แผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนคลองสองพีน่ ้ อง (ใจดีอุปถัมภ์ )

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา 2560 ของโรงเรี ยนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) จัดทาขึ้นเพื่อ
เป็ นเครื่ องมือในการดาเนินงานตามภารกิจทั้ง 4 งาน ได้แก่งานบริ หารวิชาการ งานบริ หารงบประมาณ งาน
บริ หารงานบุคคลและงานบริ หารทัว่ ไป เป็ นการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในฐานะสถานศึกษาที่เป็ น
นิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2546 ซึ่ งช่วยให้การ
ดาเนิ น การมี อิ ส ระ มี ค วามคล่ อ งตัว และมี ค วามเข้ม แข็ง ยิ่ง ขึ้ น โครงการตามแผนปฏิ บ ัติ ก ารฯ มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ( แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2563 )โรงเรี ยนได้มีการ
วิเคราะห์งานทุกด้านโดยยึดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของต้นสังกัดเป็ นหลัก โครงการซึ่ งสนองความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนและชุมชน ตลอดจนนโยบายของต้นสังกัดและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี
คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุ ขตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม ( ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545
ขอขอบคุณคณะดาเนินการที่เป็ นกาลังสาคัญในการจัดทาแผน ฯ ฉบับนี้ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีหวัง
เป็ นอย่างยิง่ ว่าบุคลากรผูเ้ กี่ยวข้องจะใช้เป็ นเครื่ องมือในการดาเนิ นงาน นิ เทศและติดตามผลตามภารงานที่
กาหนด เพื่อให้เป็ นโรงเรี ยนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของผูร้ ับบริ การทั้งนักเรี ยน ผูป้ กครอง
ชุมชนและบุคคลอื่นทัว่ ไป

( นายสมชัย อภิรัตนาชัย )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์)

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

บทที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐาน
บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2560
บทที่ 3 การบริ หารงบประมาณและโครงการ
- ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณ
1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2) โครงการสนับสนุนปั จจัยสู่กระบวนการเรี ยนรู ้
3) โครงการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย
4) โครงการสนับสนุนและพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู ้
5) โครงการพัฒนาห้องสมุดเพือ่ การเรี ยนรู ้
6) โครงการเสริ มสร้างประสบการณ์ปฐมวัย
7) โครงการเสริ มสร้างศักยภาพผูเ้ รี ยน
8) โครงการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
9) โครงการลดเวลาเรี ยนเพิม่ เวลารู ้
10)โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ การปฏิบตั ิงาน
11)โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน
12)โครงการพัฒนาประชาธิปไตย
13) โครงการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
14) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่อาคารประกอบเพือ่ ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
15) โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษา
16) โครงการส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยนักเรี ยน
17) โครงการส่งเสริ มกิจกรรมปฐมวัย
18) โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยน และชุมชน

ภาคผนวก
- ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
- การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการประจาปี
- คณะผูจ้ ดั ทา
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บทที1่
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1โรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์)ตั้งอยูเ่ ลขที่ 127 ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลปากคลองบางปลากด
อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณี ย1์ 0290 โทรศัพท์ 02-4611799
โทรสาร 02-4611560 e – mail kspn-school@hotmail.com website www. Klongsongpeenong.ac.th
1.2 เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปี ที่ 6
1.3 มีเขตพื้นที่บริ การ หมู่บา้ นได้แก่หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด และ หมู่ 1, 6, 12
ต.ในคลองบางปลากด
2. ข้ อมูลด้ านการบริหาร
2.1 ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนายสมชัย อภิรัตนาชัย วุฒิการศึกษาสูงสุดปริ ญญาโท
สาขา การบริ หารการศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรี ยนนี้ต้งั แต่16พฤษภาคม 2556 จนถึงปั จจุบนั
2.2รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน (ที่ได้รับการแต่งตั้ง) - คน
2.3 ประวัติโดยย่อของโรงเรี ยน
โรงเรี ยนคลองสองพี่น้องตั้งอยูเ่ ลยที่ 127 หมู่ 1 ตาบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระ
สมุ ทรเจดีย ์ จังหวัดสมุ ทรปราการ พ.ศ. 2484 ขุนสมบูรณ์ ธนะสาร ( กานันวิง คล้ายสมบูรณ์ ) ร่ วมกับ
ราษฎรบริ เวณหมู่บา้ นสร้างอาคารชัว่ คราวขึ้น เปิ ดทาการสอน มี นักเรี ยนในหมู่ บา้ นโดยมีนายเสริ ม บูรณ
เศรษฐ์ เป็ นครู ใหญ่และนายวาด ใจดี เป็ นผูบ้ อกบุญราษฎรในหมู่บา้ นก่อสร้าง อาคารแบบ ป.1 ขนาด 6 X 8
เมตร จานวน 3 ห้องเรี ยน บนที่ดินของนายเงิน เปี่ ยมสวัสดิ์ และได้โอนเงินงบประมาณ ก.ศ.บ. จาก
โรงเรี ยนสมุทรปราการ มาเพิ่มเติมแล้วเสร็ จ และเปิ ดทาการสอนเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2494 ดาเนิ นการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พ.ศ. 2509
สภาพอาคารเรี ยนทรุ ดโทรมมาก ทางราชการอนุมตั ิเงินงบประมาณ 50,000 บาท เพื่อมาปรับปรุ งอาคารเรี ยน
แต่นายเสริ ม ใจดี เห็นว่าที่ดินเดิมบริ เวณมีนอ้ ยจึงตกลงแลกเปลี่ยนและย้ายอาคารเรี ยนมาตั้งยังที่ดินแปลงใหม่
ของนายเสริ ม ใจดี ซึ่งมีจานวน 2 ไร่ 16 ตารางวา โดยปลูกสร้างอาคารเรี ยนแบบ 017 จานวน 4 ห้องเรี ยน
ด้วยเงินงบประมาณที่ ทางราชการอนุ มัติแ ละเงินสมทบจากราษฎรอี กจานวนหนึ่ ง รวมค่าก่ อ สร้างทั้งสิ้ น
361,376 บาท ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2514 และให้ชื่อโรงเรี ยนว่า “โรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง”
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พ.ศ. 2516 ประสานงานระหว่างทางราชการ และนายเสริ ม ใจดี ขอแบ่งแยกที่ดินแปลงใหม่ เนื้ อ
ที่ 2 ไร่ 16 ตารางวา ให้เป็ นสมบัติของทางราชการ โดยสมบูรณ์ เมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2516
พ.ศ. 2518 ประสานงานกับนายเงิน เปี่ ยมสวัสดิ์ และนางมุก เปี่ ยมสวัสดิ์ แลกเปลี่ยนที่ดินได้ที่ดิน
เพิม่ อีก 1 งาน 76.5 ตารางวา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2518 รวมมีที่ดินทั้งสิ้น 2 ไร่ 1 งาน 92.5 ตารางวา
พ.ศ. 2520 ต่อเติมอาคารเรี ยนแบบ 017 จานวน 3 ห้องเรี ยน ใช้งบอุดหนุนประถมต้นปี 2519 ใช้เป็ น
สถานศึกษา
พ.ศ. 2528 ได้อาคารเรี ยนแบบ สปช 405/2526 3ชั้น8ห้องเรี ยน / ห้องประชุม ใช้เป็ นที่เรี ยนและ
ห้องประชุม
พ.ศ. 2528 สร้างฐานพระพุทธรู ป บริ จาคนายเสริ ม ใจดี 5,000 บาท และนายวัฒนา ลิ้มชื้น 10,000
บาท เป็ นพระพุทธรู ปประจาโรงเรี ยน
พ.ศ. 2529 ได้อ าคารอเนกประสงค์แ บบ สปช 204/2526 จ านวน 1 หลัง งบ สปช ใช้ง าน
อเนกประสงค์
พ.ศ. 2534 อาคารเรี ยนแบบ 017 จาหน่ ายเพราะทรุ ดโทรมและต้องใช้พ้นื ที่สร้างอาคารเรี ยน สปช
2/28 รื้ อถอน เมื่อ 11 เม.ย. 34
พ.ศ. 2534 จาหน่ ายโรงอาหารแบบ 312 ของกรมสามัญ เพราะทรุ ดโทรมและต้องใช้พ้นื ที่สร้าง
อาคารเรี ยน สปช 2/2528 รื้ อถอน เมื่อ 11 ม.ค. 34
พ.ศ. 2535 ได้อาคารเรี ยนแบบ สปช 2/2528 3ชั้น จานวน 12 ห้องเรี ยน งบ สปชใช้เป็ นห้องเรี ยน
พ.ศ. 2539 ได้อาคารเรี ยน สปช 2/2528 จานวน 9ห้องเรี ยน งบ สปช ใช้เป็ นห้องเรี ยน
พ.ศ. 2544 สร้ า งรั้ วคอนกรี ต สู ง 2 เมตร ยาว 150 เมตรเสร็ จ 11 ก.ย. 44 งบอุ ด หนุ น อบจ
สมุทรปราการใช้ประโยชน์เป็ นแนวเขตกั้น ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่สถานศึกษาตามโครงการต้านยาเสพติด
พ.ศ. 2550 ปรับปรุ งโรงอาหาร ใช้งบประมาณ ทอดผ้าป่ าการศึกษา เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ
900,000 บาท โดยยกพื้นสู ง เป็ น 2 ชั้น และย้ายสถานที่ขายอาหารจากอาคารเรี ยนไม้มาอยูโ่ รงอาหารใหม่
ทั้งหมด
พ.ศ. 2551 ได้งบประมาณจากการไฟฟ้ าพระนครใต้ สร้างห้องน้ าชาย –หญิงจานวน 1 หลัง 20 ที่นั่ง
เป็ นเงิน 670,000 บาท และปรับปรุ งไฟฟ้ าภายในอาคารทั้งหมดเป็ นเงิน 330,000 บาท
พ.ศ.2553 โรงเรี ยนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการแผนปฏิบตั ิการเข็มแข็ง ในการก่อสร้าง
สนามเอนกประสงค์ คสน.ให้เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นจานวนเงิน 1,195,000 บาท
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พ.ศ.2554 โรงเรี ยนได้ทาเรื่ องเปลี่ยนชื่อโรงเรี ยนเป็ นโรงเรี ยนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) เริ่ มใช้
เดือนตุลาคม 2554 เป็ นต้นไป
พ.ศ.2556 โรงเรี ยนได้ปรับปรุ ง ซ่อมหลังคาอาคารเรี ยนที่รั่วและปรับปรุ งโรงอาหาร ใส่กระจกห้อง
อนุบาล ติดแผงเหล็กดัดหน้าอาคาร 2 โดยใช้งบอุดหนุนจากโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
พ.ศ.2558 โรงเรี ยนได้ก่อสร้าง/ปรับปรุ งซ่อมแซม อาคารเรี ยน 3 หลังตามแบบ สปช.2/26,สปช.406/26,
สปช.2/28,โดยใช้งบโครงการสนับสนุนปั จจัยพื้นฐานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบลงทุน
เป็ นจานวนเงิน 978,600 บาท
พ.ศ.2558โรงเรี ยนได้งบประมาณจากการไฟฟ้ าพระนครใต้ ติดกระจกมุกบันไดหน้าอาคารเรี ยน
เป็ นเงิน 297,000 บาทและกั้นฝาอลูมิเนียมติดกระจกบานเลื่อนปรับปรุ งเป็ นห้องประชุมโดยใช้งบประมาณ
ทอดผ้าป่ าการศึกษาปี 2554 เป็ นเงิน 419,940 บาท
พ.ศ.2558 โรงเรี ยนได้รับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
ปั จจุบนั โรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ งมีอาคารเรี ยน 3 หลัง นักเรี ยน 496 คน ข้าราชการครู 23 คน ครู ชาย 6
คน ครู หญิง 17 คน ครู อตั ราจ้าง 7 คน ครู หญิง 7 คน
เปิ ดทาการสอนตั้งแต่ช้ นั อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยมีนายสมชัย อภิรัตนาชัย เป็ น
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์)
2.4 คาขวัญของโรงเรียน

คุณภาพล้ า คุณธรรมเด่น เน้นสิ่งแวดล้อม ดีพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน

ปรัชญาของโรงเรียน

สุวิชา โน ภวโหติ หมายถึง ผูร้ ู ้ดีเป็ นผูเ้ จริ ญ

สี ประจาโรงเรียน

เหลือง – น้ าเงิน
สี เหลือง หมายถึงความมีคุณธรรม จริ ยธรรม
สีน้ าเงิน หมายถึงมีความหนักแน่น

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
2.5 เอกลักษณ์

วินยั สุจริ ต จิตอาสา
เด็กดี มีจิตอาสา
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เป้ าประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา
โรงเรี ยนคลองสองพี่น้อ ง จัดการศึกษาเพื่อ ให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ี ความรับผิดชอบต่อ ตนเอง
สังคมสิ่งแวดล้อมมีวนิ ยั ในตนเองมีคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิ ยมอันพึงประสงค์มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่ รู ้
ใฝ่ เรี ยนรักการอ่านการเขียนการค้นคว้ารู ้จกั ใช้เทคโนโลยีมีศกั ยภาพในด้านการคิดมีทกั ษะในการทางานและ
การดาเนินชีวติ รู ้จกั ดูแลสุขภาพรักการออกกาลังกายมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีมีค่านิ ยมเป็ นผูผ้ ลิตมากกว่า
ผูบ้ ริ โภคโดยบริ หารจัดการและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภูมิใจ และรัก
ความเป็ นไทยยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ขอนุ รักษ์
ศิล ปวัฒ นธรรมไทยรั ก ประเทศชาติ ท ้อ งถิ่ น และสถานศึ ก ษาของตน สร้ า งสรรค์สิ่ง ที่ ดี ง ามให้สัง คม
ความสามารถในการนาทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
2.6 ระบบโครงสร้า งการบริ หารโรงเรี ยนคลองสองพี่น้อ ง มี ระบบโครงสร้า งการบริ หารงาน
แบ่งเป็ น 4 งานดังนี้
1.งานบริ หารวิชาการ
2.งานบริ หารบุคลากร
3.งานบริ หารงบประมาณ
4.งานบริ หารทัว่ ไป
ผูบ้ ริ หารยึดหลักการบริ หาร/เทคนิคการบริ หารแบบ โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School Based
Management) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม(Participation Management) โดยมุ่งหวังให้ทุกคนที่มีส่วนได้เสีย
ได้ร่วมมือในการบริ หารงานร่ วมกันเพือ่ ประโยชน์สูงสุดคือตัวนักเรี ยน และร่ วมกันพัฒนาชุมชนอีกทางหนึ่ง
และการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management)
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ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสมชัย อภิรัตนาชัย

คณะกรรมการสถานศึกษา

งานบริหารวิชาการ

งานบริหารบุคคล

งานบริหารงบประมาณ

งานบริหารทั่วไป

นาสาวพิมพ์ ชนก ธานีวัฒน์

นางอมร บุญโญปกรณ์

นางพัชรี โพธิ์เมือง

นางสาวอัจฉรา ทวีวรรณ

1 . ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
2. การพัฒ นากระบวนการ
เรี ยนรู้
3. การวัดผลประเมินผล
4 . ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า
คุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
6. การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒ นาระบบประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การส่ง เสริ ม วิช าการแก่
ชุมชน
11. การประสานความร่วมมือ
พัฒนาวิชาการแก่ชมุ ชน
12. การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
วิชาการแก่บคุ คล องค์กรอื่นที่
จัดการศึกษา

1. การวางแผนตรากาลัง
กาหนดตาแหน่ง
2. การสรรหา บรรจุ แต่งตัง้
3. การเสริมสร้ าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ
4. วินยั และการรักษาวินยั
5. การลาออกจาก
ราชการ

1. การจัดทาและเสนอขอ
งบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
3.การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล
การใช้ เงินและการ
ดาเนินงาน
4. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
5. การบริหารการเงิน
6. การบริหารบัญชี
7. การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์

1. งานธุรการ
2. เลขานุการคณะ กก.สถานศึกษา
3. พัฒนาระบบเครื อข่าย
สารสนเทศ
4. ประสาน/พัฒนาเครื อข่าย
การศึกษา
5. จัดระบบบริหารและพัฒนา
องค์กร
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. งานสนับสนุนวิชาการ
งบประมาณ บุคลากร และบริ หาร
ทัว่ ไป
8. อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้ อม
9. จัดทาสามะโนผู้เรี ยน
10.การรับนักเรี ยน
11. ประสานการศึกษาในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย
12. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
13. ส่งเสริมกิจการนักเรี ยน
14. ประชาสัมพันธ์การศึกษา
15. ประสานกับชุมชนและองค์กร
อื่น
16. ประสานงานเขตพื ้นที่ฯ
17. ระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
18. บริการสาธารณะ
19. งานที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในงานอื่น
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3. ข้ อมูลนักเรียน
ปั จจุบนั โรงเรี ยนมีขอ้ มูลนักเรี ยน (ข้อมูลณวันที่ 10 มิถุนายน 2560) ดังนี้
3.1 จานวนนักเรี ยนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิ ดสอน
ระดับชั้น

เพศ

รวม

ห้ องเรียน

ชาย

หญิง

นักเรียน

อ.1

29

25

54

2

อ.2

39

31

70

2

รวม

68

56

124

4

ป.1

37

31

68

2

ป.2

26

32

58

2

ป.3

38

41

79

2

ป.4

36

41

77

2

ป.5

30

25

55

2

ป.6

31

32

63

2

รวม

198

202

400

12

รวมจานวนนักเรียน

266

258

524

16

ทั้งหมด
3.2 มีนกั เรี ยนพิการเรี ยนร่ วม 13 คน
3.3 มีนกั เรี ยนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน
3.4 มีนกั เรี ยนปั ญญาเลิศ 16 คน
3.5 มีนกั เรี ยนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ - คน
3.6 จานวนนักเรี ยนต่อห้อง (เฉลี่ย) 33 คน
3.7 สัดส่วนครู : นักเรี ยน = 1:25
3.8 จานวนนักเรี ยนที่ลาออกกลางคัน (ปี ปั จจุบนั ) - คน
3.9 สถิติขาดเรี ยน/เดือน..........-..........วัน
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3.10 จานวนนักเรี ยนที่ทาชื่อเสียงให้แก่โรงเรี ยน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)
โครงการพัฒนาการเรี ยนรู ้สู่สากล การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปี พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล 4 เหรี ยญ ได้แก่ เหรี ยญเงิน 2 เหรี ยญ เหรี ยญทองแดง 2
เหรี ยญ วิชาคณิ ตศาสตร์ได้รับรางวัล 2 เหรี ยญทองแดง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี 2560 รอบสอง ระดับประเทศ ศูนย์สอบ ที่ 05
สพป.กรุ งเทพมหานคร มีนกั เรี ยนผ่านเกณฑ์วชิ าวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่ วมสอบ 2 คน
โครงการ Asian Science and Mathematics Olympiad - ASMO 2016 ได้รับเหรี ยญรางวัลจากการ
แข่งขันคณิ ตศาสตร์วทิ ยาศาสตร์ของโครงการ ASMO 2016 ดังนี้ วิชาวิทยาศาสตร์ เหรี ยญทอง 3 เหรี ยญ
เหรี ยญเงิน 2 เหรี ยญ เหรี ยญทองแดง 5 เหรี ยญ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ 66 ปี การศึกษา 2559 ระดับเขตพืน้ ที่
- การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลเหรี ยญทอง อันดับที่ 2 จานวน 1 คน
การแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด
- กีฬาแฮนบอลได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน จานวน 14 คน
การแข่งขันกีฬาของเทศบาลตาบลพระสมุทร์เจดียไ์ ด้รับรางวัลดังนี้
- เหรี ยญทองการแข่งขันแชร์บอล จานวน 7 คน
- เหรี ยญทองการแข่งขันฟุตซอล จานวน 7 คน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรี ยนวัดใหม่บางปลากด ได้รับรางวัลดังนี้
- วาดรู ป รางวัลเหรี ยญทอง จานวน 1 คน
- ปั้ นดินน้ ามัน ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน จานวน 3 คน
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4. ข้ อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสู งสุด

ชาย หญิง ต่ากว่ า ป.ตรี

ป.ตรี

สู งกว่ า ป.ตรี

อายุเฉลีย่

ประสบการณ์
สอนเฉลีย่

ผูอ้ านวยการ

1

-

-

-

1

54

28

รองผูอ้ านวยการ

-

-

-

-

-

-

-

ครู ประจาการ

4

17

-

17

5

44

21

ครู อตั ราจ้าง

-

-

-

-

-

-

-

ครู พเี่ ลี้ยงอนุบาล

-

1

1

-

-

39

7

นักการ/ภารโรง

1

-

1

-

-

53

22

6

18

2

17

6

44

รวม

- มีครู ที่สอนตรงตามวิชาเอก 20 คน (90.90 %)
- มีครู ที่สอนวิชาตามความถนัด 2 คน (9.09. %)
- ชัว่ โมงสอนโดยเฉลี่ยของครู คนละ 20 ชัว่ โมง/สัปดาห์
- สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากรในรอบปี ที่ผา่ นมาบุคลากรได้รับการพัฒนาเฉลี่ยคนละ 3-5 เรื่ อง/ปี
- การได้รับรางวัลเกียรติบตั รของครู ผูส้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองจานวน 5 คน
- ครู ที่ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร ครู ผมู ้ ีอุดมการณ์ เสียสละ และทาประโยชน์แก่การศึกษา ประจาปี 2559
งานวันครู 16 มกราคม 2560 จานวน 2 คน
5. ข้ อมูลด้ านอาคารสถานที่แหล่ งเรียนรู้ และการใช้
5 . 1 อ า ค า ร เ รี ย น แ ล ะ อ า ค า ร ป ร ะ ก อ บ จ า น ว น 5 ห ลั ง ไ ด้ แ ก่ อ า ค า ร เ รี ย น 3 ห ลั ง
อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ดัด แปลงมาจากอาคารเรี ย น ชั้น ล่ า งเป็ นโรงอาหาร ชั้น บนเป็ นห้อ งสมุ ด
อาคารไม้ขนาด 2 ชั้นดัดแปรงข้างบนเป็ นห้องโล่งติดกระจกใต้ถุนอาคารเป็ นพืน้ โล่ง (อาคารจาหน่ายแล้ว)
5.2 จานวนห้องเรี ยนทั้งหมด 17 ห้องเรี ยนแบ่งเป็ น
ชั้น อนุบาล 1-2

=2:2

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6

=2:2:2:2:2:2

5.3โรงเรี ยนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรี ยนการสอนจานวน 59 เครื่ องมีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อการ
ค้นคว้าของนักเรี ยนมีจานวน 59 เครื่ อง มีคอมพิเตอร์น๊ตบุค๊ จานวน 8 ตัว
5.4 แหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์
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ห้องดนตรี สากล ห้องดนตรี ไทย ห้องนาฏศิลป์ สวนวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะและลูกเสือ -ยุวกาชาด
5.5 แหล่ ง เรี ยนรู ้ ภ ายนอกโรงเรี ยนได้ แ ก่ สถานี ต ารวจ โรงพยาบาลพระสมุ ทรเจดี ย ์
ตลาดนัดคู่สร้าง ป้ อมพระจุลจอมเกล้า พระสมุทรเจดีย ์ ป้ อมผีเสื้อสมุทรเป็ นต้น
6. สภาพชุมชนโดยรวม
6.1 สภาพชุ ม ชนรอบโรงเรี ยนลักษณะชุ มชนที่โรงเรี ยนตั้ง อยู่ มี ประชากรประมาณ 4,000 คน
ประชาชนร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรมมีการจ้างงานของต่าง
ด้าวทาให้มีนกั เรี ยนต่างด้าวเพิม่ มากขึ้น สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจนรายได้ประชากรต่อหัวเท่ากับ 35,000
บาทต่อ ปี ชุ มชนมี ความสัม พันธ์กับ สถานศึกษาดี มาก มี ส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษาค่อ นข้างดี
สภาพชุมชนมีปัญหาคุณภาพชีวติ ค่อนข้างต่าทาให้มีความเสี่ยง ต่อการแพร่ ระบาดของยาเสพติดสูง
6.2 โอกาสและข้อจากัดของโรงเรี ยนโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกผูป้ กครองส่ วนใหญ่เห็น
ความสาคัญของสถานศึก ษาเป็ นแบบอย่างที่ ดีช่ว ยอนุ รั กษ์ว ฒ
ั นธรรมประเพณี ท ้อ งถิ่ น สนับ สนุ น ให้ใ ช้
เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการการเรี ยนของนักเรี ยน ให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรี ยนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้านอุปสรรคผูป้ กครองส่วนใหญ่มีการศึกษาค่อนข้างต่า ส่ วนใหญ่ยา้ ย
ภูมิลาเนามาจากต่างจังหวัดและบางส่วนมาจากต่างด้าว มีอาชีพไม่มนั่ คง สภาพความเป็ นอยูข่ องครอบครัว
ยากจน ทาให้มีขอ้ จากัดในการสนับสนุนช่วยเหลือการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
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7. ผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา
7.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมทีป่ ระสบความสาเร็จ
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

หลักฐานยืนยันความสาเร็จ
-นักเรี ยนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ นึ
-นักเรี ยนได้รับรางวัลเหรี ยญทอง เหรี ยญเงิน เหรี ยญ
ทองแดง ในการเข้าร่ วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ

2.โครงการสนับสนุนปั จจัยสู่การเรี ยนรู ้

-ครู ผสู ้ อนนาปั จจัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
-นักเรี ยนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียน

-นักเรี ยนได้รับการพัฒนามีผลการเรี ยนที่ดีข้ นึ

ภาษาไทย

-นักเรี ยนสามารถ อ่านได้ เขียนได้เต็มตามศักยภาพ

4.โครงการสนับสนุนและพัฒนาการใช้สื่อ/เทคโนโลยี

-นักเรี ยนใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู ้อยูใ่ น
ระดับดี
-ครู ผสู ้ อนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนอยูใ่ นระดับดีมาก

5.โครงการพัฒนาห้องสมุด

-นักเรี ยนร้อยละ 80 ใช้หอ้ งสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
-ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมพร้อมบริ การและสะดวกต่อ
การค้นคว้าหาความรู ้
-นักเรี ยนร้อยละ 80 มีนิสยั รักการอ่าน

6.โครงการเรี ยนรู ้สู่อาเซียน

-นักเรี ยนร้อยละ 80 มีความรู ้พ้นื ฐานของ 10 ประเทศใน
อาเซียน

7.โครงการเสริ มสร้างประสบการณ์ปฐมวัย

-นักเรี ยนมีพฒั นาการด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญาอยูใ่ นระดับดีมาก
-นักเรี ยนมีพฒั นาการตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กปฐมวัย
เก่ง ดี มีสุข
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8.โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

-นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง
ร้อยละ 80 มีพฒั นาการด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาอยูใ่ นระดับดี
-นักเรี ยนกระทาตนให้เป็ นประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

9.โครงการพัฒนาบุคลากร

-ครู และบุคลากรทางการศึกษานาความรู ้และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้มาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน/

10.โครงการสัมมนาวางแผนเพือ่ การปฏิบตั ิงานประจาปี

-โรงเรี ยนมีแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และเป้ าหมายที่ชดั เจน
-โรงเรี ยนจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิงาน

11.โครงการพัฒนาประชาธิปไตย

-นักเรี ยนเป็ นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีความรับผิดชอบ กล้า
แสดงออกตามวิถีประชาธิปไตย
-นักเรี ยนร้อยละ 85 มีระเบียบวินยั และปฏิบตั ิตนตาม
กฎระเบียบของโรงเรี ยน

12.โครงการส่งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม

-นักเรี ยนร้อยละ 85 มีคุณธรรมจริ ยธรรมพื้นฐาน
เหมาะสมกับวัย

13.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้

โรงเรี ยนมีสิ่งแวดล้อม และอาคารสถานที่ สวยงาม เอื้อ
ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและมีความ
ปลอดภัยต่อผูเ้ รี ยนทุกคน

14.โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

-นักเรี ยนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาครบทุกด้าน
อย่างทัว่ ถึง
-นักเรี ยนร้อยละ 90 เป็ นผูม้ ีคุณภาพมากขึ้นทั้งร่ างกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

15.โครงการส่งเสริ มกิจกรรมปฐมวัย

-นักเรี ยนสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆได้เหมาะสมกับวัย
-นักเรี ยนมีพฒั นาการด้าน ร่ างกาย อารมณ์ สังคม
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สติปัญญาอยูใ่ นระดับดีมาก
16.โครงการส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยนักเรี ยน

-นักเรี ยนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพตามสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ
10 ประการ
-นักเรี ยนละ 90 มีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

17.โครงการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง -นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ สามารถนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุคใช้ในชีวติ ประจาวันได้
18.โครงการอาหารกลางวัน

-นักเรี ยนทุกคนได้รับประทานอาหารในปริ มาณที่เพียงพอ
และมีคุณค่าทางโภชนาการ
-นักเรี ยนร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

19.โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนและ

-โรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือ จากผูป้ กครอง ชุมชนและ

ชุมชน

องค์กรหน่วยงานต่างๆอยูใ่ นระดับดี

20.โครงการบริ การด้านสาธารณูปโภค

-การบริ หารงานด้านต่างๆภายในสถานศึกษาบรรลุ
เป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุด

7.2 โครงการที่ไม่ประสบผลสาเร็จ
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสาเร็จ

-

-
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7.3 ปั ญหาและอุปสรรค
1) งานด้านบริ หารจัดการศึกษา โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบมีครู เพียงพอสามารถ
จัดการเรี ยนการสอนครบทุกชั้นเรี ยนแต่ยงั ขาดการพัฒนางานด้านวิจยั และพัฒนาคุณภาพการศึกษาการ
พัฒนายังไม่ต่อเนื่อง
2) งานด้านการจัดการเรี ยนการสอนโรงเรี ยนได้รับการจัดสรรครู บรรจุใหม่ตรงตามสาขาที่ขาด
แคลนแต่การจัดการเรี ยนการสอนบางวิชายังขาดประสิ ทธิภาพเนื่ องจากครู ยงั ขาดประสบการณ์ในจัดการ
เรี ยนการสอน
3) งานด้านผูเ้ รี ยน พบปั ญหานักเรี ยนย้ายเข้า-ย้ายออกกลางคัน ทาให้การเรี ยนของนักเรี ยนไม่
ต่อเนื่อง นักเรี ยนส่วนหนึ่งขาดการดูแลเอาใจใส่จากผูป้ กครอง ส่งผลให้นกั เรี ยนขาดเรี ยนบ่อย
4) งานด้านความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ผูป้ กครองส่วนใหญ่มีการศึกษาค่อนข้างต่า มีอาชีพไม่มนั่ คง
สภาพความเป็ นอยูข่ องครอบครัวยากจน ทาให้มีขอ้ จากัดในการสนับสนุ นช่วยเหลือ และมีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษาค่อนข้างน้อย
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บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี การศึกษา 2560
วิสัยทัศน์
“คุ ณ ธรรมน าวิช าการ สื บ สานวัฒ นธรรม ก้า วน าด้ว ยเทคโนโลยี น้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข”
พันธกิจ
1. ปรับปรุ งประสิทธิภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพเน้นคุณธรรมคู่ความรู ้
2. จัดการศึกษาโดยน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรี ยน
การสอนให้ครอบคลุมตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบ ICT ให้ทนั สมัยเป็ นแหล่งสืบค้นข้อมูลและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
4. เร่ งรัดการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ การศึกษา
1.พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา
2.พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.พัฒนาระบบการบริ หารจัดการศึกษา
4.ประสานความสัมพันธ์โรงเรี ยนกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้ าประสงค์
1.เด็ ก ปฐมวัย อายุ 5-6 ปี ได้รั บ การพัฒ นา และเตรี ย มความพร้ อ มให้ เ ป็ นไปตามวัย และ
เต็มศักยภาพ
2.ผูเ้ รี ยนวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคนได้เรี ยนอย่างต่อเนื่ องและต่อยอดการศึกษาจนจบการศึกษา
ภาคบังคับมีโอกาสเรี ยนต่อจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3.ครู และบุค ลากรทางการศึกษา ได้รับ การพัฒนา มี ขวัญก าลังใจ สามารถปฏิบตั ิ งานได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.โรงเรี ย นสามารถบริ ห ารและจัด การศึ ก ษาโดยน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มาบูรณาการได้อ ย่างมี ประสิ ทธิภาพ มีการวิจยั ให้บริ การวิชาการแก่สังคม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
และท้องถิ่นมีความพร้อมและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
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บทที่ 3
การบริหารงบประมาณ และโครงการ
การประมาณรายการรายรับ
การประมาณรายการรายรับ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษา 2560 ของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุ ถัมภ์)
1.เงินอุดหนุนรายหัว
1.1 เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือจากปี ก่อน (ก่อนประถม ........ + ประถม...........) = 650,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนรายหัวปี นี้(จานวนนักเรี ยนตามข้อมูล DMC ภาคเรี ยนที่ 2/2559
- ระดับก่อนประถมศึกษา 116x 1,700 บาท)

= 197,200 บาท

- ระดับประถมศึกษา

= 729,600 บาท

384x 1,900 บาท)

รวมเงินอุดหนุนรายหัว

= 1,576,800 บาท

2. เงินรายได้สถานศึกษา
2.1 เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือจากปี ก่อน

=

53,483 บาท

- เงินรายได้จากการให้เช่าสถานที่

=

38,000

- เงินผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

=

-

บาท

- เงินบริ จาค

=

-

บาท

- เงินอื่น ๆ

=

-

บาท

รวมเงินรายได้ สถานศึกษา

=

91,483 บาท

รวมเป็ นเงินทั้งหมด

=

1,668,283 บาท

2.2 เงินรายได้สถานศึกษา (ปี การศึกษา 2560)
บาท
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ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษา 2560
ระดับการศึกษาปฐมวัย/ประถมศึกษา

ชื่อ –โครงการ

กลุ่มงาน

เงินอุดหนุน เงินรายได้

รวม

สถานศึกษา
1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

งานวิชาการ

80,000

-

80,000

2.โครงการสนับสนุนปั จจัยสู่การเรี ยนรู ้

งานวิชาการ

300,000

-

300,000

3.โค รงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทย

งานวิชาการ

10,000

-

10,000

4.โครงการสนับสนุนพัฒนาการใช้สื่อ/เทคโนโลยี

งานวิชาการ

100,000

-

100,000

5.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพือ่ การเรี ยนรู ้

งานวิชาการ

65,000

6.โครงการเสริ มสร้างประสบการณ์ปฐมวัย

งานวิชาการ

30,000

7.โครงการเสริ มสร้างศักยภาพผูเ้ รี ยน

งานวิชาการ

120,000

120,000

8.โครงการส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้

งานวิชาการ

10,000

10,000

9.โครงการลดเวลาเรี ยนเพิม่ เวลารู ้

งานวิชาการ

50,000

-

50,000

10.โครงการพัฒนาบุคลากร

บริ หารบุคคล

63,000

-

63,000

11.โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน

บริ หารทัว่ ไป

-

5,000

5,000

12.โครงการพัฒนาประชาธิปไตย

บริ หารทัว่ ไป

5,000

-

5,000

13.โครงการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม

บริ หารทัว่ ไป

-

30,000

30,000

14.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

บริ หารทัว่ ไป

286,000

-

286,000

65,000
-

30,000

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
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ชื่อ –โครงการ

กลุ่มงาน

เงินอุดหนุน เงินรายได้

รวม

สถานศึกษา
15.โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

บริ หารทัว่ ไป

-

2,000

2,000

16.โครงการส่งเสริ มสุขภาพ

บริ หารทัว่ ไป

-

20,000

20,000

17.โครงการส่งเสริ มกิจกรรมปฐมวัย

บริ หารทัว่ ไป

-

30,000

30,000

18.โครงการสร้างความสัมพันธ์

บริ หารทัว่ ไป

-

4,000

4,000

รวมทั้งหมด

1,119,000

91,000

1,210,000

คงเหลือสาหรับงบกลาง

67,800

483

68,283

ระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน
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โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แผนงาน
วิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวฒั น์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สอดคล้ องกับ มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รี ยน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน)
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา
________________________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
เพือ่ ให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรี ยน ข้อที่ 5 ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เน้นวิธีการปรับการเรี ยนเปลี่ยนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที่ 5 ที่เน้นผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนมี
ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ผูเ้ รี ยนสามารถสื่ อความคิดผ่านการพูด
เขียน หรื อนาเสนอผลงานด้วยวิธีต่าง ๆ ได้ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถใช้ภาษาเพือ่ การสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี
เพือ่ การพัฒนาการเรี ยนรู ้ได้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยตระหนักถึงความสาคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์อนั จะเกิดต่อผูเ้ รี ยน
สถานศึกษาจึงจัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยขึ้นมา เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นและตอบสนองต่อนโยบาย
ของโรงเรี ยนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น
2.2 เพือ่ ส่งเสริ มและพัฒนาครู ให้มีความรู ้ความสามารถในการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรี ยน
การสอนสู่เป้ าหมายในการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะความรู ้ความสามารถเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
2.3 เพือ่ พัฒนาผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ให้มีโอกาสเรี ยนรู ้ได้เท่าเทียมกัน
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3. เป้ าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (Quantity)
3.1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1 – ป.6 ร้อยละ 80 ได้รับการสอนเสริ มความรู ้เพือ่ พัฒนาความรู ้
ความสามารถและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น
3.1.2 ครู ผสู ้ อนพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนเพือ่ ให้เด็กได้รับความรู ้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนนักเรี ยนระดับชั้นป.1-ป.6 ให้สูงขึ้น
3.1.3 นักเรี ยนระดับชั้นป.1 – ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าปี ก่อน
3.1.4 นักเรี ยนระดับชั้น ป.3 มีผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติ (NT) สูงกว่าปี ก่อน
3.1.5 นักเรี ยนระดับชั้น ป.6 มีผลการสอบระดับชาติ (o-net) สูงกว่าปี ก่อน
3.2 เชิงคุณภาพ (Quality)
3.2.1 นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6 ได้รับการสอนเสริ มในทุกวิชาเพือ่ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยสูงขึ้น
3.2.3 นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้รับการสอนเสริ มใน
ทุกวิชาเพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติ (NT)
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน(o-net)
3.2.4 นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่1-6 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการร้อยละ 80
4. วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรมดาเนินการ

ระยะเวลา

ผูร้ ับผิดชอบ

1.ขั้นเตรียมการ
เม.ษ. - พ.ค. 60

ครู พมิ พ์ชนก

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประชุมการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2560

ครู พมิ พ์ชนกและ

1.1 วางแผนจัดทาโครงการ
1.2 จัดทาโครงการ
1.3 โครงการขออนุมตั ิเสนอโครงการต่อโรงเรี ยน
2.ขั้นดาเนินการ/กิจกรรม
2.2 จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ
2.3 ดาเนินงานตามโครงการ

คณะครู
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- กิจกรรมปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึกษา
- กิจกรรมวัดและประเมินผล
- กิจกรรมนิเทศภายในเพือ่ พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
- กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
- กิจกรรมเตรี ยมความพร้อม o-net
2.4 ประสานงาน ติดตาม นิเทศตรวจสอบโครงการกิจกรรม
เม.ย. 61

3. ขั้นประเมินผล

ครู พมิ พ์ชนก

3.1 สรุ ปผลและประเมินผลโครงการ
3.2 รายงานผลโครงการ
5. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน

1. นักเรี ยนได้รับการสอนเสริ มทุกระดับชั้น 1. สังเกต

1. แบบสังเกต

เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

2. สอบถาม

2. แบบสอบถาม

2. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ย

3. รายงานผล

3. แบบประเมินโครงการ

ไม่ต่ากว่าเป้ าหมายที่วางไว้

4. ประเมินโครงการ

4. แบบทดสอบ

3. นักเรี ยนทุกระดับชั้นมีความพึงพอใจต่อ

5. ทดสอบ

การจัดกิจกรรมตามโครงการอยูใ่ นระดับ
มาก ร้อยละ 80
4. มีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะกระบวนการคิด วิเคราะห์
5. ครู ได้รับการพัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ
6. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
7. นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 และ
6มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน NT และ (o-net)
สูงขึ้นกว่าปี ที่แล้ว
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6. งบประมาณ
6.1 เงินอุดหนุนรายหัว 80,000 บาท
7.ประมาณการค่าใช้ จ่าย
- ค่าใช้จ่ายดาเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตลอดปี การศึกษา 2560 80,000 บาท
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
16.1 นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6 จานวนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เฉลี่ยมากกว่าเป้ าหมายของโรงเรี ยน
16.2นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยNT และ (o-net) เพิ่มขึ้น
จากปี ก่อน
16.3 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ แบบติวเข้มและการกวดวิชา และมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาสูงขึ้น

ลงชื่อ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวฒั น์)
ครู

ลงชื่อ...............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายสมชัย อภิรัตนาชัย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพี่นอ้ ง ( ใจดีอุปถัมภ์ )
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โครงการ
สนับสนุนปั จจัยสู่การเรี ยนรู ้
แผนงาน
งานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวัชระ คงสว่าง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 16 พฤษภาคม 2560-31 มีนาคม 2561
สอดคล้ องกับ มฐ. สพฐ. มาตรฐานที่ 10 (10.4)
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร

1.หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยกาหนดจุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
ที่ชดั เจน เพื่อใช้เป็ นทิศทางในการจัดทาหลักสู ตร การเรี ยนการสอน ในแต่ละระดับ ได้กาหนดโครงสร้าง
เวลาเรี ยนพื้นฐาน การวัด และการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ เป็ นเป้ าหมายและกรอบทิศทาง ในการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม รักความเป็ นไทย มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์มีทกั ษะ ด้านเทคโนโลยี
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมโลกอย่างสันติ
เพื่อให้สอดคลองกับนโยบายดังกล่าว โรงเรี ยนจึงได้สนับสนุ นปั จจัยพื้นฐาน มาใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณ ภาพตามหลักสู ตรขั้นพื้นฐานได้พฒั นา
ความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ หรื อวิชาการใหม่ ๆ พัฒนาเป็ นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
เพือ่ ปรับปรุ ง หรื อเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเรี ยนการสอน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ สนับสนุนปั จจัยสู่กระบวนการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2.2 เพื่อ ส่ งเสริ ม ให้โรงเรี ยนมีคุณภาพ และปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการเรี ยนการสอนของครู และ
นักเรี ยน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
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3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริมาณ
1) พัฒนาครู ผสู ้ อนให้มีความรู ้ความสามารถ และทักษะการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
2) พัฒนาครู ผสู ้ อนให้มีความรู ้ความสามารถและทักษะการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา
3.2 ด้ านคุณภาพ
1) ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ความสามารถ และทักษะการใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการ
เรี ยนการสอน
2) ผูเ้ รี ยน เป็ นคนดีมีคุณธรรม มีปัญญาและมีความสุขบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร
4.วิธีการดาเนินการ
ขั้นตอนดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1.ประชุมวางแผนการดาเนินการ

พ.ค.2560

ครู วชั ระและคณะ

2.ตรวจสอบพัสดุคงเหลือ

พ.ค.2560

ครู วชั ระ,ครู สมร

3.สารวจความต้องการ

พ.ค.2560,ต.ค.2560

ครู วชั ระ

4.จัดจ้าง

พ.ค.2560,ต.ค.2560

ครู วชั ระ,ครู สมร

31 มี.ค.2558

ครู วชั ระ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

สอบถาม,รายงาน,สังเกต

-แบบสอบถาม -แบบรายงาน

ประเมินโครงการ/สรุ ปรายงานผล
5.การวัดและการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครู ผสู ้ อนมีความสามารถและ
ทักษะตามหลักสูตร

-แบบสังเกต

2.ครู ส่งแผนจัดการเรี ยนรู ้ที่มีการ

ตรวจสอบใบเบิกพัสดุ

-แบบตรวจสอบ

ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และ

แบบรายงาน

-แบบรายงาน

แหล่งเรี ยนรู ้ในสถานศึกษาและ

แบบสอบถาม

-แบบสอบถาม

นอกสถานศึกษา
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6.งบประมาณ
1.เงินอุดหนุนรายหัว

300,000 บาท

2.รายได้สถานศึกษา

-

บาท

3.เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น

-

บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับ 300,000

บาท

7.ประมาณการค่าใช้ จ่าย
7.1 ค่าจัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรี ยนการสอน เป็ นเงิน

240,000

บาท

7.2 ค่าจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยนการสอน

เป็ นเงิน

60,000

บาท

รวมเป็ นเงิน

300,000

บาท

8.ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
8.1 ผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.2 ครู มีความสามารถ และทักษะการใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้โรงเรี ยนและ
นอกโรงเรี ยนในการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.3 สถานศึกษาประสิทธิภาพในการจัดการเรี ยนการสอน

ลงชื่อ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายวัชระ คงสว่าง)
ครู คศ.2

ลงชื่อ...............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายสมชัย อภิรัตนาชัย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง ( ใจดีอุปถัมภ์ )
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โครงการ
พัฒนาคุณภาพการอ่านและเขียนภาษาไทย
แผนงาน
งานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรทัย ขวาซุย
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
สอดคล้ องกับ มฐ. สพฐ. มาตรฐานที่ 1 , 3
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร
1. หลักการและเหตุผล
จากการวัดผลประเมินผล การอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3
และการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ของโรงเรี ยนคลองสองพี่น้อง
(ใจดีอุปถัมภ์) ปรากฏว่า มีนักเรี ยนจานวนหนึ่ งที่อ่านหนังสื อไม่ออกเขียนไม่ถูกต้อง และบางส่ วนอ่าน
ไม่ ค ล่ อ งเขี ย นไม่ ค ล่ อ ง ถึ ง แม้ว่า จะมี จ านวนน้อ ย แต่ ก็ ส่ ง ผลกระทบถึ ง นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ใ นเรื่ อ ง
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของโรงเรี ยน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
อื่นๆลดต่าลง มีผลต่อการประเมินผล NT และ O-NET ของนักเรี ยนส่วนใหญ่ลดต่าลงไปด้วย
ดังนั้น เพื่อ แก้ปัญหานักเรี ยนอ่ านไม่ อ อก เขียนไม่ ถู ก ต้อ ง และอ่ านไม่ คล่ อ งเขียนไม่ คล่ อ งของ
นักเรี ยนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย โรงเรี ยนคลองสองพี่น้อ ง (ใจดี อุปถัมภ์) จึงได้กาหนดให้มี
โครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ของนักเรี ยนเพือ่ ส่งเสริ ม
และแก้ปัญหาให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาในการอ่าน และการเขียน เพือ่ เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู ้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ แก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6
2.2 เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ให้สูงขึ้น
3. เป้ าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรี ยนแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6
3.1.2 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง
(ใจดีอุปถัมภ์) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ 5

26

3.1.3 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3,6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรี ยนมีพฒั นาการอ่านออกเขียนได้ในกลุ่มสาระภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุ่มสาระภาษาไทยสูงขึ้น
4. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมดาเนินการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 2560

ครู อรทัย

ตลอดปี การศึกษา

ครู อรทัยและคณะครู

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 วางแผนจัดทาโครงการ
1.2 จัดทาโครงการ
1.3 โครงการขออนุมตั ิเสนอโครงการต่อโรงเรี ยน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรม
2.1 ครู ประจาชั้นคัดกรองนักเรี ยนที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้เพือ่ ช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีปัญหาการ อ่าน
1. ประชุมครู วเิ คราะห์ขอ้ มูล/สาเหตุ
2. วางแผนแก้ปัญหาโดยรู ปแบบคลินิกพิเศษ
3. แต่งตั้งทีมสอนอ่านและครู ประจาชั้น
ครู ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ นักเรี ยนรุ่ นพี่ หรื อเพือ่ นๆ
4. กาหนดเนื้อหา ตารางเวลา/ปฏิทิน ในการอ่าน

ครู ประจาชั้น

เขียน และฝึ กการอ่านและเขียน ในชัว่ โมงซ่อมเสริ ม
5. ดาเนินการสอนอ่าน เขียนตามปฏิทิน สาหรับ

ครู ประจาชั้น

เด็กที่มีปัญหาในการอ่านเขียนโดยเน้นการฝึ กเป็ น
รายบุคคล และอ่าน เขียนเป็ นกลุ่ม ใช้แบบฝึ ก
การอ่าน
2.2 ฝึ กเสริ มการอ่านเขียน ทุกวันระหว่างเวลา 12.00
– 12.30 น. และเวลา 15.30 -16.00 น.
สะกดคา หนังสืออ่านเพิม่ เติม สื่อตัวอักษร สระ

ครู อรทัย
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พยัญชนะและวรรณยุกต์ไทย ทบทวนการอ่านให้
อ่านทุกคน ทุกวัน
ทดสอบการอ่าน – เขียนคาของนักเรี ยนเดือน
ละ 1 ครั้ง
3.ขั้นประเมิน
3.1 ทดสอบการอ่านการเขียนคาทุกสิ้นเดือน
3.2 ใช้เครื่ องมือวัดและประเมินผลความสามารถการ

-

ครู อรทัยและคณะครู

อ่านและการเขียนของนักเรี ยนภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
5. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน

1. นักเรี ยนได้รับการสอนเสริ มทุกคน

- สังเกต

- แบบสังเกต

2. นักเรี ยนได้รับการทดสอบการอ่าน

- ทดสอบ

- แบบทดสอบ

การเขียนของนักเรี ยน จากคาที่ได้ฝึกฝน

- ประเมินผล

- แบบประเมิน

ในแต่ละเดือนตามจานวนคาที่ครู กาหนด - เครื่ องมือวัดและ

- แบบวัดและประเมินผล

3. ใช้เครื่ องมือวัดและประเมินผล

ประเมินผล

- แบบรายงานผล

ความสามารถการอ่านและการเขียนของ

- รายงานผล

นักเรี ยน
4. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูงขึ้น
6. งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว

10,000 บาท

7. งบประมาณการใช้ จ่าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์จดั ทาสื่อและแบบฝึ กการอ่านและการเขียน 10,000 บาท
รวมเป็ นเงิน

10,000 บาท
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8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
8.1 ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนได้รับการส่งเสริ มและสนับสนุนการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1-6
8.2 ร้อยละ 80 ของครู ทุกคนได้พฒั นาและสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.3 ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุ่มสาระภาษาไทยสูงขึ้น 5%

ลงชื่อ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวอรทัย ขวาซุย)
ครู ผชู ้ ่วย

ลงชื่อ...............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายสมชัย อภิรัตนาชัย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง ( ใจดีอุปถัมภ์ )
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โครงการ

โครงการสนับสนุนและพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู ้

แผนงาน

งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวสมร บุญโภค

ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดาเนินการ

16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

สอดคล้ องกับ มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รี ยน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน)
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดเป้ าหมายของ
การจัดการศึกษาไว้ว่า เพื่อ พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา มี
ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข โดยให้สถานศึกษา
และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องดาเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยผสานความรู ้ต่าง ๆ ให้ได้สัดส่ วน
สมดุ ลกัน โดยมุ่ งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิ ยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ซึ่ งอยูใ่ นหมวด 4 แนวการจัด
การศึก ษา มาตรา 22-30 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่ แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม
ดัง นั้น โรงเรี ย นคลองสองพี่น้อ ง(ใจดี อุ ป ถัม ภ์) จึ ง ได้จ ัด ท าโครงการสนับ สนุ น และพัฒ นาการใช้สื่ อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผูส้ อนให้มีการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ใช้วิธีสอน
เทคนิคการสอน สื่อ / แหล่งเรี ยนรู ้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสูตรและสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542
และที่ปรับปรุ งแก้ไขเพิม่ เติม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ให้บริ การด้านการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ แก่คณะครู และนักเรี ยนของโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง
2.2 เพือ่ ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ภายในห้องเรี ยนและห้องพิเศษให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
2.3 เพือ่ ส่งเสริ มให้คณะครู สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปในการสร้างสื่อการเรี ยนรู ้ได้
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3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริมาณ
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์) จานวน 506 คน มีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสูตร
2. บุคลากรของโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์) จานวน 24 คน จัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้ สื่อ/นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในสถานศึกษา
3.2 ด้ านคุณภาพ
1.ผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์)ทุกคนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพือ่ เป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2. ผูส้ อนใช้สื่อ / นวัตกรรม เทคโนโลยีและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพือ่ จัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้งั ภายในสถานศึกษา
ได้อย่างคุม้ ค่าและเกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุด
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.1 ผูเ้ รี ยนแสวงหาความรู ้อย่างสม่าเสมอด้วยสื่ อเทคโนโลยีและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายใน
ในการพัฒนาตนเอง
4.2 ผูส้ อนได้ใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีแหล่งเรี ยนรู ้ท้งั ภายในสถานศึกษาอย่างคุม้ ค่าและเกิด
ประสิทธิภาพให้มากที่สุด
5. วิธีการดาเนินงาน
5.1 ดาเนินการสารวจสื่อ / แหล่งเรี ยนรู ้และจัดทาสารสนเทศ
5.2 จัดทาสื่อ / จัดอบรมและสาธิตการใช้สื่อประกอบการสอน
5.3 จัดซื้อและซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยีประเภทเครื่ องเสียงประจาห้องเรี ยนและปรับปรุ งระบบเสี ยง
ภายในห้องประชุมอาคารไม้และแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
5.4 สรุ ปรายงานผล
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561
7. งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 100,000 บาท
การค่าใช้จ่าย (ให้จาแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินงาน)
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7.1 ค่าดาเนินการสารวจสื่อ / แหล่งเรี ยนรู ้และจัดทาสารสนเทศ

เป็ นเงิน 2,000 บาท

7.2 ค่าจัดทาสื่อ / จัดซื้อสื่อ/จัดอบรมและสาธิตการใช้สื่อประกอบการสอน เป็ นเงิน 20,000 บาท
7.3 ค่าพัฒนาและซ่อมแซมสื่อและแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา

เป็ นเงิน 78,000 บาท

มีแหล่งเรี ยนรู ้ภายในห้องเรี ยน
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
8.1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95 ใฝ่ เรี ยนรู ้และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ใน
ห้องเรี ยนและตามแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
8.2 ผูส้ อนร้อยละ 95 ใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยนให้ดีข้ นึ
9. การติดตาม
9.1 สารวจ ตรวจสอบสื่อและการใช้สื่อประกอบการเรี ยนการสอน
9.2 แบบประเมินการใช้สื่อและความพึงพอใจของครู ในการใช้สื่อ
9.3 ระยะเวลาในการติดตามผลการใช้สื่อภาคเรี ยนล่ะ 1 ครั้ง

ลงชื่อ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวสมร บุญโภค)
ครู คศ.

ลงชื่อ...............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายสมชัย อภิรัตนาชัย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง ( ใจดีอุปถัมภ์ )
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โครงการ
พัฒนาห้องสมุดเพือ่ การเรี ยนรู ้
แผนงาน
งานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณิ ชปภาพิชญ์ ธันยบูรณ์วรายุ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
สอดคล้ องกับ มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รี ยน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน)
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดเป็ นแหล่งรวบรวมความรู ้และมีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษาให้
บรรลุเป้ าหมาย และเจตนารมณ์ของหลักสู ตร เป็ นแหล่งบริ การการอ่านซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่ ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ทั้งในด้านการศึกษาหาความรู ้ การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ การพักผ่อนหย่อนใจ
นับว่าเป็ นสิ่งที่มีคุณค่า ผูอ้ ่านจะได้รับประโยชน์จากการอ่านทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรี ยนโดยตรง หรื อ
ศึกษาหาความรู ้ด้วยตนเอง เพื่อ ให้ได้ความรู ้หรื อคาตอบที่ตนต้อ งการ ตลอดจนได้รับความบันเทิง ยิ่ง
อ่านมากเท่าไร ยิง่ เพิม่ พูนความรู ้ และประสบการณ์มากยิง่ ขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้นห้องสมุดยังเป็ นแหล่ง
วางรากฐานให้นกั เรี ยนมีนิสยั รักการอ่าน รักการเรี ยนรู ้ สนใจที่จะเรี ยนรู ้ไปตลอดชีวิต รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้
เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ต นเอง ในการพัฒ นาสติ ปั ญ ญาสมอง จิ ต ใจและบุ ค ลิ ก ภาพ ดัง นั้น ห้อ งสมุ ด กับ
การศึกษาจึงมีความสัมพันธ์กนั แบบแยกไม่ได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่คุณภาพของโรงเรี ยน
2.2 เพือ่ ปลูกฟังให้นกั เรี ยนมีนิสยั รักการอ่าน
2.3 เพือ่ สนับสนุนให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มด้านวิชาการ
2.4 เพือ่ จัดให้หอ้ งสมุดมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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3. เป้ าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) นักเรี ยนร้อยละ 75 มีนิสัยรักการอ่าน
2) นักเรี ยนร้อยละ 90 เข้าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มด้านวิชาการ
3) นักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยน ร้อยละ 75 ใช้หอ้ งสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ
3.2 ด้านคุณภาพ
1) ห้องสมุดมีหนังสือเพียงพอต่อการให้บริ การและเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่สามารถใช้ได้
ตลอดเวลา
2) ห้องสมุดมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสะดวกต่อการเรี ยนรู ้และการศึกษาค้นคว้าที่
โรงเรี ยนกาหนด
4. วิธีการดาเนินงาน
5.1 ประชุมครู / วางแผนการปฏิบตั ิงาน
5.2 กาหนดการจัดกิจกรรมและปฏิทินการปฏิบตั งิ าน
5.3 ดาเนินการตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5.4 ประเมินโครงการ
5.5 รวบรวมข้อมูลสรุ ปรายงาน
5. ระยะเวลาในการดาเนิน
กิจกรรมดาเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ประชุมวางแผนการปฎิบตั ิงานประจาปี

3-4เม.ย. 2560

-

ผูบ้ ริ หาร/คณะทางาน

กาหนดกิจกรรมและจัดปฎิทินปฎิบตั ิงาน

3-4 พ.ค. 2560

-

นางสาวณิ ชปภา
พิชญ์/คณะทางาน

สารวจหนังสือและจัดซื้อ/สื่ออุปกรณ์

ตลอดปี

ห้องสมุด/ครุ ภณั ฑ์หอ้ งสมุด

การศึกษา

รับสมัครและอบรมนักเรี ยนผูช้ ่วย
บรรณารักษ์

18 – 22 พ.ค.
2560

40,000

นางสาวณิ ชปภาพิชญ์/
คณะทางาน

-

นางสาวณิ ชปภาพิชญ์/
คณะทางาน
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กิจกรรมดาเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ซ่อมแซมหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์

ตลอดปี

5,000

นางสาวณิ ชปภาพิชญ์/

ครุ ภณั ฑ์หอ้ งสมุด

การศึกษา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดอย่าง

ตลอดปี

ต่อเนื่องโดยการทาเอกสารแผ่นพับ

การศึกษา

จัดกิจกรรมส่งเสริ มด้านวิชาการในวัน

ตลอดปี

สาคัญและโอกาสต่าง ๆ จัดทาใบงาน

การศึกษา

คณะทางาน
1,000

นางสาวณิ ชปภาพิชญ์/
คณะทางาน

5,000

นางสาวณิ ชปภาพิชญ์/
คณะทางาน

- กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ
- จัดทาสมุดบันทึกรักการอ่าน
- กิจกรรมส่งเสริ มทักษะทางคณิ ตศาสตร์
- กิจกรรมวันอาเซียน
บริ การห้องสมุด รับสมัครและทาบัตร

ตลอดปี

สมาชิก แนะนาหนังสือใหม่ บริ การ

การศึกษา

2,000

นางสาวณิ ชปภาพิชญ์/
คณะทางาน

ยืม – คืน หนังสือ
จัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

ตลอดปี

10,000

การศึกษา
จัดป้ ายนิเทศวันสาคัญและโอกาสต่าง ๆ

ตลอดปี

คณะทางาน
2,000

การศึกษา
ประเมินโครงการ

มี.ค. 2561

นางสาวณิ ชปภาพิชญ์/

นางสาวณิ ชปภาพิชญ์/
คณะทางาน

-

นางสาวณิ ชปภาพิชญ์/
คณะทางาน

รวบรวมข้อมูลและรายงานสรุ ป

เม.ย. 2561

-

นางสาวณิ ชปภาพิชญ์/
คณะทางาน
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6. งบประมาณ
7.1 เงินอุดหนุนรายหัว

65,000

บาท

7.2 เงินรายได้สถานศึกษา

-

บาท

7.3 เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น

-

บาท

65,000

บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับ

ประมาณการค่าใช้ จ่าย (จาแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินงาน)
8.1 ค่าหนังสือ สื่อ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ต่างๆ

เป็ นเงิน

40,000

บาท

8.2 ค่าหนังพิมพ์และวารสาร

เป็ นเงิน

10,000

บาท

8.3 ซ่อมแซมหนังสือ วัสดุอุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ต่างๆ

เป็ นเงิน

5,000

บาท

8.4 จัดทาเอกสารแผ่นพับ

เป็ นเงิน

1,000

บาท

8.5 จัดกิจกรรมส่งเสริ มด้านวิชาการ

เป็ นเงิน

5,000

บาท

8.6 ซื้อบัตรสมาชิกห้องสมุด

เป็ นเงิน

2,000

บาท

8.7 ซื้ออุปกรณ์จดั ป้ ายนิเทศและโอกาสต่างๆ

เป็ นเงิน

2,000

บาท

รวมเป็ นเงิน

65,000

บาท

7. สถานที่จัด ห้องสมุดโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง (ใจดีอุปถัมภ์)
8. การวัดและประเมินผล
8.1 ร้อยละ 75 ของนักเรี ยนมีนิสยั รักการอ่าน
- ตรวจสมุดรักการอ่าน
8.2 ร้อยละ 90 ของนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มด้านวิชาการ
- ใบงานนักเรี ยน
- แบบบันทึกจานวนนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการ
8.3 ร้อยละ 75 ของนักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนใช้บริ การห้องสมุดสม่าเสมอ
- สถิติการใช้หอ้ งสมุด
8.4 ร้อยละ 75 ของนักเรี ยนมีความพึงพอใจในบริ การของห้องสมุด
- แบบสอบถาม
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9. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
9.1 นักเรี ยนมีนิสยั รักการอ่านและการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
9.2 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
9.3 นักเรี ยนนาประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน
9.4 โรงเรี ยนมีหอ้ งสมุดที่มีสภาพสะดวกต่อการค้นคว้า
10. การติดตามผล
10.1 นักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนมีความพึงพอใจในการใช้บริ การห้องสมุดสม่าเสมอ
10.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการติดตามผลเป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริ การห้องสมุด
10.3 ระยะเวลาการติดตามผลและระยะเวลาที่ตอ้ งส่งรายงานการติดตามผลตลอดปี การศึกษา

ลงชื่อ.............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวณิ ชปภาพิชญ์ ธันยบูรณ์วรายุ)
ครู ผชู ้ ่วย

ลงชื่อ...............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายสมชัย อภิรัตนาชัย )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์)
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โครงการ
สร้างเสริ มประสบการณ์ปฐมวัย
แผนงาน
งานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกรรณิ กา ฝ่ ายพรม
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
สอดคล้ องกับ มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รี ยน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน)
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา

1. หลักการและเหตุ
การจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย มุ่ งเน้นการเตรี ยมความพร้อ ม การมี พฒั นาด้านร่ างกาย ด้าน
อารมณ์ และจิต ใจ ด้านสัง คม และด้า นสติ ปัญ ญาอย่า งเต็ม ศักยภาพ ส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ้ และ
พัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท เน้นเด็กเป็ นสาคัญ และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพเด็กด้าน
ต่างๆให้สามารถดารงชีวติ ประจาวันได้อย่างมีคุณภาพ เพือ่ พัฒนาเด็กให้เป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ส่งเสริ มให้เด็กมาสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองในทุกๆประสบการณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 เพือ่ ส่งเสริ มและพัฒนาให้เด็กเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆได้
3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริมาณ
1.เด็กมีความสามารถด้านประสบการณ์ต่างๆผ่านเกณฑ์ตามสถานศึกษากาหนดร้อยละ 85
2. เด็กมีความสามารถในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านเกณฑ์ตามสถานศึกษากาหนดร้อยละ 85
3.2 ด้ านคุณภาพ
1. เด็กมีความสามารถด้านประสบการณ์ต่างๆ
2. เด็กมีความสามารถในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
3. เด็กมีความสามารถช่วยเหลือตนเองผ่านเกณฑ์ตามสถานศึกษากาหนดร้อยละ 85
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4. วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประชุมวางแผนดาเนินงาน
สารวจความต้องการ
ดาเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 6 กิจกรรม
กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรี ยน
ประเมินโครงการและสรุ ปรายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 2560
พ.ค. 2560
10 พ.ค. 2560–
ม.ค. 2561
มิ.ย. 60 – มี.ค. 2561
31 มี.ค. 2561

ครู กรรณิ กา/ครู อนุบาล
ครู กรรณิ กา
ครู กรรณิ กา
ครู อนุบาล
ครู กรรณิ กา

5.การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

สังเกต / ทดสอบ

แบบสังเกต/ แบบทดสอบ

เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ

สังเกต

แบบสังเกต

เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม

สังเกต

แบบสังเกต

สังเกต / สอบถาม /
สัมภาษณ์

แบบทดสอบ สัมภาษณ์

เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย

เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญา

6. งบประมาณ
6.1 เงินอุดหนุนรายหัว

30,000

บาท

6.2 เงินรายได้สถานศึกษา

-

บาท

6.3 เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น

-

บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับ

30,000 บาท
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7.ประมาณการค่าใช้ จ่าย (จาแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินงาน)
7.1 ค่าอุปกรณ์กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

เป็ นเงิน

3,000

บาท

7.2 ค่าอุปกรณ์กิจกรรมเสริ มประสบการณ์

เป็ นเงิน

3,000

บาท

7.3 ค่าอุปกรณ์กิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี

เป็ นเงิน

3,000

บาท

7.4 ค่าอุปกรณ์กิจกรรมกลางแจ้ง

เป็ นเงิน

5,000

บาท

7.5 ค่าอุปกรณ์กิจกรรมเกมการศึกษา

เป็ นเงิน

3,000

บาท

7.6 ค่าแบบประจาชั้นเรี ยนปฐมวัยและสื่อทางวิชาการ

เป็ นเงิน

10,000

บาท

7.7ค่าอุปกรณ์กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรี ยน

เป็ นเงิน

3,000

บาท

รวมเป็ นเงิน

30,000

บาท

8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
8.1 เด็กมีความพร้อมในด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาได้เป็ นอย่างดี
8.2 เด็กสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆได้เป็ นอย่างดี
8.3 เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัยได้ดี

ลงชื่อ...........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวกรรณิ กา ฝ่ ายพรม )
ครู ผชู ้ ่วย

ลงชื่อ...........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายสมชัย อภิรัตนาชัย )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์)
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โครงการ
เสริ มสร้างศักยภาพผูเ้ รี ยน
แผนงาน
งานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจริ ญ ภูมิเรศสุนทร
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
สอดคล้ องกับ มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รี ยน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน)
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เป็ นกิ จกรรมที่มีความเชื่อ ว่า “มนุ ษย์ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาได้
ทุกคนปรารถนาสิ่ งที่ดีและอยากมี ความสุ ขในกิ จกรรม” ดังนั้นนการจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนต้อ งมี
รู ป แบบ กระบวนการและวิธีก ารที่ ห ลากหลาย เพื่อ การจัด ประสบการณ์ ห ารเรี ย นรู ้ ใ ห้ผูเ้ รี ย น ที่ มุ่ ง
ประโยชน์สูงสุดตามศักยภาพและเกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นกิจกรรมส่ งเสริ ม
ให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาตนเองทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สัง คมและสติปัญญา ปลู กฝั งจิตสานึ กในการ
อนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รู ้และเข้าใจตนเอง มีจิตสาธารณะ กระทาตนให้เป็ นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผูเ้ รี ยนสามารถปรับและพัฒนาตนเองให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ จัดกิ จกรรมให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัดและความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมในการทางานที่ดีงามอย่างหลากหลาย
2.2 เพือ่ ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้และเข้าใจตนเอง พร้อมที่จะพัฒนาตนเองตามศักยภาพ มีจิตสาธารณะ กระทา
ตนให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
2.3 เพื่อ บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เข้ากับกิ จกรรมในโรงเรี ยนตามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้
กิจกรรมในชุมชน สังคม และผูเ้ รี ยนทากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างมีความสุข
2.4 เพือ่ ปรับพัฒนาและยกระดับกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีประสิทธิภาพโดยกิจกรรมมีการวางแผน
ดาเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั ิกิจกรรม โดยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
กิจกรรมอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องตามความเป็ นจริ ง
3. เป้ าหมาย
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3.1 ด้านปริ มาณ
1) นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน
2) ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมทุกคน
3.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ จากการปฏิบตั ิจริ ง มีการพัฒนาด้านร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
2) นักเรี ยนรู ้จกั และเข้าใจตนเอง มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) นักเรี ยนกระทาตนให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ อยูใ่ นสังคมได้
อย่างมีความสุข
4. วิธีการดาเนินงาน
5.1 ประชุมครู / วางแผนการปฏิบตั ิงาน
5.2 กาหนดการจัดกิจกรรมและปฏิทินการปฏิบตั งิ าน
5.3 ดาเนินการตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5.4 ประเมินโครงการ
5.5 รวบรวมข้อมูลสรุ ปรายงาน
5. ระยะเวลาในการดาเนิน
กิจกรรมดาเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ

ขั้นเตรี ยมการ
- วางแผนจัดทาโครงการ
- จัดทาโครงการ
- เสนอโครงการขออนุมตั ิ
ขั้นดาเนินการ/กิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
และประชุมการดาเนินงาน
- จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ
- ดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมชุมนุม

พฤษภาคม 2560

-

ผูบ้ ริ หาร/
คณะทางาน

ปี การศึกษา 2560

200,000

นายเจริ ญ
/คณะทางาน
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กิจกรรมดาเนินการ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพือ่ สังคม จิตอาสา
- ประสานงาน ติดตาม นิเทศ
ตรวจสอบโครงการ กิจกรรม
ขั้นประเมินผล
- ประเมินโครงการ
- รายงานผลโครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

มีนาคม 2561

ผูร้ ับผิดชอบ

นายเจริ ญ
/คณะทางาน

6. งบประมาณ
7.1 เงินอุดหนุนรายหัว

120,000

บาท

7.2 เงินรายได้สถานศึกษา

-

บาท

7.3 เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น

-

บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับ 120,000 บาท
7. ประมาณการค่าใช้ จ่าย (จาแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินงาน)
7.1 ค่ารถเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.4-6 จานวน 5 คัน

เป็ นเงิน

40,000

บาท

7.2 ค่ารถนักเรี ยนทัศนศึกษาชั้นอนุบาล – ป.6 จานวน 8 คัน เป็ นเงิน

80,000

บาท

รวมเป็ นเงิน

120,000

บาท

8. การวัดและประเมินผล
8.1 ร้อยละ 100 ของนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
- รายชื่อนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม
- สังเกต
8.2 ร้อยละ 100 ของครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม
- สอบถาม
8.3 ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ จากการปฏิบตั ิจริ ง มีการพัฒนาด้านร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
- แบบสอบถาม
8.4 ร้อยละ 80ของนักเรี ยนรู ้จกั และเข้าใจตนเอง มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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- แบบสอบถาม
8.5 ร้อยละ 80ของนักเรี ยนกระทาตนให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ อยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีความสุข
- แบบสอบถาม
9. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
9.1 นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน
9.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมทุกคน
9.3 นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ จากการปฏิบตั ิจริ ง มีการพัฒนาด้านร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
9.4 นักเรี ยนรู ้จกั และเข้าใจตนเอง มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9.5 นักเรี ยนกระทาตนให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุข
10. การติดตามผล
10.1 นักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนมีความพึงพอใจในการร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
10.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการติดตามผลเป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจในการร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
10.3 ระยะเวลาการติดตามผลและระยะเวลาที่ตอ้ งส่งรายงานการติดตามผลตลอดปี การศึกษา
ลงชื่อ...........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นายเจริ ญ ภูมิเรศสุนทร)
ครู
ลงชื่อ...............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายสมชัย อภิรัตนาชัย )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์)
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โครงการ
โครงการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน
งานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอัจฉรา ทวีวรรณ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
สอดคล้ องกับ มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รี ยน (1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รี ยน)
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
“ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงมี พระราชดารัสขึ้น แนะ
แนวทางการดารงชีวติ แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาและบริ หารประเทศ ที่ต้ งั อยูบ่ น
พื้น ฐานของทางสายกลาง ค านึ ง ถึ ง ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล การสร้ า งภู มิ คุ ้ม กัน ที่ ดี ใ นตัว
ตลอดจนใช้ความรู ้ความรอบคอบและคุ ณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสิ นใจและการกระทา ซึ่ ง
โรงเรี ย นคลองสองพี่น้อ ง ( ใจดี อุ ป ถัม ภ์ )ได้เ ห็ น ความส าคัญ ของการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพีย งสู่
สถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร นักเรี ยน ในการปฏิบตั ิตนให้ดาเนิ นไปในทางสาย
กลางเพือ่ ก้าวให้ทนั ต่อโลกโดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มี
ภูมิคุม้ กันพอควร ภายใต้เงื่อ นไขพื้นฐานความรู ้คู่คุณธรรมโดยการบูรณาการในการจัดการเรี ยนการสอน
การประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันโดยการเชื่อมโยงจากโรงเรี ยนสู่ชุมชนให้ฝังรากลึกภายในตนเอง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนัก รู ้คุณค่าและสามารถนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
2.2 เพือ่ ให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจตระหนัก รู ้คุณค่าและสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยส่งเสริ มบูรณาการการจัดกิจกรรม การพัฒนาสู่แหล่ง
เรี ยนรู ้ ตลอดจนการจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน และชมรมกลุ่มสนใจต่างๆ
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3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริมาณ
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) จานวน ......... คน มีความรู ้ความเข้าใจ
ตระหนัก รู ้คุณค่าและสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
2. ครู ทุกคนในโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์) มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนัก รู ้คุณค่าและ
สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยส่ งเสริ มบูรณาการ
การจัดกิจกรรม การพัฒนาสู่แหล่งเรี ยนรู ้ตลอดจนการจัดการสอนแบบโครงงานและชมรมกลุ่มสนใจต่างๆ
3.2 ด้ านคุณภาพ
1. นักเรี ยนมี ความรู ้ความเข้าใจ ตระหนัก รู ้คุณค่า และสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 . ครู มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนัก รู ้คุณค่าและสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยส่งเสริ มบูรณาการ การจัดกิจกรรม การพัฒนาสู่ แหล่งเรี ยนรู ้ตลอดจน
การจัดการเรี ยนการสอนสอนแบบโครงงานและชมรมกลุ่มสนใจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. เสนออนุมตั ิโครงการ

เม.ย. 2560

อ. อัจฉรา ทวีวรรรณ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

เม.ย. 2560

ผอ. สมชัย อภิรัตนาชัย

3. กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว

พ.ค. 2560 - มี.ค. 2561

อ. อัจฉรา และ อ.เจริ ญ

4. กิจกรรมน้ าดื่มสมุนไพร

มิ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560

อ. สุณีรัตน์ และ อ.สมร

5. กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก

มิ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560

อ. วิทยา และอ. นพมาศ

6. กิจกรรมขยะมีมูลค่า

มิ.ย. 2560 - มี.ค. 2561

อ. อัจฉรา และคณะครู

7. กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ

พ.ค. 2560 - มี.ค. 2561

อ. พิมพ์ชนก และคณะครู

8. กิจกรรมธนาคารนักเรี ยน

พ.ค. 2560 - มี.ค. 2561

อ. สมร และคณะครู

9. สรุ ปรายงานผลการดาเนินการ

31 มีนาคม 2561

อ. อัจฉรา ทวีวรรรณ

เศรษฐกิจพอเพียงในชั้นเรี ยน

46

5. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

- การนิเทศติดตามผล

- แบบบันทึกการนิเทศ

(ใจดีอุปถัมภ์) ร้อยละ 80 มีความรู ้ ความเข้าใจ
ตระหนักรู ้คุณค่าและสามารถนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
2. ครู ทุกคนในโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง
(ใจดีอุปถัมภ์) มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนัก
รู ้คุณค่า และสามารถนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยส่งเสริ มบูรณาการ การจัดกิจกรรม
การพัฒนาสู่แหล่งเรี ยนรู ้ตลอดจนการจัดการ
สอนแบบโครงงานและชมรมกลุ่มสนใจต่างๆ

6. งบประมาณ 1. เงินอุดหนุนรายหัว

10,000 บาท

2. เงินรายได้สถานศึกษา

-

บาท

3. เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น

-

บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับ 10,000 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่าย (ให้จาแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนิ นงาน)
6.1 กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว

เป็ นเงิน

2,000 บาท

6.2 กิจกรรมน้ าดื่มสมุนไพร

เป็ นเงิน

1,000 บาท

6.3 กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก

เป็ นเงิน

2,000 บาท
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6.4 กิจกรรมขยะมีมูลค่า

เป็ นเงิน

1,000 บาท

6.5 กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ

เป็ นเงิน

2,000 บาท

6.6 กิจกรรมธนาคารนักเรี ยน

เป็ นเงิน

2,000 บาท

รวมเป็ นเงิน 10,000 บาท
7. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
7.1 นักเรี ยนร้อยละ 80 มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
7.2 ครู ทุกคนในโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์) มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนัก รู ้คุณค่าและ
สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ การพัฒนาสู่
แหล่งเรี ยนรู ้ตลอดจนการจัดการสอนแบบโครงงานและชมรมกลุ่มสนใจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 โรงเรี ยนบรรลุเป้ าหมายตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพือ่ พัฒนาและส่งเสริ ม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ลงชื่อ .......................................... ผูเ้ สนอโครงการ
( นางสาวอัจฉรา ทวีวรรณ )
ครู ชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ .......................................... ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายสมชัย อภิรัตนาชัย )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง (ใจดีอุปถัมภ์)
หมายเหตุ
1.กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละกิจกรรมให้ชดั เจน
2.ระบุแหล่งที่มาของเงินงบประมาณว่ามาจากแหล่งใดบ้าง
3.จัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดจาแนกในแต่ละรายการ
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โครงการ
ลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู ้
แผนงาน
งานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจริ ญ ภูมิเรศสุนทร
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ 16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
สอดคล้ องกับ มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รี ยน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน)
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรมนโยบายหนึ่ งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรี ยน
ภาควิชาการลง แต่ตอ้ งไม่กระทบเนื้ อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรี ยนรู ้ ซึ่ งหมายความว่าครู ตอ้ งใช้ความสามารถ
ในการออกแบบการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนได้สาระที่ตอ้ งรู ้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนโยบายการ
ลดเวลาเรี ยนดังกล่าว จึงนามาสู่การปฏิบตั ิโดยกาหนดให้โรงเรี ยนเรี ยนภาควิชาการถึงเวลาบ่าย 2 โมงครึ่ ง
หรื อเวลา 14.30 น. แต่เวลาทีโ่ รงเรี ยนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกาหนดของแต่ละโรงเรี ยนซึ่ งมักจะเป็ นช่วง
บ่าย 4 โมงหรื อเวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่างหลังเลิกเรี ยนจนกว่านักเรี ยนจะกลับบ้านซึ่ ง
นักเรี ยนยังคงอยูท่ ี่โรงเรี ยน โรงเรี ยนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรี ยนปฏิบตั ิ และควรเป็ น
กิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมี น้ าใจต่อ กัน การทางานเป็ นทีม
และที่สาคัญควรมีกิจกรรมกระตุน้ ให้เด็กได้คน้ หาศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่ งเชื่อว่าเด็กทุกคนมี
ความพิเ ศษ มี ค วามสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจัดกิ จกรรมไม่ จาเป็ นต้อ งเปิ ดให้เ ฉพาะห้อ ง
เดียวกัน หรื อระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรื อทาร่ วมกันหลายระดับ ชั้นได้ เพื่อให้เด็กๆ
รู ้จกั ปรับตัว การช่วยเหลื อดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กบั คนหลายช่วงวัย โดยเป็ นการจาลองสภาพจริ งใน
สังคมให้เด็กได้เรี ยนรู ้ ซึ่งจะยิง่ ช่วยเพิม่ ทักษะในการแก้ปัญหาให้กบั เด็กไทยต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุ ทรปราการ เขต 1 มีหน้าที่โดยตรงในการนา
นโยบาย สู่การปฏิบตั ิในโรงเรี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม นักเรี ยนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุ ขใน
การเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง จึงได้จดั ทาแผนงาน/โครงการให้มีความสอดคล้องกับการดาเนิ นงานตามนโยบาย
ดังกล่าว
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ ขับ เคลื่ อ นนโยบายสู่ การปฏิ บตั ิ ใ นโรงเรี ย นอย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ ตามหลัก การ ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551
2.2 เพือ่ ส่งเสริ มสนับสนุนโรงเรี ยนให้สามารถบริ หารจัดการเวลาเรี ยนและกิจกรรม “ลดเวลาเรี ยน
เพิม่ เวลารู ้”
2.3 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรี ยน
2.4 เพื่อ ให้พ่อ แม่ ผูป้ กครอง และผูเ้ กี่ ย วข้อ งกับการจัดการศึ กษามี ค วามพึง พอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
3. เป้ าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรี ยนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรี ยน
3.1.2 โรงเรี ยนสามารถบริ หารจัดการเวลาเรี ยนและกิจกรรม “ลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู ้” ได้
อย่างเป็ นรู ปธรรม
3.1.3 นักเรี ยนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและ มีความสุขกับการเรี ยน
3.1.4 พ่อ แม่ ผูป้ กครอง และผูเ้ กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการ จัด
การศึกษาของโรงเรี ยนและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรี ยนทุกคนสามารถคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็ม
ศักยภาพและมีความสุขกับการเรี ยน
3.2.2 โรงเรี ยนบริ หารจัดการเวลาเรี ยนและกิจกรรม “ลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู ้” ได้อย่างมี
คุณภาพ
3.2.3 นักเรี ยนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ สามารถ ในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรี ยน
3.2.4 พ่อ แม่ ผูป้ กครอง และผูเ้ กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการ จัด
การศึกษาของโรงเรี ยนและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
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4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ

5. วิธีการดาเนินงาน
5.1 ประชุมครู / วางแผนการปฏิบตั ิงาน
5.2 กาหนดการจัดกิจกรรมและปฏิทินการปฏิบตั งิ าน
5.3 ดาเนินการตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5.4 ประเมินโครงการ
5.5 รวบรวมข้อมูลสรุ ปรายงาน
6. ระยะเวลาในการดาเนิน
ที่

กิจกรรมดาเนินการ

1. ขั้นเตรี ยมการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ

พฤษภาคม 2560

-

ผูบ้ ริ หาร/คณะทางาน

ปี การศึกษา 2560

20,000

นายเจริ ญ

- วางแผนจัดทาโครงการ
- จัดทาโครงการ
- เสนอโครงการขออนุมตั ิ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและ

/คณะทางาน

ประชุมการดาเนินงาน
- จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ
- ดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม“ลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู ้”
- ประสานงาน ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ
โครงการ กิจกรรม
3. ขั้นประเมินผล
- ประเมินโครงการ
- รายงานผลโครงการ

มีนาคม 2561

นายเจริ ญ
/คณะทางาน

51

7. งบประมาณ
7.1 เงินอุดหนุนรายหัว

50,000

บาท

8.2 เงินรายได้สถานศึกษา

-

บาท

9.3 เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น

-

บาท

50,000

บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับ

8. ประมาณการค่าใช้ จ่าย (จาแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินงาน)
8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรี ยนการสอน 11 กิจกรรม เป็ นเงิน 50,000 บาท
9. การวัดและประเมินผล
9.1 ร้อยละ 100 ของนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม“ลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู ้”
- รายชื่อนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม
- สังเกต
9.2 ร้อยละ 100 ของครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม
- สอบถาม
9.3 ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ จากการปฏิบตั ิจริ ง มีการพัฒนาด้านร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
- แบบสอบถาม
9.4 ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนรู ้จกั และเข้าใจตนเอง มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แบบสอบถาม
9.5 ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนกระทาตนให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ อยูใ่ นสังคมได้
อย่างมีความสุข
- แบบสอบถาม
10. ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
10.1 ครู ผสู ้ อนและนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู ้” อยูใ่ นระดับมาก
10.2 โรงเรี ยนสามารถบริ หารจัดการเวลาเรี ยนและกิจกรรม “ลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู ้”ได้อย่างมีคุณภาพ
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10.3 ผูป้ กครอง และผูเ้ กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนและมีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู
10.การติดตามผล
11.1 นักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนมีความพึงพอใจในการร่ วมกิจกรรม “ลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู ้”
11.2 เครื่ องมีอที่ใช้ในการติดตามผลเป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจ
11.3 ระยะเวลาการติดตามผลและระยะเวลาที่ตอ้ งส่งรายงานการติดตามผลตลอดปี การศึกษา

ลงชื่อ…………………………… ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
( นายเจริ ญ ภูมิเรศสุนทร )
ครู

ลงชื่อ…………………………… ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายสมชัย อภิรัตนาชัย )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง (ใจดีอุปถัมภ์)
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โครงการ
พัฒนาบุคลากรเพือ่ การปฏิบตั ิงาน
แผนงาน
งานบุคลากร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอมร บุญโญปกรณ์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
สอดคล้ องกับ มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
_____________________________________________________________________________________
1.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาตนเองให้มีประสิ ทธิภาพนั้นย่อมเกิดการพัฒนาการเรี ยนการสอนตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งจะเน้นการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูส้ อนเป็ นผูช้ ่วย
ส่ งเสริ ม แนะแนวทางให้เกิ ดองค์ความรู ้แก่ ผูเ้ รี ยน โดยการจัดหาแหล่ งการเรี ยนรู ้ ทั้งแหล่ งการเรี ยนรู ้
ภายในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน และนาเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ให้มากที่สุด
ดังนั้นผูส้ อนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู ้ความสามารถทั้งด้านเนื้ อหาตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบสอน ด้านการถ่ ายทอดความรู ้สู่ผูเ้ รี ยนในวิธีต่างๆผูส้ อนควรมี ร่างกายและจิตใจที่
สมบูรณ์แข็งแรง และมีขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
โรงเรี ย นคลองสองพี่ น้ อ ง(ใจดี อุ ป ถัม ภ์) ได้เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการพัฒ นาความรู ้
ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษานั้นมีความจาเป็ นจะต้องมีการศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็ นการเปิ ดมุมมอง และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้นามาถ่ายทอดสู่
ผูเ้ รี ยน ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกาลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน เพือ่ จะได้มีร่างกายและจิตใจ
พร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ให้ครู และบุคลากรได้รับความรู ้จากการฝึ กอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ
2.2เพือ่ ให้ครู และบุคลากรได้นาเอาความรู ้ที่ได้รบั มาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กบั บุคลากรและนักเรี ยน
2.3 เพือ่ ให้ครู และบุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
2.4 เพือ่ สรรหาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้อย่าง
เหมาะสมสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้เต็มตามศักยภาพ
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3.เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริมาณ
3.1.1 เพือ่ ให้บุคลากรของโรงเรี ยนจานวน26คน ได้รับการพัฒนาตนเอง
3.1.2 เพือ่ ให้บุคลากรได้รับโอกาสศึกษาหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่นอบรมสัมมนาพัฒนา
ตนเองอย่างเนื่อง อย่างน้อยปี การศึกษาละ 3-5 ครั้ง และศึกษาดูงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3.1.3 เพือ่ ให้บุคลากรได้รับการปรับเปลี่ยนการจัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมและนาผูเ้ รี ยน
ไปสู่ความเป็ นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรมจริ ยธรรมมีจิตสานึกในความเป็ นไทย
3.2 ด้ านคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรสามารถนาความรู ้ ความเข้าใจไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2.1บุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
4.วิธีการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1
2
3

ประชุมและแต่งตั้งคณะทางาน
ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ครู /บุคลากร
ดาเนินงาน
-สนับสนุน ส่งเสริ มการอบรม/สัมมนา
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
-ศึกษาดูงาน
-สร้างขวัญ และกาลังใจให้แก่บุคลากร

พฤษภาคม 2560
พฤษภาคม 2560

-

ผูบ้ ริ หาร
ครู อมร
ครู อมร

5

ประเมินโครงการ/สรุ ป/รายการผล

-ตลอดปี การศึกษา
-ตุลาคม 2560
-ตลอดปี การศึกษา
มีนาคม 2561

ครู อมร
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5.การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เกณฑ์

เครื่องมือ

1.บุคลากรทุกคนในโรงเรี ยนได้รับการพัฒนาตนเอง

100

แบบรายงาน

2.ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรี ยนการ

90

แบบสังเกตการสอน

สอนและปฏิบตั ิงานได้อย่างมีคุณภาพ

งบประมาณ

แบบรายงานผลการเรี ยน

เงินอุดหนุน เงินรายได้ฯ เงินนโยบายสนับสนุนฯ
จานวน 63,000 บาท

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้ งบประมาณ
7.1กิจกรรมอบรม / สัมมนาภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็ นเงิน

10,000

บาท

7.2 กิจกรรมศึกษาดูงาน

เป็ นเงิน

40,000

บาท

7.3 กิจกรรมส่งเสริ มขวัญ และกาลังใจแก่บุคลากร

เป็ นเงิน

5,000

บาท

7.4 กิจกรรมสรรหาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน 8,000 บาท
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
8.1 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฝึ กอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8.2 บุคลากรทุกคนนาความรู ้และประสบการณ์ทไี่ ด้รับจากการอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ศึกษาดูงานมาใช้ในการจัดกิจกรรมเรี ยนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ...........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นางอมร บุญโญปกรณ์)
หัวหน้างานบุคลากร

ลงชื่อ...............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายสมชัย อภิรัตนาชัย )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์)
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โครงการ
จัดทาแผนปฏิบตั ิงาน
แผนงาน
งานบริ หารทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารี รักยงค์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 16 พ.ค.2560– 31 มีนาคม 2561
สอดคล้ องกับ มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการศึกษา
_____________________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
แผนงานโครงการนับเป็ นเครื่ องมือที่ สาคัญในการบริ หารสถานศึกษา และยังถือว่าการวางแผน
เป็ นงานสิ่ งแรก ที่ผบู ้ ริ หารทุกระดับจะต้องดาเนิ นการ เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารต่อไป หน่ วยงาน
องค์ก รของรั ฐ หรื อ เอกชน หากท างานอย่า งไม่ มี แ ผนงาน อาจจะท าให้ ก ารบริ ห ารงานไม่ บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์ หรื อ ผลงานที่อ อกมาไม่ มี คุณภาพ ดังนั้นโรงเรี ยนคลองสองพี่น้อ ง(ใจดี อุ ปถัมภ์) ได้จ ัด
โครงการสัมมนาวางแผนเพื่อการปฏิบตั ิงานประจาปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ
โรงเรี ยน และมีเป้ าหมายที่ชดั เจน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานในรอบปี การศึกษา 2559 ที่ผา่ นมา
2.2 เพือ่ วางแผนการปฏิบตั ิงานในปี การศึกษา 2560 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และมีเป้ าหมายที่ชดั เจน
2.2 เพือ่ จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน และจัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี
3. เป้ าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) บุคลากรร้อยละ 90 มีความตระหนักและรับทราบเกี่ยวกับการดาเนินงานในภาพรวมของ
สถานศึกษาในปี การศึกษา 2559 ที่ผา่ นมา
2) บุคลากรร้อยละ 90 มีส่วนร่ วมในการวางแผนปฏิบตั ิงานประจาปี
3.2. ด้านคุณภาพ
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1) สถานศึกษามีแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และมีเป้ าหมายที่ชดั เจน
2)บุคลากรในสถานศึกษาดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
4.วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.ประชุมสัมมนาวางแผนการปฏิบตั ิงานประจาปี

พ.ค. 2560

ผูบ้ ริ หาร/คณะครู

2.ประชุมปฏิบตั ิการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี

พ.ค. 2560

ผูบ้ ริ หาร/คณะครู

3.ประชุมปฏิบตั ิการจัดทาโครงการและจัดสรรงบประมาณ

พ.ค. 2560

ผูบ้ ริ หาร/หัวหน้าโครงการ

4.จัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี และปฏิทินปฏิบตั ิงาน

พ.ค. 2560

ครู อารี /คณะครู

5.ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน จัดเป็ นระบบประกันคุณภาพ

ตลอดปี การศึกษา

วิชาการ

ตลอดปี การศึกษา

ครู อารี

7.สรุ ปผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี

มี.ค. 2561

ครู อารี

8.รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานโครงการ

มี.ค. 2561

ครู อารี /หัวหน้าโครงการ

มี.ค. 2561

วิชาการ/ครู อรทัย/

ภายใน
6.จัดทาทะเบียนคุมแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ และ
กิจกรรมประจาปี

ตามแผนปฏิบตั ิงานประจาปี
9.จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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5. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

1.บุคลากรร้อยละ 95 มีความตระหนักและรับทราบ

เครื่องมือ

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน/สัมภาษณ์

แบบประเมิน

เกี่ยวกับการดาเนินงานในภาพรวมของสถานศึกษาใน
ปี การศึกษา 2556 ที่ผา่ นมา
2. บุคลากรร้อยละ 95 มีส่วนร่ วมในการวางแผน
ปฏิบตั ิงานประจาปี ของโรงเรี ยน

แบบสัมภาษณ์

3.สถานศึกษามีแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ และมีเป้ าหมายที่ชดั เจน

ประเมิน

แบบประเมิน

สัมภาษณ์/สังเกต

แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

4.บุคลากรในสถานศึกษาดาเนินงานตามแผนงาน

ประเมิน

แบบประเมิน

โครงการ และกิจกรรม เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

สัมภาษณ์/สังเกต

แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต

6. งบประมาณ
6.1 เงินสนับสนุนรายหัว
6.2 เงินรายได้สถานศึกษา
6.3 เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น

-

บาท

5,000

บาท

-

บาท

รวมงบประมาณที่ได้ รับ 5,000

บาท

7. ประมาณการค่าใช้ จ่าย (จาแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินงาน)
7.1 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มในการประชุมวางแผนปฏิบตั ิงานประจาปี เป็ นเงิน 4,500 บาท
7.2 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดทาแผน/ปฏิทินปฏิบตั ิงานประจาปี
รวมเป็ นเงิน

5,000 บาท

เป็ นเงิน

500 บาท
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8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
8.2 บุคลากร มีส่วนร่ วมในการวางแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของโรงเรี ยน
8.3 สถานศึกษามีแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และมีเป้ าหมายที่ชดั เจน
8.4 บุคลากรในสถานศึกษาดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

ลงชื่อ ...........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางอารี รักยงค์)
ครู ชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ ........................................... ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายสมชัย อภิรัตนาชัย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์)
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โครงการ
พัฒนาประชาธิปไตย
แผนงาน
งานบริ หารทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภัทรพล แก้วปั น
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาการดาเนินการ 16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สอดคล้ องกับ มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รี ยน (1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รี ยน)
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา
_____________________________________________________________________________________
1.หลักการและเหตุผล
การยึดหลักการมีส่วนร่ วม คือกระบวนการกลุ่ม เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานที่มีผลสาเร็ จสู งสุ ดและ
ต้องประกอบด้วยหลักธรรม สามัคคีธรรมและปั ญญาธรรมเป็ นหลักการในการดาเนิ นงาน ดังนั้นเพื่อเป็ น
การปลูกฝังให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และเข้าใจหลักการมี ส่วนร่ วมโรงเรี ยนคลองสองพี่น้อง(ใจดี อุปถัมภ์) จึง
จัดทาโครงการที่พฒั นาประชาธิปไตยและวินัยนักเรี ยนเพื่อปลูกฝั งความเป็ นประชาธิปไตยโดยหลักธรรม
ดังกล่าว
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ พัฒนาแนวทางการดาเนินชีวติ ของนักเรี ยนไปสู่วถิ ีประชาธิปไตยและมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผอู ้ ื่น
2.2 เพือ่ ให้นกั เรี ยนเกิดจิตสานึกมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง
2.3 เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพือ่ การเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
2.4 เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝนในฐานะผูน้ าและผูต้ ามที่ดีและวางแผนการทางานจนสาเร็จ
2.5 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีระเบียบวินยั และมารยาทในชีวติ ประจาวัน
3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริมาณ
1.นักเรี ยนโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์)ร้อยละ 80 ปฏิบตั ิงานรวมกันเป็ นระบบกลุ่มได้

61

2. นักเรี ยนโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์)ร้อยละ 80 รู ้จกั รักษาระเบียบวินยั ของโรงเรี ยนได้

3.2 ด้ านคุณภาพ
3.1 นักเรี ยนสามารถเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้นได้
3.2 นักเรี ยนเข้าใจหลักธรรมสามประการในวิถีประชาธิปไตย คือคารวะธรรม
4. วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรมดาเนินการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมวางแผนดาเนินงาน

มีนาคม 2560

ผูบ้ ริ หาร/ครู ภทั รพล

2. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรี ยน

มีนาคม 2560

ครู ภทั รพล

3. อบรมสารวัตรนักเรี ยน

มีนาคม 2560

ครู ภทั รพล/คณะทางาน

4. งานสภานักเรี ยน

ตลอดปี การศึกษา

ครู ภทั รพล/คณะทางาน

5. กิจกรรมสารวัตรนักเรี ยน

ตลอดปี การศึกษา

ครู ภทั รพล/คณะทางาน

6. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรี ยน

มีนาคม 2560

ครู ภทั รพล

มีนาคม 2560

ครู ภทั รพล

และสภานักเรี ยน

และสภานักเรี ยน (ปี การศึกษา 2560)
7. ประเมินโครงการ/สรุ ปรายงานผล

5. การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันเป็ นระบบกลุ่มได้
2. ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนรักษา
ระเบียบวินยั ของโรงเรี ยนและ
เข้าใจวิถีทางประชาธิปไตย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

สัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์
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3. ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
ผูป้ กครอง

ประเมิน
สัมภาษณ์

แบบประเมิน
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

6. งบประมาณ
6.1 เงินอุดหนุนรายตัว

-

บาท

6.2 เงินรายได้สถานศึกษา

5,000

บาท

6.3 เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น

-

บาท

5,000

บาท

รวมงบประมาณที่ได้ รับ

7.ประมาณการค่าใช้ จ่าย (จาแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดว่ าจะใช้ ในการดาเนินงาน)
7.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งสภานักเรี ยน

เป็ นเงิน

5,000 บาท

7.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกลุ่มสีจิตอาสา

เป็ นเงิน

5,000 บาท

รวมเป็ นเงิน

10,000 บาท

8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
8.1 นักเรี ยนเป็ นผูม้ ีความเป็ นประชาธิปไตยทุกด้านสามประการ คือ คารวะธรรม ปั ญญาธรรม และ
สามัคคีธรรม
8.2 นักเรี ยนเป็ นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตย
8.3 ผูป้ กครองนักเรี ยนและชุมชนชื่นชมสภาพบรรยากาศภายในโรงเรี ยนทั้งสถานที่ และพฤติกรรม
ของนักเรี ยน

ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายภัทรพล แก้วปั น)
ครู ผชู ้ ่วย

ลงชื่อ.......................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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(นายสมชัย อภิรัตนาชัย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์)

โครงการ
โครงการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
แผนงาน
งานบริ หารทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุณีรัตน์ แย้มอาภา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 25560 – 31 มีนาคม 2561
สอดคล้ องกับ มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รี ยน (1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รี ยน)
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา
_____________________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาหนดเป้ าหมายของการจัดการศึกษา
ไว้วา่ เพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้งั ร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู ้ คุณธรรม
จริ ยธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นอย่างมีความสุ ข โดยให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้อ งดาเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน โดยผสมผสานความรู ้ต่ างๆให้ไ ด้สัดส่ วนสมดุ ล กัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ดังนั้นโรงเรี ยนคลองสองพี่น้อ ง จึงได้จดั ทาโครงการส่ งเสริ ม คุ ณธรรม จริ ยธรรม เพื่อ พัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มี คุ ณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ต ามที่ ส ถานศึ กษาก าหนด และสอดคล้อ งตามพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้อย่างสม่าเสมอ
2.2 เพือ่ ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั
แต่งกายสะอาด มีกิริยามารยาทเหมาะสมกับวัย
2.3 เพือ่ ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีล 5 มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริ ต
ขยัน อดทน ประหยัดใช้ชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2.4 เพือ่ ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ เสียสละ เพือ่ ส่วนรวม
2.5

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาให้ ผูเ้ รี ย นมี นิ สัย ในปฏิ บ ัติ ต น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2.6 เพือ่ ส่งเสริ มและพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะเบื้องต้นในการประกอบอาชีพที่สุจริ ต มีทกั ษะใน
การทางานด้วยตนเอง และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
2.7 เพือ่ ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีค่านิยมที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงาม
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดารงไว้ซ่ ึงความเป็ นไทย
3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริมาณ
1. เพือ่ ส่งเสริ มพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นกั เรี ยน
โรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง จานวน 510 คน
3.2 ด้ านคุณภาพ
2. ผูเ้ รี ยนใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้อยูเ่ สมอ
3. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีล 5 มีความกตัญญูกตเวที ซื้อสัตย์สุจริ ต ขยัน ประหยัด
อดทน เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และเสียสละเพือ่ ส่ วนรวม
4. ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด และอบายมุขได้
5. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตนในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสม
6. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะเบื้องต้นในการประกอบอาชีพที่สุจริ ต ทางานด้วยตนเอง และทางานร่ วม
กับผูอ้ ื่นได้
7. ผูเ้ รี ยนมีความภูมิใจ มีค่านิยมที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดารงไว้ซ่ ึงความเป็ นไทย
4. วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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- สวดมนต์ทานองสรภัญญะ สมาทานศีล

พ.ค. 2560 – มี.ค. 2561

ครู สุณีรัตน์และคณะครู

2. กิจกรรมไหว้ครู ประจาปี การศึกษา

8 มิ.ย. 2560

ครู สุณีรัตน์และคณะครู

3. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพ

12-16 มิ.ย. 2560

ครู สุณีรัตน์ และคณะครู

- อบรมวันสุดสัปดาห์
- นิมนต์พระมาเทศน์

ชีวติ
4. กิจกรรมวันสาคัญ
- กิจกรรมแห่ เทียนพรรษา

7 ก.ค. 2560

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

11 ส.ค. 2560

ครู สุณีรัตน์และคณะครู

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมทาบุญวันขึ้นปี ใหม่

29 ธ.ค. 2560

5. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ

วิธีการประเมิน

เครื่ องมือ

1. ผูเ้ รี ยนใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน และแสวงหา

การสังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้

ความรู ้อยูเ่ สมอ

การประเมินผล

แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้

2. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั

การสังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกพฤติกรรม

3. ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบในการ

การสังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกการปฏิบตั ิกิจกรรม

ปฏิบตั ิกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

การประเมินผล

4. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม

การสังเกตพฤติกรรม

ของโรงเรี ยน

เบื้องต้นของพระพุทธศาสนา
6. งบประมาณ 1. เงินอุดหนุนรายหัว
2. เงินรายได้สถานศึกษา
3. เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น

-

บาท

30,000 บาท
-

บาท

แบบบันทึกพฤติกรรม
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รวมงบประมาณที่ได้รับ 30,000 บาท

7. ประมาณการค่าใช้ จ่าย (ให้จาแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินงาน)
7.1 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์

เป็ นเงิน

2,000 บาท

7.2 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันไหว้ครู

เป็ นเงิน

3,000 บาท

7.3 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ชั้น ป. 1 – ป. 6 เป็ นเงิน

18,000 บาท

7.4 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

เป็ นเงิน

1,000 บาท

7.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เป็ นเงิน

2,000 บาท

7.6 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เป็ นเงิน

2,000 บาท

7.7 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันขึ้นปี ใหม่

เป็ นเงิน

2,000 บาท

รวมเป็ นเงิน

30,000 บาท

8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
8.1 ผูเ้ รี ยนมีนิสยั ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้อยูเ่ สมอ
8.2 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 ปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ มีกิริยามารยาทที่ดีงาม
8.3 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีล 5 มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด อดทน
มีความเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่และเสียสละเพือ่ ส่วนรวม
8.4 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี หลีกเลี่ยงและรู ้โทษภัยจากสิ่งเสพติด
8.5 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 ปฏิบตั ิตนเพือ่ การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.6 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 มีทกั ษะเบื้องต้นในการทางานด้วยตนเอง และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสุณีรัตน์ แย้มอาภา)
ครู วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......................................................ผูอ้ นุ มตั ิโครงการ
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(นายสมชัย อภิรัตนาชัย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์)
โครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรี ยนการสอน
แผนงาน
งานบริ หารทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิทยา ปลื้มศรี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
สอดคล้ องกับ มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารการจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้การจักสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนเอื้อต่อ
การจักการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อนและเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนถือเป็ นส่ วนสาคัญด้านหนึ่ งที่ช่วย
ให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการจัดดูแลบริ เวณ อาคารสถานที่ภายใน
ห้อ งเรี ยนหรื อ ห้อ งอานวยการต่างๆ เพราะจะมีผลต่อ การพัฒนาการทางด้าน ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ และสั ง คม โรงเรี ย นจึ ง เปรี ย บเสมี ย นบ้า นหลัง ที่ ส องของนั ก เรี ย น ซึ่ งต้อ งใช้ชี วิ ต เพื่ อ หา
ประสบการณ์ในวันหนึ่ งๆ มากกว่าอยูท่ ี่บา้ นจึงสมควรเอาใจใส่ ดูและเป็ นพิเศษ ในการจัดสภาพแวดล้อม
ให้ มี บรรยา กา ศที่ ดี เหม าะ สม เพื่ อ พั ฒ นา ร่ า งก าย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ของนั ก เรี ยนให้ ดี ที่ สุ ด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ จัดสภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถานศึกษา อาคารประกอบ ให้สวยงาม
2.2 เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.3 เพือ่ ให้เป็ นสถานที่ที่น่าอยูแ่ ละปลอดภัยต่อผูเ้ รี ยนทุกคน
3. เป้ าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1. พื้นที่อาคารประกอบ และพื้นที่ทุกส่วนภายในบริ เวณสถานศึกษา
3.2 ด้านคุณภาพ
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1. สถานศึกษามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม และอาคารสถานที่ของโรงเรี ยนใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่า
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.1 พื้นที่บริ เวณภายในของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาปรับปรุ งให้สะอาดสวยงาม
4.2 สถานศึกษามีแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและใช้ประโยชน์ได้จริ ง
4.3 อาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน พิเศษ ห้องบริ การต่างๆ และห้องเรี ยน
ห้องอานวยการ ได้รับการดูและรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย
4.4 ผูเ้ รี ยนไม่ได้รับอุบตั ิเหตุที่ร้ายแรง จากเครื่ องเล่นต่างๆ ของโรงเรี ยน
4.5 โรงเรี ยนมีระบบรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินและเครื่ องใช้ต่างๆ ที่เป็ นสมบัติของโรงเรี ยน
4.6 ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองและชุมชนมีความพึงพอใจกับสภาพสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
5.2 สารวจ สอบถามสภาพและความต้องการของนักเรี ยนและคณะครู
5.3 ปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์ของโรงเรี ยนให้สะอาดสวยงาม
5.4 จัดให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริ ง
5.5 บารุ งรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานให้ดูสะอาดสวยงามและปลอดภัย
5.6 ประเมินโครงการ
5.7 รายงานสรุ ปผล
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดาเนินการ
ปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์ให้
สถานศึกษาสวยงาม
จัดแหล่งเรี ยนเอื้ออานวยต่อ
การเรี ยนการสอน
บารุ งรักษา ซ่อมแซมอาคาร
เรี ยนและ อาคารประกอบ

ระยะเวลา
ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา

งบประมาณ
100,000

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทาความ

ตลอดปี

70,000

100,000
200,000

ผู้รับผิดชอบ
นายเจริ ญ ภูมิเรศสุนทร
และคณะทางาน
นางสาวอัจฉรา ทวีวรรณ
และคณะทางาน
นายวิทยา ปลื้มศรี และ
คณะทางาน
นายวัชระ คงสว่างนาย
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สะอาดอาคารเรี ยนและอาคาร
ประกอบ

การศึกษา

ภัทรพล แก้วปั นและ
คณะทางาน

7. งบประมาณ
7.1 เงินอุดหนุนรายหัว

286,000

บาท

7.2 เงินรายได้สถานศึกษา

-

บาท

7.3 เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น

-

บาท

8. ประมาณการใช้ จ่าย (จาแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดว่าใช้ในการดาเนินงาน)
8.1 ปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์

เป็ นเงิน 90,000 บาท

8.2 จัดแหล่งเรี ยนรู ้

เป็ นเงิน 90,000 บาท

8.3 ซ่อมแซมอาคารสถานที่

เป็ นเงิน 102,000 บาท

8.4 ค่าวัสดุทาความสะอาดอาคารเรี ยนและอาคารประกอบ เป็ นเงิน 4,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 28,600 บาท
9. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
9.1 สภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถานศึกษาสวยงาม
9.2 มีอาคารสถานที่ให้เอื้อประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมต่อการเรี ยนการสอน
9.3 สถานศึกษาน่าอยูแ่ ละปลอดภัยต่อผูเ้ รี ยนทุกคน
9.4 อาคารเรี ยน อาคารประกอบสะอาดสดใสน่าใช้สาหรับผูเ้ รี ยนทุกคน

ลงชื่อ........................................ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
( นายวิทยา ปลื้มศรี )
ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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(นายสมชัย อภิรัตนาชัย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดี อุปถัมภ์)
โครงการ
การดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษา
แผนงาน
บริ หารทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอมริ นทร์ ปุมโคกกรวด
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
สอดคล้ องกับ มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รี ยน (1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รี ยน)
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา
1.หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด้วยสานักงานคณะกรรมการศึ กษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึก ษาทุ กแห่ ง
จัดระบบดู แลช่ วยเหลื อ นัก เรี ยนและกาหนดมาตรการสนับสนุ นส่ งเสริ มศักยภาพนักเรี ยนเน้นกิ จกรรม
ส่ งเสริ ม พัฒนาป้ องกันแก้ปัญหาและคุ ม้ ครองสิ ทธิ เด็กโดยการมี ส่วนร่ วมของบุคลากรและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
2.2เพือ่ ส่งเสริ มให้ครู ที่ปรึ กษาบุคลากรผูป้ กครองชุมชนหน่วยงานอื่นมีส่วนร่ วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน
2.3 เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาครบทุกด้าน อย่างทัว่ ถึง
3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริมาณ
1. ร้อยละ 90 โรงเรี ยนมีการดาเนินการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
2. ร้อยละ 90 ครู ที่ปรึ กษา บุคลากร ผูป้ กครอง ชุมชนหน่วยงานอื่นได้ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
3. ร้อยละ 90 นักเรี ยนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนา
3.2 ด้ านคุณภาพ
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1. บุคลากรมีการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
2. นักเรี ยนเป็ นผูม้ ีคุณภาพมากขึ้นทั้งร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
4. วิธีดาเนินงาน
กิจกรรมดาเนินการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 2560

ผูบ้ ริ หาร/คณะทางาน

7 พ.ค. 2560

คณะครู ทุกท่าน

2.2 การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล

มิ.ย. 60 – ก.พ. 61

ครู ประจาชั้น

2.3 - การคัดกรอง

มิ.ย. 60 – ก.พ. 61

ครู ประจาชั้น

2.4 การส่งเสริ มการพัฒนา

ตลอดปี การศึกษา

ครู ประจาชั้น

2.5 การป้ องกันช่วยเหลือและแก้ไข

ตลอดปี การศึกษา

ครู ประจาชั้น/คณะครู

ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมคณะครู ชี้แจง กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
แต่งตั้งคณะทางานกาหนดเครื่ องมือและจัดทาเครื่ องมือ
กาหนดแผนปฏิบตั ิงาน
ขั้นดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
2. ปฏิบตั ิกิจกรรม
2.1 ประชุมผูป้ กครองก่อนเปิ ดภาคเรี ยน

-การเยีย่ มบ้าน

-การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด,เสียงตามสาย
-กิจกรรมครู D.A.R.E
-การจัดทาประกันอุบตั ิเหตุ

ตลอดปี การศึกษา

-การมอบทุนการศึกษา
2.6 การส่งต่อ
3. ติดตามประเมินผล
4. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
-รวบรวมสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานของทุกกิจกรรม เสนอต่อ
ผูบ้ ริ หาร นาปั ญหาข้อบกพร่ องไปแก้ไขครั้งต่อไป

ครู ประจาชั้น/คณะครู
ตลอดปี การศึกษา

ครู อมริ นทร์

มี.ค. 2561

ครู อมริ นทร์
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5.การวัดผลประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการ

เครื่องมือ

1.ร้อยละ90ของโรงเรี ยนมีการดา เนินการในระบบดูแล

สารวจ,สังเกต

แบบสารวจ,

ช่วยเหลือนักเรี ยน

แบบบันทึกกิจกรรม

2.ร้อยละ90ของนักเรี ยนได้รับการดูแลช่วยเหลือและ

สอบถาม

แบบสอบถาม

พัฒนาเต็ม ศักยภาพ
6.งบประมาณที่ใช้
1.เงินอุดหนุนรายหัว
2.เงินรายได้สถานศึกษา

2,000
รวม

บาท
บาท

2,000 บาท

7. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
ค่าเอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ์
รวมเป็ นเงิน

2,000
2,000

บาท
บาท

8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
8.1 โรงเรี ยนดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
8.2 โรงเรี ยนดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ลงชื่อ …………………………… ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวอมริ นทร์ ปุมโคกกรวด)
ครู ผชู ้ ่วย

73

ลงชื่อ ……………………………… ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายสมชาย อภิรัตนาชัย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์)
โครงการ
โครงการส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยนักเรี ยน
แผนงาน
งานบริ หารทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปริ ชาติ
บัวรอด
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สอดคล้ องกับ มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รี ยน (1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รี ยน)
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา
____________________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
เรื่ องของสุขภาพ อนามัยในโรงเรี ยนเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิง่ ที่ตอ้ งส่งเสริ มให้นักเรี ยนและบุคลากรใน
โรงเรี ยน รวมทั้งผูป้ กครองและชุมชน โดยเฉพาะนักเรี ยนซึ่ งอยูใ่ นวัยที่กลังเจริ ญเติบโต ถ้าสุ ขภาดีอนามัยดี
ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่า งก็ จ ะดี ต ามไปด้ว ย ดัง นั้น เพื่อ ให้นัก เรี ย นได้รั บ การพัฒ นาด้า นสุ ข ภาพที่ ดี ป ฏิ บ ัติ ต นถู ก
สุขอนามัย มีความรู ้ ความเข้าใจในการป้ องกันและดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และทาให้โครงการนี้ ส่งผล
ไปสู่อนามัยที่ดีในครอบครัว ชุมชนของนักเรี ยนด้วย
ดังนั้นโรงเรี ยนจึงตระหนักถึ งความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจึ งจัดให้มีโครงการส่ งเสริ ม
สุขภาพและอนามัยนักเรี ยนขึ้น เพือ่ ส่งเสริ มและบริ การด้านสุขภาพอนามัยของนักเรี ยนให้มีสุขภาพแข็งแรง
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ส่งเสริ มด้านสุขภาพอนามัยของนักเรี ยนทุกคนอย่างสม่าเสมอ
2.2 เพือ่ จัดบริ การด้านสุ ขภาพอนามัยให้แก่นกั เรี ยนทุกคน
2.3 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ อนามัยของตนเอง ครอบครัวและชุมชน
2.4 เพือ่ เป็ นการสร้างสุขนิสยั ของนักเรี ยนในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
3. เป้ าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) นักเรี ยนในโรงเรี ยนทุกคนได้รับการส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยอย่างสม่าเสมอ
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2) นักเรี ยนทุกคนได้รับการบริ การด้านสุขภาพอนามัย
3.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรี ยนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
2) นักเรี ยนมีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมครู คณะกรรมการเพือ่ พิจารณา
วางแผนดาเนินการด้านสุขภาพ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็ นประจาห้อง
พยาบาล/ห้องเรี ยน ดูแลห้องพยาบาล
4. กิจกรรมออกกาลังกายหน้าเสาธง
5. อาหารเสริ มนม

ระยะเวลา
2 พ.ค. 2560

ผู้รับผิดชอบ
คณะผูบ้ ริ หาร/ คณะทางาน

2 พ.ค. 2560
11พ.ค. 2560

ผูบ้ ริ หาร
ครู เจริ ญ/คณะทางาน

16 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561
16 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561

ครู ภทั รพล/คณะทางาน
ครู ประจาชั้น

6. กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
16 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561
7. อบรมผูน้ านักเรี ยน ( อย. น้อย )
มิ.ย. 2560
8. สุขาน่าใช้
16 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561
9. เด็กไทยฟันดี
ต.ค. 2560
10. จัดบริ การตรวจสุขภาพ / ฉีดวัคซีน / ทา
มิ.ย.และ ก.ย.2560
ฟัน
ส.ค. และ ก.ย. 2560
11. พานักเรี ยนไปทาฟัน
ส.ค. และ ก.ย. 2560
12. บริ การใส่ ยาฆ่าเหา ในกิจกรรมผมสวยไร้
ก.ค. 2560
เหา
13. คลินิกเด็กอ้วน
มิ.ย. 2560 – ก.พ. 2561
14. จัดป้ ายนิเทศ เสี ยงตามสายให้ความรู ้ดา้ น 16 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค.. 2561
สุขภาพ
15. แข่งขันกีฬาสี
ก.ย. 2560 – ม.ค. 2561
16. ช่างน้ าหนัก / วัดส่วนสูง
พ.ค. , ส.ค. 2560/ ก.พ. 2561
17. ทดสอบสมรรถภาพ
ธ.ค. 2561
18. ประเมินโครงการ/สรุ ปรายงานผล
31 มี.ค.2561

ครู ประจาชั้น
ครู ปริ ชาติ/คณะทางาน
ครู อจั ฉรา/คณะทางาน
ครู ปริ ชาติ/คณะครู
ครู ปริ ชาติ/เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ครู ประชั้น/ครู ปริ ชาติ
ครู ประจาชั้น/คณะทางาน
ครู เจริ ญ/คณะทางาน
ครู ปริ ชาติ/คณะทางาน
ครู ภทั รพล/คณะทางาน
ครู ประจาชั้น
ครู พลศึกษา
ครู ปริ ชาติ
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5. วัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

1. นักเรี ยนได้รับการส่งเสริ มสุขภาพอนามัย
อย่างสม่าเสมอ
2. นักเรี ยนได้รับการบริ การด้านสุขภาพ
3. นักเรี ยนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพตามสุ ข
บัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
4. นักเรี ยนมีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

สังเกต

แบบสังเกต

สังเกต
สังเกต สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสังเกต

สังเกต สอบถาม

แบบทดสอบ

6. งบประมาณ
6.1 เงินอุดหนุนรายหัว

บาท

6.2 เงินรายได้สถานศึกษา
6.3 เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น
รวมงบประมาณที่ได้รับ

20,000

บาท

-

บาท

20,000

บาท

7. ประมาณการค่าใช้ จ่าย ( จาแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินงาน )
7.1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

เป็ นเงิน 7,000

บาท

7.2 ค่าพาหนะนานักเรี ยนไปทาฟัน

เป็ นเงิน 3,000

บาท

7.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาสี

เป็ นเงิน 10,000

บาท

รวมเป็ นเงิน

20,000

บาท

8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
8.1 นักเรี ยนได้รับการดูแลและส่งเสริ มสุขภาพอนามัยมากขึ้น
8.2 นักเรี ยนนาความรู ้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ อนามัย ไปสู่ครอบครัวและชุมชน
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8.3 นักเรี ยนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งาติ 10 ประการ
8.4 นักเรี ยนมีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

ลงชื่อ.............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
( นางสาวปริ ชาติ บัวรอด )
ครู ผชู ้ ่วย

ลงชื่อ ..................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายสมชัย อภิรัตนาชัย )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง ( ใจดีอุปถัมภ์ )
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โครงการ
ส่งเสริ มกิจกรรมปฐมวัย
แผนงาน
งานบริ หารทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิราภรณ์ โคตรภูธร
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สอดคล้ องกับ มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รี ยน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน)
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา
1. หลักการและเหตุ
การจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย มุ่ งเน้นการเตรี ยมความพร้อ ม การมี พฒั นาด้านร่ างกาย ด้าน
อารมณ์ และจิต ใจ ด้านสัง คม และด้า นสติ ปัญ ญาอย่า งเต็ม ศักยภาพ ส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ้ และ
พัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท เน้นเด็กเป็ นสาคัญ และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพเด็กด้าน
ต่างๆให้สามารถดารงชีวติ ประจาวันได้อย่างมีคุณภาพ เพือ่ พัฒนาเด็กให้เป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ พัฒนาและส่งเสริ มให้เด็กมีความสามารถในการร่ วมกิจกรรมต่างๆได้
2.2 เพือ่ พัฒนาและส่งเสริ มให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
3. เป้ าหมาย
3.1ด้ านปริมาณ
1) เด็กมีความสามารถในการร่ วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านเกณฑ์ตามสถานศึกษากาหนด ร้อยละ 85
2) เด็กมีความสามารถช่วยเหลือตนเองผ่านเกณฑ์ตามสถานศึกษากาหนดร้อยละ 85
3.2 ด้ านคุณภาพ
1)เด็กมีความสามารถในการร่ วมกิจกรรมต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
2) เด็กมีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี
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4.วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.ประชุมชี้แจง/แต่งตั้งคณะทางาน

พ.ค. 2560

ผูบ้ ริ หาร/ครู จิราภรณ์

2.ค่าอุปกรณ์เครื่ องใช้สาหรับเด็ก

10 พ.ค. 2560

ครู จิราภรณ์

3.ค่าวัสดุทาความสะอาดห้องเรี ยน

10 พ.ค. 2560

ครู จิราภรณ์

4.1กิจกรรมวันสาคัญ

ตามปฏิทินปฏิบตั ิงาน

คณะครู อนุบาล

4.2กิจกรรมจิตรกรน้อย

ตลอดปี การศึกษา

ครู จิราภรณ์

4.3กิจกรรมหนูนอ้ ยยอดนักพูด

ตลอดปี การศึกษา

ครู ธนพร

4.4กิจกรรมฐานเรี ยนรู ้สู่โลกกว้าง(บ้านนักวิทย์)

ตลอดปี การศึกษา

คณะครู อนุบาล

4.ดาเนินกิจกรรม

4.5กิจกรรมร่ วมกับสมาคมครู อนุบาลสมุทรปราการ ก.ย. 2560-ก.พ. 2561

คณะครู อนุบาล

4.6กิจกรรมบัณฑิตน้อย

คณะครู อนุบาล
31 มี.ค. 2561

5.ประเมินโครงการ/สรุ ปรายงาน

31มี.ค. 2561

ครู จิราภรณ์

5.การวัดและประเมิน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย

วิธีการประเมิน
สังเกต ทดสอบ

เครื่องมือ
แบบสังเกต/แบบทดสอบ

2.เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ

สังเกต

แบบสังเกต

3.เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม

สังเกต

แบบสังเกต

4.เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญา

สังเกต / สอบถาม /
สัมภาษณ์

แบบทดสอบ /สัมภาษณ์
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6.. งบประมาณ
6.1 เงินอุดหนุนรายหัว

30,000

บาท

6.2 เงินรายได้สถานศึกษา

-

บาท

6.3 เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น

-

บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับ

30,000

บาท

7. ประมาณการค่าใช้ จ่าย (จาแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินงาน)
7.1 ค่าอุปกรณ์เครื่ องใช้ใช้สาหรับเด็ก

6,000

บาท

7.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทาความสะอาดประมาณ

2,000

บาท

7.3 ค่าครุ ภณั ฑ์ เครื่ องปริ้ นท์

2,000

บาท

7.4 ค่าวัสดุกิจกรรมบ้านนักวิทย์ฯ

6,000

บาท

7.5 ค่าร่ วมกิจกรรมสมาคมครู อนุบาลสมุทรปราการ

4,000

บาท

รวมเป็ นเงิน

20,000

บาท

8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
8.1 เด็กมีความพร้อมในด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาได้ ดี
8.2 เด็กสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆได้เป็ นอย่างดี
8.3 เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัยได้ดี

ลงชื่อ...........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวจิราภรณ์ โคตรภูธร )
ครู
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ลงชื่อ................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายสมชัย อภิรัตนาชัย )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์)
โครงการ
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน
แผนงาน
งานบริ หารทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศตรรคพร วิทยา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สอดคล้ องกับ มฐ.สพฐ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการของสถานศึกษา
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4.ประสานความสัมพันธ์โรงเรี ยนกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ได้มีการกระจายอานาจจัดการศึกษาไปสู่ ทอ้ งถิ่น ซึ่ งทาให้ครอบครัว
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสังคม
อื่นๆเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาให้กบั บุตรหลานของตนตามพระราชบัญญัติการศึกษาจะต้องสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่ วมมือในการให้บริ การทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับองค์กรอื่นๆ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
2.2 เพือ่ ให้เกิดความร่ วมมือเรี ยนระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
2.3 เพือ่ ให้คนในชุมชนได้ใช้สถานศึกษาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เป้ าหมาย
3.1 ด้ านปริมาณ
1) ประชาชนในชุมชนร้อยละ 80 ได้ใช้ประโยชน์จากสถานศึกษา
2) ประชาชนในชุมชนและองค์กรต่างๆร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา
3) ครู ผูเ้ รี ยน และคนในชุมชนร้อยละ 80 ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่น
3.2 ด้ านคุณภาพ
1) ผูเ้ รี ยนและคนในชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา
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2) คนในชุมชนและองค์กรต่างๆให้ความร่ วมมือกับสถานศึกษาเป็ นอย่างดี

4. วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ผูร้ ับผิดชอบ

พ.ค.2560

ผูบ้ ริ หาร/คณะทางาน

2.ประชาสัมพันธ์งานของโรงเรี ยนให้ผปู ้ กครองทราบ

ตลอดปี การศึกษา

ครู ศตรรคพร

3.ดาเนินกิจกรรมตามแผนงานและปฏิทินปฏิบตั งิ าน

ตลอดปี การศึกษา

ครู ศตรรคพร

1.ประชุมครู คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาวางแผน
ดาเนินงาน

ประจาปี
-ประชุมเครื อข่ายผูป้ กครอง

พ.ค. 2560

-จัดทาจุลสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ

ตลอดปี การศึกษา

-เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่ วมประชุม

ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง

-เข้าร่ วมกิจกรรมงานประเพณี วนั สาคัญต่างๆกับ

ตลอดปี การศึกษา

ชุมชนและหน่วยงานอื่น
-ให้บริ การสถานที่แก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่มา

ตลอดปี การศึกษา

ขอใช้บริ การ
4.ประเมินโครงการ/สรุ ปรายงานผล

มี.ค. 2561

ครู ศตรรคพร

5.การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ประชาชนในชุมชนร้อยละ 80 ได้ใช้ประโยชน์จาก
สถานศึกษา

วิธีการประเมิน
บันทึก
สังเกต

เครื่องมือ
แบบบันทึก
แบบสังเกต

2.ประชาชนในชุมชนร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อ
สถานศึกษา

สอบถาม
สัมภาษณ์

แบ[สอบถาม
แบบสัมภาษณ์

3.ครู ผูป้ กครอง นักเรี ยน และชุมชนทางานร่ วมกันได้
เป็ นอย่างดี

สังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

82

4. ผูป้ กครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆให้ความ
ร่ วมมือกับสถานศึกษาเป็ นอย่างดี

6.งบประมาณ
6.1 เงินอุดหนุนรายหัว
6.2 เงินรายได้สถานศึกษา
6.3 เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น

สังเกต

แบบสังเกต

สอบถาม

แบบสอบถาม

สัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์

4,000
-

รวมงบประมาณที่ได้รับ

บาท
บาท
บาท

4,000

บาท

7.ประมาณการค่าใช้ จ่าย (จาแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินงาน)
7.1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์

เป็ นเงิน

2,500 บาท

7.2 ค่าน้ าดื่ม(ประชุมผูป้ กครอง) เป็ นเงิน

1,500 บาท

รวมเป็ นเงิน

4,000

บาท

8.ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
8.1 สถานศึกษาได้รับความร่ วมมือ จากผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กร หน่วยงานต่างๆเป็ นอย่างดี
8.2 ครู ผูเ้ รี ยน และคนในชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับอาชีพเสริ มในท้องถิ่น
8.3 ผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กร หน่วยงานต่างๆมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา

ลงชื่อ ...........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางศตรรคพร วิทยา)
ครู ชานาญการ

ลงชื่อ ........................................... ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายสมชัย อภิรัตนาชัย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง(ใจดีอุปถัมภ์)
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ภาคผนวก
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ปฏิทนิ ปฏิบัติงาน
ประจาปี การศึกษา 2560 (ภาคเรียนที่ 1)
โรงเรียนคลองสองพีน่ ้ อง(ใจดีอปุ ถัมภ์ ) สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 1

สั ปดาห์ ที่

1

วันเดือนปี
กิจกรรม
17-21 เม.ย. -หัวหน้าโครงการดาเนินเขียนโครงการ/งาน
ประจาปี การศึกษา 2560 ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน และตัวบ่งชี้มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา
-รวบรวมโครงการตามกลุ่มงานส่งฝ่ ายแผน
- ประชุมสรุ ปโครงการประจาปี การศึกษา 2560
วิเคราะห์ แก้ไข เพิม่ เติม จัดพิมพ์ และทารู ปเล่ม
-อบรมครู สายผูส้ อนเพือ่ เสริ มสร้างความรู ้ความ
เข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (22 พ.ค.)
24-28 เม.ย. -ประชุมวิชาการจัดทาตารางสอน
-อบรมเชิงปฏิบตั ิการใช้สื่อเทคโนโลยีเตรี ยม
ข้อมูล ปพ. 5/58 (23-24 เม.ย.)
7 พ.ค.
-ประชุมผูป้ กครอง ชั้นอนุบาล 1- ป.6
8-9 พ.ค.
-ประชุมวิชาการเพือ่ ปรับปรุ งหลักสูตร
สถานศึกษา
11-15 พ.ค. -ครู จดั ทาห้องเรี ยนเตรี ยมความพร้อมก่อนเปิ ด
ภาคเรี ยน
16 พ.ค. -เปิ ดเรี ยนวันแรก
-ปฐมนิเทศนักเรี ยนทุกคน
-รับหนังสือและอุปกรณ์การเรี ยน
-ประชุมหัวหน้าสายชั้นเพือ่ สารวจความพร้อม
17 -19 พ.ค. -ส่งแผนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
-ผูบ้ ริ หาร/หัวหน้างาน/
งานแผน/คณะครู

ผูบ้ ริ หาร/วิชาการ/
ครู สมร
ผูบ้ ริ หาร/คณะครู
ผูบ้ ริ หาร/วิชาการ
คณะครู
ผูบ้ ริ หาร/วิชาการ
หัวหน้าสายชั้น

ครู ทุกท่าน

หมายเหตุ
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-ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/60
สั ปดาห์ ที่ วัน เดือน ปี
กิจกรรม
2
22-26 พ.ค. -ส่งแผนการสอน
-เลือกตั้งสภานักเรี ยน
3
29 พ.ค- - ประชุมประจาเดือน
2 มิ.ย.
-ส่งแผนการสอน
-รับเอกสารงานธุรการต่างๆในชั้นเรี ยน
-กิจกรรมวันไหว้ครู (8 มิ.ย.60)
4
5- 9 มิ.ย. -ส่งแผนการสอน
-สารวจการอ่านของนักเรี ยน
-เข้าค่ายคุณธรรมชั้น ป.1-6 (12- 16 มิ.ย.60)

ทุกฝ่ าย/ทุกงาน
ผูบ้ ริ หาร
ผู้รับผิดชอบ
ครู ทุกท่าน/ครู ภทั รพล
ผูบ้ ริ หาร
ครู ทุกท่าน
ครู ประจาชั้น
ครู สุณีรัตน์
ครู ทุกท่าน
ครู ประจาชั้น
ครู สุณีรัตน์

(12-13 ป.3,4 14 มิ.ย. ป.1 15-16 ป.5,6)

5

6
7

8

9
10

12-16 มิ.ย. -ส่งแผนการสอน
-กิจกรรมออกเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
-ประชุมวิชาการ
19 -23 มิ.ย. -ส่งแผนการสอน
-ประชุมสภานักเรี ยน
26 – 30 มิ.ย. -ส่งแผนการสอน
-ประชุมประจาเดือน
-ส่งเอกสารธุรการต่าง ๆในชั้นเรี ยน
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ (26 มิ.ย. 60)
3-7 ก.ค. -ส่งแผนการสอน
-ส่งรายงานเยีย่ มบ้าน
- -ประชุมเตรี ยมกิจกรรมวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันเข้าพรรษา (7 ก.ค.60)
11-14 .ก.ค. -ส่งแผนการสอน
-นิเทศชั้นเรี ยนทุกสายชั้น
17 -21 ก.ค. -ส่งแผนการสอน
-นิเทศกากับติดตาม การดาเนินงานของ
โครงการต่างๆ

ครู ทุกท่าน
วิชาการ/หัวหน้าสาย
ครู ทุกท่าน
ครู ภทั รพล
ครู ทุกท่าน
ผูบ้ ริ หาร/คณะครู
ครู ประจาชั้น
วิชาการ
ครู ทุกท่าน
ครู ประจาชั้น
ครู สุณีรัตน์
ครู ทุกท่าน
ผูบ้ ริ หาร/วิชาการ
ครู ทุกท่าน
ผูบ้ ริ หาร/หัวหน้า
โครงการ
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สั ปดาห์ ที่ วัน เดือน ปี
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
11
24 - 28 ก.ค. -ส่งแผนการสอน
ครู ทุกท่าน
-กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (27 ก.ค. 60)
วิชาการ
-กิจกรรมวันเข้าพรรษา (27 ก.ค. 60)
ครู สุณีรัตน์
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
12
31ก.ค.- -ประชุมประจาเดือน
ผูบ้ ริ หาร
4 ส.ค.
-ส่งแผนการสอน
ครู ทุกท่าน
-ประชุมเตรี ยมกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ครู สุณีรัตน์
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
13
7-11 ส.ค. -ส่งแผนการสอน
ครู ทุกท่าน
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
ครู สุณีรัตน์
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ(11 ส.ค. 60)
-ประชุมวิชาการเตรี ยมสอบกลางภาคเรี ยนที1/60 วิชาการ/หัวหน้าสาย
-จัดทาข้อสอบกลางภาคเรี ยนที่ 1/60
ครู ประจาวิชา
14
15-18 ส.ค. -ส่งแผนการสอน
ครู ทุกท่าน
-นิเทศกากับการอ่านของนักเรี ยน
ผูบ้ ริ หาร/วิชาการ
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (18 ส.ค.60)
ครู นพมาศ/ครู อมริ นทร์
-สอบกลางภาคเรี ยนที่ 1/60 (22-23 ส.ค.2560)
ครู ประจาวิชา
-ประชุมเตรี ยมกิจกรรมทัศนศึกษานักเรี ยน
ครู เจริ ญ
15
21-25 ส.ค. -ส่งแผนการสอน
ครู ทกุ ท่าน
-นิเทศชั้นเรี ยนทุกสายชั้น
ผูบ้ ริ หาร/วิชาการ
-กิจกรรมทัศนศึกษานักเรี ยน (25ส.ค.60)
ครู เจริ ญ/คณะครู
16
28ส.ค.- -ส่งแผนการสอน
ครู ทุกท่าน
1ก.ย.
-ส่งเอกสารธุรการต่าง ๆในชั้นเรี ยน
ครู ประจาชั้น
-ประชุมประจาเดือน
ผูบ้ ริ หาร/คระครู
17
4-8 ก.ย.
-ส่งแผนการสอน
ครู ทุกท่าน
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สั ปดาห์ ที่
18

19

20

21

วันเดือนปี
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
11-15 ก.ย. -ส่งแผนการสอน
ครู ทุกท่าน
-ประชุมวิชาการเพือ่ เตรี ยมสอบ ภาคเรี ยนที่ 1/60 วิชาการ/หัวหน้าสายชั้น
ครู ประจาวิชา
18-22 ก.ย. -ส่งแผนการสอน
-จัดทาข้อสอบและเอกสารการสอบปลายภาค
ครู ประจาวิชา
เรี ยนที่ 1/60
25-29 ก.ย. -สอบปลายภาคเรี ยนที่ 1/60 (28-29 ต.ค.)
ครู ประจาวิชา
-สรุ ปผลการอ่านคล่อง-เขียนคล่องของนักเรี ยน
ครู ผสู ้ อน
(โครงการพัฒนาการอ่านคล่อง-เขียนคล่อง)
2-6 ต.ค. -ประชุมประจาเดือน
ผูบ้ ริ หาร
-สรุ ปและรวบรวมผลการดาเนินงานและการใช้
ฝ่ ายแผน/หัวหน้า
งบประมาณของโครงการต่าง ๆตามแผน
โครงการ/หัวหน้างาน
ปฏิบตั ิงานประจาปี ภาคเรี ยนที่ 1
-ส่งเอกสารการสอบภาคเรี ยนที่ 1
ครู ประจาวิชา
-ส่งเอกสารธุรการต่างๆในชั้นเรี ยน
ครู ประจาชั้น
-วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
วิชาการ/
ชั้น ป.1-6
ครู ประจาชั้น
12-30 ตุลาคม 2560 ปิ ดเรี ยนภาคเรี ยนที่ 1
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ปฏิทนิ ปฏิบัติงาน
ประจาปี การศึกษา 2560 (ภาคเรียนที่ 2)
โรงเรียนคลองสองพีน่ ้ อง(ใจดีอปุ ถัมภ์ ) สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 1

สัปดาห์ที่
22

23

24

25
26

27

28
30

วันเดือนปี
1- 3 พ.ย.

กิจกรรม
-เปิ ดเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2
-ดาเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ
-ประชุมวิชาการ
6-10 พ.ย. -ส่งแผนการสอน
-สารวจนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนไม่น่าพึงพอใจ
เพือ่ ปรับปรุ งแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ
13-17 พ.ย. -ส่งแผนการสอน
-สารวจการอ่านและการพัฒนาด้านการอ่าน
ของนักเรี ยนจากภาคเรี ยนที่ 1
-ประชุมสภานักเรี ยน
-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2/60
20-24 พ.ย. -ส่งแผนการสอน
27 – พ.ย
-ส่งแผนการสอน
-1 ธ.ค.
-ส่งเอกสารธุรการชั้นเรี ยน
-ประชุมประจาเดือน
- กิจกรรมกีฬาสี (28-30 พ.ย.)
4-8 ธ.ค. -ส่งแผนการสอน
-นิเทศชั้นเรี ยนทุกสายชั้น
-ประชุมเตรี ยมกิจกรรมอยูค่ ่ายพักแรม
ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้น ป.4-6
12-15 ธ.ค. -ส่งแผนการสอน
-กิจกรรมเยีย่ มบ้านนักเรี ยน 2/60
25-29 ธ.ค. -ส่งแผนการสอน

ผูร้ ับผิดชอบ
ผูบ้ ริ หาร/คณะครู
หัวหน้าโครงการ
วิชาการ
ครู ทุกท่าน
วิชาการ/ครู ประจาชั้น
ครู ทุกท่าน
ครู ประจาชั้น
ครู ภทั รพล
ผูบ้ ริ หาร
ครู ทุกท่าน
ครู ทุกท่าน
ครู ประจาชั้น
ผูบ้ ริ หาร
ครู ภทั รพล/ครู เจริ ญ
ครู ทุกท่าน
ผูบ้ ริ หาร/วิชาการ
ครู เจริ ญ
ครู ทุกท่าน
ครู ทุกท่าน
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สั ปดาห์ ที่
31

วันเดือนปี
3-5 ม.ค.

32

8-12 ม.ค.

33

15-19 ม.ค.

34

22-26 ม.ค.

35

2 ม.ค.2ก.พ.

36

5-9 ก.พ.

37

12-16 ก.พ.

38

19-23 ก.พ.

39

26ก.พ.- 2
มี.ค.

-กิจกรรมส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่(ทาบุญตักบาตร)
-ประชุมประจาเดือน

ครู สุณีรัตน์
ผูบ้ ริ หาร

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
ครู ทุกท่าน
ครู ประจาชั้น
วิชาการ
ครู อจั ฉรา
ครู ทุกท่าน
วิชาการ
ครู ประจาวิชา
ครู ทุกท่าน
ครู ประจาวิชา
ครู ทุกท่าน
ผูบ้ ริ หาร/วิชาการ
ครู เจริ ญ

-ส่งแผนการสอน
-ส่งเอกสารธุรการชั้นเรี ยน
-ประชุมวิชาการเพือ่ เตรี ยมสอบ O-Net
-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (12 ธ.ค. 60)
-ส่งแผนการสอน
-ประชุมวิชาการเตรี ยมสอบกลางภาคเรี ยนที่ 2/60
-จัดทาข้อสอบกลางภาคเรี ยนที่ 2
-ส่งแผนการสอน
-สอบกลางภาคเรี ยนที่ 2/60 (18-19 ม.ค.61)
-ส่งแผนการสอน
-นิเทศชั้นเรี ยนทุกสายชั้น
-กิจกรรมอยูค่ ่ายพักแรมลูกเสือ –ยุวกาชาด
ชั้นป. 1-3 (26 ม.ค. 61)
-ส่งแผนการสอน
ครู ทุกท่าน
-ส่งเอกสารธุรการชั้นเรี ยนต่างๆ
ครู ประจาชั้น
-ประชุมสภานักเรี ยน
ครู ภทั รพล
-ประชุมประจาเดือน
ผูบ้ ริ หาร
-ส่งแผนการสอน
ครู ทุกท่าน
-ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน และตัวชี้วดั
หัวหน้างาน/ฝ่ ายแผน
-ส่งแผนการสอน
ครู ทุกท่าน
-สรุ ปผลการประเมินคุณภาพและจัดทาข้อมูล
วิชาการ/
สารสนเทศ
ครู ภทั รพล/ครู สมร
-ส่งแผนการสอน
ครู ทุกท่าน
-ประชุมวิชาการเตรี ยมสอบปลายภาคเรี ยนที่ 2
วิชาการ
-จัดทาข้อสอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/ 60
ครู ประจาวิชา
-ส่งแผนการสอน
ครู ทุกท่าน
-ส่งเอกสารธุรการชั้นเรี ยนต่างๆ
ครู ประจาชั้น

หมายเหตุ
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สั ปดาห์ ที่
40
41

42

43

-ประชุมประจาเดือน
-กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรี ยน

ผูบ้ ริ หาร
ครู ภทั รพล

กิจกรรม
-ประชุมสภานักเรี ยน
-สอบวัดผลปลายภาคเรี ยนที่ 2/60 (8-9 มี.ค. 61)
12-16 มี.ค. -ส่งผลการสอบแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
-รวมรวมคะแนนลงใน ปพ.ต่าง ๆ
-จัดทาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
19-23 มี.ค. -ส่งเอกสารธุรการต่าง ๆในชั้นเรี ยน
-จัดทารายงานสรุ ปผลการดาเนินงาน
โครงการต่าง ๆ
-ประชุมสัมมนา ฝ่ าย/งาน/กิจกรรม/กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการ
และวางแผนปฏิบตั ิงานประจาปี
26 - 30 มี.ค. -ปั จฉิมนิเทศและกิจกรรมอาลานักเรี ยนชั้น ป.6
-กิจกรรมบัณฑิตน้อย
-จัดทารายงานประจาปี (SAR)
-ประชุมครู ก่อนปิ ดภาคเรี ยนที่ 2
1 เม.ย.-15 พ.ค. 2561 ปิ ดเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2/60

ผู้รับผิดชอบ
ครู ภทั รพล
ครู ประจาวิชา
ครู ประจาวิชา
ครู ประจาชั้น
ครู ประจาชั้น
ครู ประจาชั้น
หัวหน้าโครงการ/

วันเดือนปี
5-9 มี.ค.

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผูบ้ ริ หาร/ฝ่ ายแผน/
หัวหน้างาน
ครู สายชั้น ป.6
ครู อนุบาล
ครู อรทัย/ครู เจริ ญ
ผูบ้ ริ หาร
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การให้ ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษา 2559
โรงเรี ยนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1 ในคราวประชุ มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2560 ที่ประชุ ม ได้พิจารณาร่ าง
แผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา 2560 ซึ่งได้จดั ทาขึ้นตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน สานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาสมุ ท รปราการ เขต 1 และสถานศึก ษามี ม ติ
เห็นชอบให้นาแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา 2560 ใช้เป็ นกรอบแนวทางและเครื่ องมือในการบริ หาร
จัดการและพัฒ นาคุ ณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์เป้ าหมายที่กาหนดไว้ จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

( นางสาวนุจรี พึ่งชื่น )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนคลองสองพีน่ อ้ ง (ใจดีอุปถัมภ์)

