ผลการประเมินสภาพความสาเร็จ โครงการ กิจกรรม

โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ปีการศึกษา
๒๕๕๘

๑. ฝ่ายวิชาการ
๔.๑ โครงการพัฒนาผู้เรียน สู่การเรียนรู้
ร้อยละ
๔.๒ โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน
ร้อยละ
๔.๓ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ร้อยละ
๒. ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและอภิบาล
๒.๑ โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดี
ร้อยละ
๒.๒ โครงการวันสาคัญทางศาสนา
ร้อยละ
๒.๓ โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ร้อยละ
๒.๔ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก
ร้อยละ
๓. ฝ่ายกิจการนักเรียน
๓.๑ โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
ร้อยละ
๓.๒ โครงการส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยในสถานศึกษา
ร้อยละ
๓.๓ โครงการแนะแนวและทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนและด้อยโอกาส
ร้อยละ
๓.๔ โครงการรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
ร้อยละ
๓.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุนทรียศาสตร์
ร้อยละ
๓.๖ โครงการรวมพลัง สร้างสรรค์สุขภาพ
ร้อยละ
๔. ฝ่ายบุคลากร
๔.๑ โครงการปลุกพลังจิตชีวิตครู
ร้อยละ
๔.๒ โครงการบารุงขวัญเสริมสร้างกาลังใจ
ร้อยละ
๕. ฝ่ายธุรการ การเงิน
๕.๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียน
ร้อยละ
๕.๒ โครงการพัฒนาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ร้อยละ
๖. ฝ่ายบริหารทั่วไป
๖.๑ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
ร้อยละ
๖.๒ โครงการ ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ
๖.๓ โครงการจิตอาสาเพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์
ร้อยละ
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ดาเนินการตามโครงการ จานวนทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ

ฝ่ายวิชาการ

๑

๙๔.๘๒
๙๒.๗๑
๗๕.๐๓
๙๖.๗๒
๙๖.๑๒
๙๗.๑๔
๙๕.๗๐
๙๖.๕๓
๙๕.๒๔
๙๗.๓๓
๙๓.๖๘
๙๗.๒๔
๙๔.๐๑
๙๕.๘๘
๙๖.๐๐
๙๕.๔๐
๙๓.๒๕
๙๔.๗๔
๙๔.๐๔
๙๕.๑๐
๙๕.๔๘

๑. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้
๑.๑ กิจกรรม ล.พ.ล.สู่การเรียนรูI้ CT

๙๒

ผลการประเมิน
สภาพ
ความสาเร็จ
๙๓.๘๒
๙๔.๔๔

๑.๒ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

๙๒

๙๕.๖๐

๑.๓ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

๙๒

๙๓.๗๒

๑.๔ กิจกรรมวันวิชาการเสริมสร้าง
การเรียนรู้

๙๒

๙๔.๐๔

๑.๕ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ การอ่าน เขียน
คิดวิเคราะห์

๙๒

๙๖.๐๘

โครงการ / กิจกรรม

๒. โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน
๒.๑ กิจกรรมยอดนักอ่าน
๒.๒ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวันรักษ์
ภาษาไทย

โครงการ / กิจกรรม

เกณฑ์
สภาพ
ความสาเร็จ

๙๐

๙๒.๗๑
๙๑.๒๐

๙๐

๙๒.๖๔

เกณฑ์
สภาพ
ความสาเร็จ

ผลการประเมิน
สภาพความสาเร็จ

๒

ข้อเสนอแนะ
ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนร่วม
แข่งขัน ICT ระดับชั้นเรียน เพื่อให้
นักเรียนเกิดความสนใจและต้องการ
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ให้มากขึ้น
-ควรจัดตามความต้องการของ
นักเรียน
-ควรจัดให้มีของรางวัลในการตอบ
คาถาม เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนสนใจ ใฝ่เรียนรู้และภูมิใจ
เมื่อสามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง
- ควรจัดให้มีกิจกรรมผจญภัย
กลางวันและกลางคืน เพื่อส่งเสริม
ทักษะวิชาลูกเสือให้เกิดความสนใจ
มากขึ้น
-จักกิจกรรมทีส่ ่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ทเี่ น้นกระบวนการทางด้าน
การคิดวิเคราะห์ที่มากขึ้นให้กับ
นักเรียน
-ควรจัดให้มีการเขียนเรียงความเพื่อ
พัฒนาการเขียนและลายมือให้กับ
ผู้เรียน
-ควรส่งเสริมให้นักเรียนสมัครเป็น
นักเรียนแกนนาในการช่วยกิจกรรมรัก
การอ่าน
- ควรมีการจัดกิจกรรมให้เกิดความ
หลากหลาย มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้
และทากิจกรรมได้อย่างเพลิดเพลิน
และมีความภูมิใจในผลงานตนเอง

ข้อเสนอแนะ

๒.๓ กิจกรรมหนังสือความรู้มือเด็กทา

๙๐

๙๔.๒๘

๓. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
๓.๑ กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

๙๕.๐๓
๙๘.๙๒

๓.๒ กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระพัฒนาการ
เรียนรู้

๙๓.๙๖

๓.๓ กิจกรรม ล.พ.ล. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
สู่การเรียนรู้

๙๒.๔๘

๓.๔ กิจกรรมพัฒนาโครงงาน

๙๒

๙๔.๗๖

-ควรมีการจัดหัวข้อในการจัดทา
หนังสือให้สอดคล้องกับกิจกรรม
อื่น ๆ เพื่อจะได้เชื่อมโยงในการศึกษา
ข้อมูลของผู้เรียนและยังช่วยลดภาระ
งานของผู้เรียน
-ควรนาวัสดุเหลือใช้มาปรับใช้ใน
การผลิตสื่อ
-สื่อการสอนทุกสื่อควรให้มีความ
สอดคล้องกับการเรียนการสอน
และเพื่อเป็นประโยชน์สาหรับ
นักเรียน
-ควรมีการประกวดสื่อการสอนที่ครู
ผลิต
-ควรจัดให้มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้
แต่ละกลุ่มสาระแบบบูรณาการ
-กลุ่มสาระมีฐานการเรียนรูเ้ พียงพอ
กับจานวนนักเรียน
-ควรเพิ่มเติมข้อมูลความรู้และ
ปรับเปลีย่ นข้อมูลให้สม่าเสมอ
-ในคาบสอนแต่ละวิชาควรจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมาใช้แหล่ง
เรียนรู้ให้มากขึ้น
-ควรมีการสอดแทรกวิชาโครงงานใน
ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้และดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอภิบาล
โครงการ / กิจกรรม
๑.

เกณฑ์
สภาพ
ความสาเร็จ

โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดี
๑.๑
๑.๒

กิจกรรมรู้จักออม...ก่อสุขทุกสถาน
กิจกรรมน้อมราลึกเทิดทูนพระคุณครู

๙๒
๙๒

๓

ผลการ
ประเมิน
สภาพ
ความสาเร็จ
๙๖.๗๒
๙๔.๑๖
๙๗.๐๐

ข้อเสนอแนะ

-ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการออมเงิน
-ควรมีการฝึกซ้อมนักเรียนอ่าน
บทวจนพิธีกรรม
-สร้างบรรยากาศในการร้องเพลงพระคุณที่สาม
และจิตสานึกในการ่วมกิจกรรม

๒.

๑.๓

กิจกรรมเด็กดีมีกตัญญูรู้คุณแม่

๙๒

๙๖.๑๖

๑.๔

กิจกรมวันลอยกระทง

๙๒

๙๘.๓๒

๑.๕

กิจกรรมพุทธรักษาบูชาพ่อ

๙๒

๙๘.๕๖

๑.๖

กิจกรรมมหัศจรรย์วันเด็ก

๙๒

๙๕.๑๒

๑.๗

กิจกรรมแสงธรรมนาทาง

๙๒

๙๗.๗๒

โครงการวันสาคัญทางศาสนา
๒.๑ กิจกรรมพิธีมสิ ซาระลึกถึงพระสังฆราชลัม
แบรต์ เดอ ลา ม็อต

๙๒

๙๖.๑๒
๙๖.๘๐

๒.๒

๙๒

๙๔.๑๖

กิจกรรมเปลวเทียนแห่งธรรมนาชีวิต

๒.๓

กิจกรรมวันเกิดแม่พระ

๙๒

ผลการ
ประเมิน
สภาพ
ความสาเร็จ
๙๕.๘๐

๒.๔

กิจกรรมSANTA FESTIVAL

๙๒

๙๗.๗๒

โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓.๑ กิจกรรมระเบียบวินัยดี เสริมศักดิศ์ รี
๙๒
ลูกลัมแบรต์
๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิภาพ
๙๒
และความปลอดภัยนักเรียน

๙๗.๑๔
๙๕.๘๘

โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก

๙๕.๗๐

โครงการ / กิจกรรม

๓.

๔.

เกณฑ์
สภาพ
ความสาเร็จ

๔

๙๘.๔๐

-ควรมีเพลงในช่วงพิธีการ
เพื่อสร้างบรรยากาศ
-ควรฝึกซ้อมเพลงพระคุณที่สาม
-เพิ่มจานวนด้ายสายสิญจน์ให้เพียงพอ
-ควรปลูกฝังในเรื่องการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้
คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
-ควรประชาสัมพันธ์งานล่วงหน้า
-ควรกาหนดการแข่งขันทักษะวิชาการให้เร็วขึ้น
กว่าเดิม
-ควรให้เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในด้าน
อาหาร
-จัดการแข่งขันความสามารถของนักเรียน
-กาหนดการจัดกิจกรรม ๒ วัน
-ให้จัดนอกสถานที่ เช่น สถานปฏิบัติธรรมใน
ชุมชนใกล้โรงเรียน

จัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับ
พระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต
โดยเพิ่มเวลาให้มากขึ้น
ควรศึกษาและเลือกวัดที่ยังขาดแคลน เพื่อ
จะได้ใช้ประโยชน์จากเทียนจานาพรรษาที่
นาไปถวายและเครื่องไทยธรรมต่างๆ

ข้อเสนอแนะ
-ควรให้มีการประกวดร้องเพลงเป็น
ภาษาอังกฤษ
มีกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ออกไปแบ่งปัน
ความรักโดยให้สิ่งของแก่โรงเรียน
ที่ขาดแคลน
-ครูประจาชั้นมีการเข้มงวดและมีมาตรการที่
ชัดเจน
-จัดการอบรมอาสาสมัครจราจรโดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมและจิตอาสาในการปฏิบัติ
หน้าที่

๔.๑

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน

๙๒

๙๘.๒๘

๔.๒

กิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศส่งเสริม
อัตลักษณ์
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตาม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

๙๒

๙๗.๘๐

๙๒

๙๓.๔๐

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านเอกลักษณ์
ของโรงเรียน

๙๒

๙๓.๒๐

๔.๓

๔.๔

-ควรให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับ
คณะครูทุกปีเพื่อปลูกฝังให้ครูได้เป็น
แบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตประจาวัน
-ควรมีการติดตามซ่อมป้ายนิเทศต่างๆ และ
จัดทาป้ายนิเทศทีส่ ่งเสริมอัตลักษณ์
-ควรมีการฝึกซ้อมการรับเกียรติบตั รให้มาก
-จัดหัวข้อเด็กดีศรีลมั แบรต์ประจาเดือนโดย
เชื่อมโยงกับ ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒
ประการ
ควรเน้นมารยาทในเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น การ
รับของจากผู้ใหญ่และการส่งของให้ผู้ใหญ่
เชิญวิทยากรมาอบรมเรื่องมารยาทพื้นฐาน
อย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายกิจการนักเรียน

เกณฑ์
โครงการ / กิจกรรม
สภาพ
ความสาเร็จ
๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุนทรียศาสตร์
๕.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
๙๒
ด้านสุนทรียศาสตร์
๖. โครงการรวมพลังสร้างสรรค์สุขภาพ
๖.๑ กิจกรรมเด็กไทยอนามัยดี

๖.๒ กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬา

ผลการประเมิน
สภาพ
ความสาเร็จ
๙๗.๒๔
๙๗.๒๔

๙๒

๙๔.๐๑
๙๔.๐๔

๙๒

๙๓.๘๐

๕

ข้อเสนอแนะ
ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมี
ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี
นาฎศิลป์ จัดกิจกรรมชุมนุม
เป็นการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และ
ความเข้าใจแก่นักเรียนให้เห็น
ความสาคัญของการดูและสุขภาพ
และการออกกาลังกาย
จัดกิจกรรมนัดแนะนักเรียนที่มาร่วม
ขบวนพาเหรดให้ตรงต่อเวลา
เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอในการ
เนินงาน

เกณฑ์
๙๒
สภาพ
ความสาเร็จ
๑. โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
๑.๑ กิจกรรมสื่อสัมพันธ์ ล.พ.ล.สู่ชุมชน
๙๒
๖.๓ กิจกรรมต้านภัยไข้เลือดออกไร้ยุงลาย
โครงการ / กิจกรรม

๑.๒ กิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ
และยุวบัณฑิต

ผลการประเมิ
๙๔.๒๐ น
สภาพ
ความสาเร็จ
๙๖.๕๓
๙๕.๙๖

๙๒

๙๕.๓๖

๒. โครงการส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตย
๒.๑ กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน

๙๒

๙๕.๒๔
๙๕.๓๖

๒.๒ กิจกรรมสภาอาสาพัฒนาโรงเรียน

๙๒

๙๕.๑๒

๓. โครงการแนะแนวและทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนและด้อยโอกาส
๓.๑ กิจกรรมทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน
๙๒
และด้อยโอกาส
๓.๒ กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา
๙๒

๙๗.๓๓
๙๖.๐๘

๔. โครงการรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
๔.๑ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติด
ในสถานศึกษา

๙๓.๖๘
๙๓.๖๘

๙๒

๖

๙๘.๑๙

ควรมีระยะเวลาการฝึกอบรมการ
ข้อเลืเสนอแนะ
ป้องกันโรคไข้
อดออกมากกว่าเดิม
ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนให้มากขึ้น
หลายช่องทาง
ควรเพิ่มระยะเวลาในการทา
กิจกรรมมากกว่านี้ และจัดสถานที่ที่
นักเรียนสามารถทากิจกรรมต่าง ๆ
ได้สะดวก
ควรตั้งชื่อพรรคสั้น ๆ ได้ใจความจะ
จาได้ง่าย และมีการประชาสัมพันธ์
ให้ชัดเจน
การนับคะนนเลือกตั้งให้นักเรียนผู้
สมัตรทุกพรรคและนักเรียนทุกคน
เข้าร่วม
ควรมีการติดตามผลการทางานของ
สภานักเรียนให้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง
อย่างต่อเนื่อง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุน
การศึกษาต่าง ๆ ของโรงเรียน
จัดหาหน่วยงานที่เข้ามาให้ข้อมูล
ทางการศึกษาต่อที่หลากหลาย
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผเู้ รียน
ควรจัดรูปแบบขบวน วางแผนงาน
การเดินขบวนเพื่อการรณรงค์
จัดการอบรมจากเจ้าหนที่ตารวจ

ฝ่ายบุคลากร
โครงการ / กิจกรรม
๑. โครงการปลุกพลังจิตชีวิตครู
๑.๑ กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้
คุณธรรมและจรรยาบรรรณวิชาชีพ

๑.๒ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพครู

๒. โครงการบารุงขวัญเสริมสร้างกาลังใจ
๒.๑ กิจกรรมครูดีศรีลมั แบรต์

๒.๒ กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวครูลัมแบรต์

๙๒

ผลการ
ประเมิน
สภาพ
ความสาเร็จ
๙๕.๘๘
๙๗.๗๖

๙๒

๙๔.๐๐

๙๒

๙๖.๐๐
๙๘.๙๖

๙๒

๙๓.๐๔

เกณฑ์
สภาพ
ความสาเร็จ

๗

ข้อเสนอแนะ

ควรมีหัวข้อการพัฒนาความรู้ที่หลากหลายเสนอ
ต่อบุคลากรและผู้บริหาร เพื่อพิจารณาเลือกเข้ารับ
การอบรมในเรื่องที่บุคลากรนั้น ๆ สนใจ
บุคลากรทีไ่ ด้รบั ข่าวสารการพัฒนาความรู้เรื่องต่าง
ๆ ของสถาบันอื่น ๆ ควรแจ้งให้ฝ่ายบุคลากรทราบ
เพื่อดาเนินงานขั้นต่อไป
ควรจัดให้บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานตามโรงเรียนที่
เน้นวิธีการสอนให้นักเรียนรูจ้ ักคิดวิเคราะห์ เพื่อ
นามาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานเพิ่มเติมจากหลายๆ
สถานที่เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีความตื่นตัวและ
พัฒนาตนเอง
เสนอให้การโหวตครูดีเด่นแต่ละเดือนตรงตามเวลา
ที่กาหนดทุกสิ้นเดือน แม้ว่าจะมีกจิ กรรมก็ตาม
และเรียนเชิญท่านซิสเตอร์ศรีธารา รุ่งเรืองเป็นผู้
มอบของรางวัลทุกสิ้นเดือน
เสนอให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
และคณะครูให้มากขึ้น เช่น มีการเล่นเกมหรือมี
การแข่งขันกีฬาร่วมกันหรือกิจกรรมอื่นๆที่
เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีและสร้าง
ความสัมพันธ์ต่อกัน

ฝ่ายธุรการ การเงิน
โครงการ / กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียน
๑.๑ กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงาน
โรงเรียน

๒. โครงการพัฒนาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๒.๑ กิจกรรมพัฒนาบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน

เกณฑ์
สภาพ
ความสาเร็จ
๙๒

ผลการประเมิน
สภาพ
ความสาเร็จ
๙๕.๔๐
๙๕.๔๐

๙๒

๙๓.๒๕
๙๓.๒๕

ฝ่ายบริหารทั่วไป

๘

ข้อเสนอแนะ
ให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายของ
โรงเรียน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ฝ่าย เพื่อส่งไปยังเจ้าหน้าที่
สารสนเทศเพื่อจะได้จัดทาข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและมี
ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน สะดวกใน
การค้นหา และเพื่อความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ
ได้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของ
โรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลือ่ น
การดาเนินงานของโรงเรียน
ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายให้
เพิ่มมากขึ้น
พัฒนานักเรียนให้ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ผู้ปกครองมีสว่ น
ร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องของโรงเรียนและช่วยเหลือ
ในการพัฒนาการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
การดาเนินการพัฒนาบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการ / กิจกรรม

เกณฑ์
สภาพ
ความสาเร็จ

๑. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
๑.๑ กิจกรรมห้องเรียนสะอาด บรรยากาศ
วิชาการ

๙๒

ผลการประเมิน
สภาพ
ความสาเร็จ
๙๔.๗๔
๙๔.๙๒

๙๒

๙๔.๕๖

๑.๒ กิจกรรมซ่อมแซม บารงุ อาคาร
สถานที่

๒. โครงการ ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู่สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑ กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการ
๙๒
เรียนรูส้ ู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๒.๒ กิจกรรมน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูส่ าระการเรียนรู้

โครงการ / กิจกรรม
๒.๓ กิจกรรมตลาดนัดความรัก
แบ่งปันความสุข สู่ความพอเพียง

๙๒

๙๔.๐๔
๙๔.๐๔

๙๔.๙๖

เกณฑ์
สภาพ
ความสาเร็จ
๙๒

ผลการประเมิน
สภาพ
ความสาเร็จ
๙๕.๑๒

๙

ข้อเสนอแนะ
ให้นักเรียนคัดแยกขวดน้าและ
กระดาษไปจาหน่ายที่ห้องธนาคาร
ขยะตามวันและเวลาที่กาหนด
กาหนดวัน Big Cleaning Day
เพื่อให้นักเรียนทาความสะอาดใน
ห้องเรียนร่วมกัน จัดมุมวิชาการ
หรือมุมนักอ่าน ในห้องเรียน เพื่อให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นการ
เพิ่มบรรยากาศวิชาการภายใน
ห้องเรียน
ให้บุคลากรครูที่มีความสามารถ
ซ่อมแซมในเบื้องต้นก่อน
สร้างความรู้ความเข้าใจและ
จิตสานึก จิตอาสาในการมีส่วนร่วม
ในสาธารณสมบัติของโรงเรียน
ควรมีการวางแผนระยะเวลาในการ
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมบูรณาการฯ
มีการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมบูรณาการ
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดอุปนิสยั พอเพียง
ให้นักเรียน
เปิดโอกาสให้ครูและผู้เรียนศึกษาดู
งานโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้
จัดทาโครงงานที่สามารถบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้

ข้อเสนอแนะ
จาลองสถานการณ์ในห้องเรียน
เกี่ยวกับการค้าขาย ให้นักเรียนคิด

วิเคราะห์ แก้ปญ
ั หาใช้ทักษะชีวิตใน
การตัดสินใจ การวางแผนของ
กระบวนการทางาน
ควรจัดหากลุ่มนักเรียนจิตอาสามา
ช่วยดูแลความสะอาดตามจุดต่าง ๆ
และควรมีการอบรมชี้แจง
มีข้อตกลงร่วมกันในการทิ้งขยะ
อย่างไรให้สะอาดเรียบร้อยด้วย
จิตสานึกในความรับผิดชอบของแต่
ละคน
รายการอาหารที่แต่ละห้องนามา
จาหน่าย ไม่ควรซ้ากันมากเกินไป
เท่าที่พบอาหารบางอย่างมีขาย
เหมือนกันหลายห้อง ต้องการให้มี
อาหารที่หลากหลายชนิด เพื่อการ
เรียนรู้ทมี่ ากขึ้น

โครงการ / กิจกรรม

เกณฑ์
สภาพ
ความสาเร็จ

๓. โครงการ จิตอาสาเพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์
๓.๑ กิจกรรมปันน้าใจเพื่อสร้างรอยยิ้มให้
แด่ผู้ด้อยโอกาส

๙๒

ผลการประเมิน
สภาพ
ความสาเร็จ
๙๕.๑๐
๙๕.๑๖

๑๐

ข้อเสนอแนะ
มีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ระบุเข้า
ไปในการประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง
เชิญชวนคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น
การรับบริจาควัตถุปัจจัย
ตามกาลังศรัทธา

๓.๓ กิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรัก
เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แด่ผู้ด้อยโอกาส

๙๒

๙๕.๑๖

๑๑

เชิญวิทยากรท้องถิ่นที่ให้ความรู้เรือ่ ง
จิตอาสาพัฒนาชุมชนแก่นักเรียน
เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็น
ความสาคัญ
ให้ความเข้าใจเรื่องจิตสานึกของการ
เสียสละเพื่อส่วนรวมด้วยการ
ประชาสัมพันธ์หรือมีนักเรียน
แกนนา
ให้คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม
โดยใช้นักเรียนเป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธ์

