ครูสามารถปฏิบัติตามระบบดูแลชวยเหลือ
-นิเทศ กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน
นักเรียน โดยมีรองรอย มีหลักฐานชัดเจน และเปKน ของครู สอบถามความคิดเห็นนักเรียน
ระบบ
และทุกฝายที่เกี่ยวข=อง-สังเกต
- นักเรียนได=รับการดูแลชวยเหลืออยางเปKนระบบ พฤติกรรม
- นักเรียน ครู และชุมชน มีความพึงพอใจในระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
ผลผลิต (Outputs)
- โรงเรียนมีการดําเนินงาน ตามระบบดูแล
นิเทศ กํากับ ติดตาม
ชวยเหลือนักเรียน
การปฏิบัติงานตามโครงการ
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนได=รับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปAญหา
2. สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนเปKนไปด=วยดีและอบอุน
3. นักเรียนรู=จักตนเองและควบคุมตนเองได=
4. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
5. นักเรียนเรียนรู=อยางมีความสุข

เครื่องมือที่วัด
แบบบันทึก
การนิเทศ
แบบสอบถาม
แบบสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ
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ลงชื่อ............................................ผู=เสนอโครงการ
( นางวทันยา ทองรอด )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ……………………………………..ผู=ตรวจโครงการ
( นายสมชาย มีเคน )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ………………………………………….ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณ อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร#ที่
สอดคลองกับมาตรฐานที่

สงเสริมทักษะทางด=านกีฬาของนักเรียน
ฝายกิจการนักเรียน
นายทวี ทรัพยรักษา / นายสมชาย มีเคน / นายจักริน รณรื่น
โรงเรียนเทศบาล๑ วัดเทียนดัด
ป,งบประมาณ ๒๕๕๙
๒
11.2, ๑๔.5

๑. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมทักษะกีฬาของนักเรียนเปKนการเปZดโอกาสให=นักเรียน ได=แสดงออกซึ่งความสามารถนําเอา
ทักษะด=านกีฬาไปใช= ได=รับประโยชนจากการเข=ารวมแขงขันเปKนการเชื่อมความสามัคคีระหวางโรงเรียน นักเรียน
เกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จและทําชื่อเสียงให=กับสถาบันและชุมชน
๒. วัตถุระสงค#
๑. เพื่อสงเสริมความสัมพันธกับโรงเรียนตาง ๆ
๒. นักเรียนได=ประสบการณจากการแขงขัน
๓. เพื่อสงเสริมพัฒนาการด=านรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
๓. เป,าหมาย
เชิงปริมาณ สงนักเรียนเข=ารวมการแขงขันกีฬาภายนอกประมาณ ๖๐ คน
เชิงคุณภาพ นักเรียนได=รับประสบการณตรงจากการแขงขัน สร=างชื่อเสียงให=กับโรงเรียนและตนเอง
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
๔.๑ ขั้นตอนการดําเนินงาน
๔.๒ กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู=รับผิดชอบ
๑. ประชุมปรึกษาหารือชี้แจงวัตถุประสงคการทําโครงการ
ก.ย ๕๘
นายทวี
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ก.ย. ๕๘
นายทวี
๓. แตงตั้งหน=าที่ดําเนินการ
พ.ย. ๕๘
ฝายบริหาร
- จัดเตรียมนักกีฬา
พ.ย. ๕๘ - ก.ย. ๕๙
นายทวีและคณะ
- แตงตั้งผู=ฝ[กซ=อม
พ.ย. ๕๘ - ก.ย. ๕๙
นายทวีและคณะ
- จัดเตรียมอุปกรณและชุดการแขงขัน
พ.ย. ๕๘ - ก.ย. ๕๙
นายทวีและคณะ
๔. ดําเนินการ
พ.ย. ๕๘ - ก.ย. ๕๙
นายทวีและคณะ
๕. ติดตามผลและประเมินผล
ก.ย. ๕๙
นายทวีและคณะ
๕. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนและตามที่หนวยงานอื่น ๆ ที่จัดการแขงขัน
๖. งบประมาณ
ได=รับงบประมาณจากเงินรายได=สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําป,งบประมาณ ๒๕๕๙ ปรากฏใน
แผนงานฝายกิจการนักเรียน โดยตั้งจายจากงานการศึกษาไมกําหนดระดับ จํานวน ๕๐,๐๐๐บาท เพื่อเปKน
คาใช=จาย ดังนี้
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กิจกรรมและคําชี้แจงการใช=งบประมาณ

งบประมาณ

การแขงขันกีฬาภายนอก
- คาน้ําและคาอาหารการฝ[กซ=อมและเข=ารวมการแขงขัน
- คาพาหนะในการฝ[กซ=อมและเข=ารวมการแขงขัน
- คาสมัครเข=าการแขงขัน
- คาชุดการแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
- แบบประเมินผล
รวม
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจายได=
๗. ประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
- นักเรียนที่เปKนตัวแทนนักกีฬา
- นักเรียนได=รับรางวัลจากการแขงขัน

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

วิธีการวัดและประเมินผล
- จํานวนนักเรียนที่เปKนตัวแทน
- ผลการแขงขัน

งบดําเนินงาน
ตอบแทน ใช=สอย
-

-

วัสดุ
-

เครื่องมือที่ใช=วัดและประเมินผล
- การคัดเลือก
- ถ=วยรางวัลและเกียรติบัตร

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนมีทักษะทางด=านกีฬาที่ดี
๒. นักเรียนได=ประสบการณจากการแขงขัน
๓. นักเรียนมีความภูมิใจในความสําเร็จ
๔. นักเรียนสร=างชื่อเสียงให=กับโรงเรียนและตนเอง
ลงชื่อ……………….…..………….……ผู=เสนอโครงการ
( นายทวี ทรัพยรักษา )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด
ลงชื่อ……………….…..………….……ผู=ตรวจโครงการ
( นายสมชาย มีเคน )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ………………………..………….ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณ อินแสน)
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร#ที่
สอดคลองมาตรฐาน อปท. ที่

สงเสริมศักยภาพนักเรียนด=านนาฏศิลปuไทย/ประยุกต
ฝายกิจการนักเรียน
นายจักริน/นางสาวสุมารีย /นางอัญญาณี/ นางการเวก/ นางนันทิกาญจน
โรงเรียนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
ป,งบประมาณ ๒๕๕๙
๒
๒.3, 5.3, ๙.6, 10.3, ๑๔.4

๑. หลักการและเหตุผล
ในปAจจุบันสื่อและเทคโนโลยีรวมถึงวัฒนธรรมตางชาติเข=ามีอิทธิพลและบทบาทอยางมาก ทําให=เยาวชน
รุนใหมละเลยด= านศาสนา ประเพณี และวัฒ นธรรมไทยรวมถึงนาฏศิ ลปu ไทย จึ งจําเปK น อยางยิ่ งที่ ต= องสงเสริมให=
นักเรียนรู=และเข=าใจ และมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ดังนั้นเพื่อมิ
ให= ศิลปวัฒ นธรรมด=านนาฏศิล ปuของไทยเราต=องสูญ สลาย จึงควรสงเสริมและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ นาฏศิลปu เพื่ อ
ถายทอดความรู=ให=แกเยาวชน และเปZดโอกาสให=เยาวชนได=นําศิลปะด=านนาฏศิลปuเผยแพรสูชุมชนของตน อันจะ
นํามาซึ่งเปfาหมายที่พึงประสงค คือเยาวชนได= เรียนรู= เข=าใจ มีทัศนคติที่ดีตอนาฏศิลปuไทย เกิดความซาบซึ้ง ความ
ภาคภูมิใจ รู=จักรักและหวงแหนและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยให=ดํารงอยูตอไป
๒. วัตถุประสงค#
๑. เพื่อสงเสริมให=นักเรียนมีศักยภาพด=านนาฏศิลปuไทยประยุกต
๒. เพื่อให=นักเรียนมีความรัก หวงแหนและมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ และเผยแพรนาฏศิลปuไทยประยุกต
๓. เพื่อให=นักเรียนเข=ารวมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแขงขันตามโอกาสอัน
เหมาะสม
๔. เพื่อให=นักเรียนรู=จักใช=เวลาวางให=เปKนประโยชน และหางไกลจากยาเสพติด
๓. เป,าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนที่เข=ารวมกิจกรรมนาฏศิลปuไทยประยุกตและมีสวนรวมในการอนุรักษ
เผยแพรนาฏศิลปuไทยประยุกตร=อยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนตระหนักในคุณคานาฏศิลปuไทยและภูมิปAญญาไทย
- นักเรียนมีสวนรวมอนุรักษ และเผยแพรนาฏศิลปuไทยประยุกต
- นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแขงขันตามโอกาส
อันเหมาะสม
- นักเรียนใช=เวลาวางให=เกิดประโยชน และหางไกลจากยาเสพติด
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู=รับผิดชอบ
๑. ประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงวัตถุประสงคโครงการ
ส.ค.๕๘
นายสมชาย
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ก.ย.๕๘
นายสมชาย
๓. แตงตั้งเจ=าหน=าที่ดําเนินการ
ต.ค.๕๘
ฝายบริหาร
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ต.ค.58 – ก.ย.59
คณะครู
๕. ประเมินผล
ก.ย.๕๙
นายจักรินและคณะ
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๕. งบประมาณ
ได=รับงบประมาณจากเงินรายได=สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําป,งบประมาณ ๒๕๕๙ ปรากฏใน
แผนงานกิจการนักเรียน โดยตั้งจายจากงานการศึกษาไมกําหนดระดับการศึกษา จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
เปKนคาใช=จาย ดังนี้
งบดําเนินงาน
กิจกรรมและคําชี้แจงการใช=งบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใช=สอย คาวัสดุ
คาจัดซื้อชุดการแสดงนาฏศิลปuไทย/ประยุกต
๑๐๐,๐๐๐
๖. ประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
- จํานวนนักเรียนที่เข=ารวมกิจกรรมสงเสริม อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและนาฏศิลปuไทยประยุกต
- สรุปแบบสอบถาม

วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัดผล
การสังเกต
แบบสังเกต
การสอบถาม

แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนมีศักยภภาพด=านนาฏศิลปuไทยประยุกต
๒. นักเรียนมีความรัก หวงแหน และมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ และเผยแพรศิลปะด=านนาฏศิลปuไทย
๓. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแขงขันตามโอกาสอันเหมาะสม
๔. นักเรียนใช=เวลาวางให=เกิดประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด
ลงชื่อ………………………………………ผู=เสนอโครงการ
( นายจักริน รณรื่น )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ…………………………………………ผู=ตรวจโครงการ
( นายสมชาย มีเคน )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ………….……………..…………………ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณ อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร#ขอที่
สอดคลองมาตรฐาน อปท. ที่

สงเสริมสุนทรียภาพด=านดนตรีไทย
ฝายกิจการนักเรียน
นายจักริน / นายสมชาย /นางสาวสุมารีย /นางสาวจตุพร /นางการเวก ลิขิตผลิน
โรงเรียนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
ป,งบประมาณ ๒๕๕๙
๒
๒.3, 5.3, ๙.6, 10.3, ๑๔.4

๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผู=เรียนให=เปKน
มนุษยที่สมบูรณ เกง ดี และมีความสุข การจัดการเรียนรู=จึงต=องสงเสริมให=ผู=เรียนมีความรู= ความสามารถ มีทักษะ
ชีวิต สามารถพัฒนาตนเองได=ตาม ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปKนพลเมืองที่มีคุณภาพตามที่สังคม และ
ชาติต=องการ โดยการจัดการเรียนรู=ต=องจัดตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
ครอบคลุม ๘ สาระ โดยเน=นผู=เรียนเปKนสําคัญ และนอกเหนือจากจัดการเรียนรู=ในสาระการเรียนรู=แล=ว โรงเรียน
ควรจัดกิจกรรมให=ผู=เรียนได=แสดงความสามารถของตนเองตามศักยภาพเชน ดนตรีไทย ทําให=ผู=เรียนมีความสุข มี
สุนทรียภาพด=านดนตรี และกล=าแสดงออก โดยการไปแสดงในงานของชุมชน และงานประเพณีท=องถิ่น ซี่งเปKนการ
เผยแพรชื่อเสียงของโรงเรียนสูชุมชน และเปKนพื้นฐานในการประกอบอาชีพโอกาสในอนาคต
๒. วัตถุประสงค#
๑. เพื่อให=นักเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของการอนุรักษ และเผยแพรด=านดนตรีไทย ดนตรีสากล
๒. เพื่อสงเสริมให=นักเรียนมีสุนทรียภาพด=านดนตรีไทย
๓. เพื่อให=นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการแสดงดนตรีของโรงเรียน ชุมชนท=องถิ่น และ กิจกรรมการ
ประกวดแขงขันตามโอกาสอันเหมาะสม
๔. เพื่อให=นักเรียนรู=จักใช=เวลาวางให=เปKนประโยชน และหางไกลจากยาเสพติด
๕. เพื่อสร=างความสัมพันธอันดีกับชุมชน
๓. เป,าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนเข=ารวมกิจกรรมสงเสริมสุนทรียภาพด=านดนตรีอนุรักษ และเผยแพรด=านดนตรี สูชุมชน
ไมน=อยกวาร=อยละ ๙๐
๒. นักเรียนมีเครื่องดนตรีไทย อุปกรณเครื่องเสียงในการจัดการเรียนรู=และการฝ[กฝนทักษะ
ไมน=อยกวาร=อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนที่เข=ารวมกิจกรรมมีสุนทรียภาพด=านดนตรีไทย และมีสวนรวมในการอนุรักษ และเผยแพร
ด=านดนตรีสูชุมชน ในระดับดี
๒. นักเรียนมีเครื่องดนตรีไทย และอุปกรณเครื่องเสียงในการจัดการเรียนรู=และการฝ[กฝนทักษะที่มี
คุณภาพ
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๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
๑. ประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงวัตถุประสงคโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตงตั้งเจ=าหน=าที่ดําเนินการ
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
- จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย และอุปกรณ เครื่องเสียง
- กิจกรรมพิธีไหว=ครูประจําป,ของโรงเรียน
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู=ในชั้นเรียน
- กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย
- กิจกรรมการแสดงในงานประเพณีของท=องถิ่น
- กิจกรรมการแสดงในงานของชุมชนท=องถิ่น
- กิจกรรมการแสดงในงานของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน
๕. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลา
ส.ค. ๕๘
ก.ย. ๕๘
ต.ค. ๕๘

ผู=รับผิดชอบ
นายสมชาย มีเคน
นายสมชาย มีเคน
ฝายบริหาร

ต.ค.๕๘ – ก.ย.59
มิ.ย.58
ต.ค.๕๘ – ก.ย.59
ต.ค.๕๘ – ก.ย.59
ต.ค.๕๘ – ก.ย.59
ต.ค.๕๘ – ก.ย.59
ต.ค.๕๘ – ก.ย.59

ฝายงบประมาณ
นายจักริน รณรื่น
นายจักริน รณรื่น
นายจักริน รณรื่น
นายจักริน รณรื่น
นายจักริน รณรื่น
นายจักริน รณรื่น

ก.ย. ๕๙

นายจักริน รณรื่น

๕. งบประมาณ
ได=รับงบประมาณจากเงินรายได=สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําป,งบประมาณ ๒๕๕๙ ปรากฏใน
แผนงานกิจการนักเรียน โดยตั้งจายจากงานการศึกษาไมกําหนดระดับการศึกษา จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
เปKนคาใช=จายในการจัดหาเครื่องดนตรีไทย และอุปกรณเครื่องเสียง ดังนี้
กิจกรรมและคําชี้แจงการใช=งบประมาณ
คาจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย และอุปกรณเครื่องเสียง

งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน คาใช=สอย
-

คาวัสดุ
-

๖. ประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
- จํานวนนักเรียนที่เข=ารวมโครงการ
- จํานวนนักเรียนที่เข=ารวมฝ[กทักษะด=าน
ดนตรีไทย และนักแสดง
- ความพึงพอใจของนักเรียนและชุมชน

วิธีการวัดผลประเมินผล
ประเมินจากสภาพจริง
ประเมินจากสภาพจริง
ประเมินจากสภาพจริง
การสอบถาม/สังเกตความสนใจ

เครื่องมือวัดผล
แบบสังเกต
หนังสือแจ=งผู=ปกครอง
บันทึกการฝ[กซ=อม
แบบสอบถาม
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๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของการอนุรักษ และเผยแพรด=านดนตรีไทย
๒. นักเรียนมีสุนทรียภาพด=านดนตรีไทย
๓. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการแสดงดนตรีของโรงเรียน ชุมชนท=องถิ่น และ กิจกรรม
การประกวดแขงขันตามโอกาสอันเหมาะสม
๔. นักเรียนรู=จักใช=เวลาวางให=เปKนประโยชน และหางไกลจากยาเสพติด
๕. โรงเรียนมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน
ลงชื่อ………………………………………ผู=เสนอโครงการ
( นายจักริน รณรื่น )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ………………………………………ผู=ตรวจโครงการ
( นายสมชาย มีเคน )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ………………………………………ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณ อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร#ขอที่
สอดคลองมาตรฐาน อปท.ที่

อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ฝายกิจการนักเรียน
นายจักริน รณรื่น นางสาวสุรัชญา อวมแย=ม นางสาวจตุพร วิริยานุภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
ป,งบประมาณ ๒๕๕๙
๒
2.1, ๑๔.1

๑. หลักการและเหตุผล
การจั ด อาหารกลางวั น ในโรงเรี ย นที่ มี นั ก เรี ย นระดั บ กอนประถมศึ ก ษา ระดั บ กอนประถม/ระดั บ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เปKนสิ่งสําคัญมากเพราะเด็กในวัยนี้เปKนวัยที่กําลังเจริญเติบโต ในทุกด=านคือทั้ง
รางกาย อารมณ และสังคมและด=านการเรียน ดังนั้นโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด จึงได=จัดทําโครงการอาหาร
กลางวันตั้งแตชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาป,ที่ ๖ เพื่อให=นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง
๒. วัตถุประสงค#
๑. เพื่อสงเสริมให=นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณคาตามหลักโภชนาการ อยางถั่วถึง ร=อยละ ๑๐๐
๒. เพื่อให=นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
๓. เพื่อให=นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข=เจ็บ
๓. เป,าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันโดยไมเสียคาใช=จายอยางทั่วถึงร=อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาป,ที่ ๖ ได=รับประทานอาหารกลางวันทุกวันเปZดทําการสอน
๒. เพื่อให=นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณคาตามหลักโภชนาการ
๓. เพื่อให=นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
๔. เพื่อให=นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข=เจ็บ
๔. ขั้นตอนการดําเนินงานและระยะเวลา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑.ประชุมปรึกษาหารือการจัดทําโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตงตั้งผู=รับผิดชอบและแบงหน=าที่ครูในฝาย
๔. ดําเนินการตามโครงการ
๕. ประเมินผลโครงการและสรุป

ระยะเวลา
ก.ย. ๕๘
ต.ค. ๕๘
ต.ค. ๕๘
ตลอดป,งบประมาณ ๕๙
ก.ย. ๕๙

ผู=รับผิดชอบ
นายสมชาย มีเคน
นายสมชาย มีเคน
ฝายบริหาร
นายจักริน รณรื่น
นายจักริน รณรื่น

๕. งบประมาณ
ได=รับงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ประจําป,งบประมาณ ๒๕๕๙
จากกรมสงเสริมการปกครองท=องถิ่น จํานวนคนละ ๒๐ บาท สําหรับนักเรียนระดับกอนประถมและประถมศึกษา
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๖. ประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
- นักเรียนมีน้ําหนักสวนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ
- พฤติกรรมนักเรียนที่มีชีวิตดีขึ้น (สุขภาพอนามัย)

วิธีการวัดผลประเมินผล
การสังเกต
การสอบถาม/แบบสังเกต

เครื่องมือวัดผล
แบบสังเกต
แบบสอบถาม/
แบบสังเกต

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาป,ที่ ๖ ไดรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน(เปZดทําการสอน)
๒. นักเรียนได=รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการที่ดี
๓. นักเรียนชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาป,ที่ ๖ มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข=เจ็บ
๔. นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตรงตามเกณฑที่กําหนดไว=
ลงชื่อ………………………………………ผู=เสนอโครงการ
( นายจักริน รณรื่น )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ…………………………………………ผู=ตรวจโครงการ
( นายสมชาย มีเคน )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ………….……………..…………………ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณ อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด

