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ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 

แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ)์ จดัท าขึ้นเพื่อ

เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานตามภารกิจทั้ง 4 งาน ไดแ้ก่งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งาน

บริหารงานบุคคลและงานบริหารทัว่ไป เป็นการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในฐานะสถานศึกษาที่เป็น

นิติบุคคล ตามพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศกัราช 2546 ซ่ึงช่วยให้การ

ด าเนินการมีอิสระ มีความคล่องตัวและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้ นโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ มีความ

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ( แผนกลยทุธ ์พ.ศ. 2560 – 2563 )โรงเรียนไดมี้การ

วิเคราะห์งานทุกดา้นโดยยดึมาตรฐานและตวับ่งช้ีของตน้สังกดัเป็นหลัก โครงการซ่ึงสนองความตอ้งการ

ของผูเ้รียนและชุมชน ตลอดจนนโยบายของตน้สังกดัและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ส่งผลให้ผูเ้รียนเป็นคนดี   

คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุขตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พทุธศกัราช 2542 และที่แกไ้ขเพิม่เติม ( ฉบบัที่ 2 ) พทุธศกัราช 2545     

 ขอขอบคุณคณะด าเนินการที่เป็นก าลงัส าคญัในการจดัท าแผน ฯ ฉบบัน้ีใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีหวงั

เป็นอยา่งยิง่วา่บุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงาน นิเทศและติดตามผลตามภารงานที่

ก  าหนด เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผูรั้บบริการทั้งนักเรียน ผูป้กครอง

ชุมชนและบุคคลอ่ืนทัว่ไป 

 

 

 

    

           ( นายสมชยั อภิรัตนาชยั ) 

                                                       ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

 

 



สารบัญ 

เร่ือง                   หน้า 
บทที่  1 ขอ้มูลพืน้ฐาน          

บทที่  2 ทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560    

บทที่  3 การบริหารงบประมาณและโครงการ      

 -  ตารางการจดัสรรเงินงบประมาณ      

 1) โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน      

 2) โครงการสนบัสนุนปัจจยัสู่กระบวนการเรียนรู้      

 3) โครงการพฒันาการอ่านและการเขียนภาษาไทย      

4) โครงการสนบัสนุนและพฒันาการใชส่ื้อนวตักรรมเทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้                                           

 5) โครงการพฒันาหอ้งสมุดเพือ่การเรียนรู้                           

 6) โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ปฐมวยั  

7) โครงการเสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียน 

8) โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

9) โครงการลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ 

10)โครงการพฒันาบุคลากรเพือ่การปฏิบตัิงาน 

            11)โครงการจดัท าแผนปฏิบตัิงาน 

  12)โครงการพฒันาประชาธิปไตย 

   13) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

  14) โครงการพฒันาอาคารสถานที่อาคารประกอบเพือ่ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  

  15) โครงการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา   

  16) โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามยันกัเรียน  

  17) โครงการส่งเสริมกิจกรรมปฐมวยั 

  18) โครงการสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียน และชุมชน 

  

              



ภาคผนวก 

   -  ปฏิทินปฏิบตัิงาน 

   -  การใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

   -  คณะผูจ้ดัท  า 
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บทที1่ 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ตั้งอยูเ่ลขที่ 127 ถนนสุขสวสัด์ิ ต  าบลปากคลองบางปลากด 

อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย1์0290 โทรศพัท ์02-4611799  

โทรสาร 02-4611560 e – mail kspn-school@hotmail.com  website  www. Klongsongpeenong.ac.th 

1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล ถึงระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ หมู่บา้นไดแ้ก่หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด และ หมู่ 1, 6, 12 

 ต.ในคลองบางปลากด 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร 

2.1 ผูอ้  านวยการโรงเรียนนายสมชยั  อภิรัตนาชยั วฒิุการศึกษาสูงสุดปริญญาโท   

สาขา การบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนน้ีตั้งแต่16พฤษภาคม 2556 จนถึงปัจจุบนั 

2.2รองผูอ้  านวยการโรงเรียน (ที่ไดรั้บการแต่งตั้ง)  -  คน  

2.3 ประวติัโดยยอ่ของโรงเรียน 

 โรงเรียนคลองสองพี่น้องตั้งอยูเ่ลยที่  127  หมู่ 1  ต  าบลปากคลองบางปลากด  อ าเภอพระ

สมุทรเจดีย ์ จงัหวดัสมุทรปราการ  พ.ศ.  2484  ขุนสมบูรณ์  ธนะสาร ( ก านันวิง  คลา้ยสมบูรณ์ ) ร่วมกับ

ราษฎรบริเวณหมู่บา้นสร้างอาคารชัว่คราวขึ้น  เปิดท าการสอน  มีนักเรียนในหมู่บา้นโดยมีนายเสริม  บูรณ

เศรษฐ ์ เป็นครูใหญ่และนายวาด  ใจดี  เป็นผูบ้อกบุญราษฎรในหมู่บา้นก่อสร้าง  อาคารแบบ ป.1  ขนาด 6 X 8 

เมตร  จ  านวน  3  ห้องเรียน  บนที่ดินของนายเงิน  เป่ียมสวสัด์ิ  และได้โอนเงินงบประมาณ  ก.ศ.บ.  จาก

โรงเรียนสมุทรปราการ  มาเพิ่มเติมแลว้เสร็จ  และเปิดท าการสอนเม่ือวนัที่  5  กรกฎาคม  2494  ด าเนินการ

สอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  พ.ศ.  2509  

สภาพอาคารเรียนทรุดโทรมมาก  ทางราชการอนุมตัิเงินงบประมาณ 50,000 บาท  เพื่อมาปรับปรุงอาคารเรียน  

แต่นายเสริม  ใจดี  เห็นวา่ที่ดินเดิมบริเวณมีนอ้ยจึงตกลงแลกเปล่ียนและยา้ยอาคารเรียนมาตั้งยงัที่ดินแปลงใหม่

ของนายเสริม  ใจดี  ซ่ึงมีจ  านวน  2  ไร่  16  ตารางวา โดยปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  017  จ  านวน  4  ห้องเรียน  

ด้วยเงินงบประมาณที่ทางราชการอนุมัติและเงินสมทบจากราษฎรอีกจ านวนหน่ึง  รวมค่าก่อสร้างทั้งส้ิน  

361,376  บาท  ก่อสร้างเสร็จเม่ือวนัที่  30  กนัยายน  2514  และใหช่ื้อโรงเรียนวา่ “โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง” 
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 พ.ศ. 2516  ประสานงานระหวา่งทางราชการ  และนายเสริม  ใจดี  ขอแบ่งแยกที่ดินแปลงใหม่  เน้ือ

ที่  2  ไร่  16 ตารางวา   ใหเ้ป็นสมบตัิของทางราชการ โดยสมบูรณ์  เม่ือ วนัที่  12  มกราคม  2516  

 พ.ศ. 2518  ประสานงานกบันายเงิน  เป่ียมสวสัด์ิ  และนางมุก  เป่ียมสวสัด์ิ  แลกเปล่ียนที่ดินไดท้ี่ดิน

เพิม่อีก  1 งาน  76.5  ตารางวา  เม่ือวนัที่  27  พฤษภาคม  2518  รวมมีที่ดินทั้งส้ิน  2  ไร่  1 งาน 92.5 ตารางวา 

 พ.ศ. 2520 ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017 จ านวน 3 หอ้งเรียน ใชง้บอุดหนุนประถมตน้ปี 2519  ใชเ้ป็น

สถานศึกษา 

 พ.ศ. 2528  ไดอ้าคารเรียนแบบ  สปช  405/2526 3ชั้น8หอ้งเรียน / หอ้งประชุม  ใชเ้ป็นที่เรียนและ 

หอ้งประชุม 

 พ.ศ. 2528 สร้างฐานพระพทุธรูป  บริจาคนายเสริม  ใจดี  5,000 บาท และนายวฒันา  ล้ิมช้ืน  10,000 

บาท  เป็นพระพทุธรูปประจ าโรงเรียน 

 พ.ศ. 2529 ได้อาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช 204/2526 จ านวน 1 หลัง  งบ สปช ใช้งาน

อเนกประสงค ์

พ.ศ. 2534 อาคารเรียนแบบ 017 จ าหน่ายเพราะทรุดโทรมและตอ้งใชพ้ื้นที่สร้างอาคารเรียน  สปช 

2/28  ร้ือถอน เม่ือ 11 เม.ย.  34 

พ.ศ. 2534 จ  าหน่ายโรงอาหารแบบ  312  ของกรมสามญั  เพราะทรุดโทรมและตอ้งใชพ้ื้นที่สร้าง

อาคารเรียน สปช 2/2528  ร้ือถอน เม่ือ 11 ม.ค. 34 

พ.ศ. 2535 ไดอ้าคารเรียนแบบ  สปช  2/2528  3ชั้น  จ  านวน 12 หอ้งเรียน  งบ สปชใชเ้ป็นหอ้งเรียน 

 พ.ศ. 2539 ไดอ้าคารเรียน สปช 2/2528 จ านวน 9หอ้งเรียน  งบ สปช  ใชเ้ป็นหอ้งเรียน 

พ.ศ. 2544 สร้างร้ัวคอนกรีต สูง 2 เมตร ยาว 150 เมตรเสร็จ 11 ก.ย.  44  งบอุดหนุน  อบจ  

สมุทรปราการใชป้ระโยชน์เป็นแนวเขตกั้น  ไม่ใหบุ้คคลภายนอกเขา้สู่สถานศึกษาตามโครงการตา้นยาเสพติด 

พ.ศ. 2550 ปรับปรุงโรงอาหาร  ใชง้บประมาณ  ทอดผา้ป่าการศึกษา เฉลิมพระเกียรติ  งบประมาณ 

900,000 บาท  โดยยกพื้นสูง เป็น 2 ชั้น  และยา้ยสถานที่ขายอาหารจากอาคารเรียนไมม้าอยูโ่รงอาหารใหม่

ทั้งหมด 

พ.ศ. 2551 ไดง้บประมาณจากการไฟฟ้าพระนครใต ้สร้างห้องน ้ าชาย –หญิงจ านวน 1 หลงั 20 ที่นั่ง

เป็นเงิน 670,000  บาท และปรับปรุงไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมดเป็นเงิน 330,000 บาท 

พ.ศ.2553  โรงเรียนไดรั้บการจดัสรรงบประมาณตามโครงการแผนปฏิบตัิการเขม็แข็ง ในการก่อสร้าง

สนามเอนกประสงค ์คสน.ใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน  เป็นจ านวนเงิน 1,195,000 บาท  
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พ.ศ.2554  โรงเรียนไดท้  าเร่ืองเปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็นโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ)์ เร่ิมใช้

เดือนตุลาคม 2554 เป็นตน้ไป 

พ.ศ.2556 โรงเรียนไดป้รับปรุง ซ่อมหลงัคาอาคารเรียนที่ร่ัวและปรับปรุงโรงอาหาร  ใส่กระจกห้อง

อนุบาล  ติดแผงเหล็กดดัหนา้อาคาร 2 โดยใชง้บอุดหนุนจากโครงการพฒันาอาคารสถานที่ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 

พ.ศ.2558 โรงเรียนไดก่้อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน 3 หลงัตามแบบ สปช.2/26,สปช.406/26,

สปช.2/28,โดยใชง้บโครงการสนบัสนุนปัจจยัพื้นฐานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานงบลงทุน

เป็นจ านวนเงิน 978,600  บาท 

พ.ศ.2558โรงเรียนไดง้บประมาณจากการไฟฟ้าพระนครใต ้ติดกระจกมุกบนัไดหนา้อาคารเรียน 

เป็นเงิน 297,000  บาทและกั้นฝาอลูมิเนียมติดกระจกบานเล่ือนปรับปรุงเป็นหอ้งประชุมโดยใชง้บประมาณ

ทอดผา้ป่าการศึกษาปี 2554 เป็นเงิน 419,940 บาท 

พ.ศ.2558 โรงเรียนไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานระดบัประถมศึกษาขนาดใหญ่ 

ปัจจุบนัโรงเรียนคลองสองพีน่อ้งมีอาคารเรียน  3  หลงั นกัเรียน  496  คน  ขา้ราชการครู 23  คน ครูชาย 6

คน  ครูหญิง 17 คน ครูอตัราจา้ง  7  คน  ครูหญิง 7  คน  

เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยมีนายสมชยั  อภิรัตนาชยั เป็น

ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

  

2.4  ค าขวัญของโรงเรียน            คุณภาพล ้า  คุณธรรมเด่น  เนน้ส่ิงแวดลอ้ม  ดีพร้อมตามเกณฑม์าตรฐาน 

                    ปรัชญาของโรงเรียน             สุวิชา โน ภว  โหติ หมายถึง ผูรู้้ดีเป็นผูเ้จริญ 

        สีประจ าโรงเรียน              เหลือง – น ้ าเงิน 

                สีเหลือง หมายถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม 

                                                    สีน ้ าเงิน หมายถึงมีความหนกัแน่น 

        อัตลักษณ์ของโรงเรียน          วนิยั สุจริต จิตอาสา 

 2.5  เอกลักษณ์                 เด็กดี มีจิตอาสา 
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เป้าประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 

  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง จดัการศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อตนเอง  

สงัคมส่ิงแวดลอ้มมีวนิยัในตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงคมี์ความคิดสร้างสรรคใ์ฝ่รู้

ใฝ่เรียนรักการอ่านการเขียนการคน้ควา้รู้จกัใชเ้ทคโนโลยมีีศกัยภาพในดา้นการคิดมีทกัษะในการท างานและ

การด าเนินชีวติรู้จกัดูแลสุขภาพรักการออกก าลงักายมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีมีค่านิยมเป็นผูผ้ลิตมากกว่า

ผูบ้ริโภคโดยบริหารจดัการและจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภูมิใจ และรัก

ความเป็นไทยยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมไทยรักประเทศชาติท้องถ่ินและสถานศึกษาของตน   สร้างสรรค์ส่ิงที่ ดีงามให้สังคม

ความสามารถในการน าทรัพยากรทอ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

 

2.6 ระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียนคลองสองพี่น้อง  มีระบบโครงสร้างการบริหารงาน

แบ่งเป็น 4 งานดงัน้ี 

1.งานบริหารวชิาการ   

2.งานบริหารบุคลากร   

3.งานบริหารงบประมาณ   

4.งานบริหารทัว่ไป 

ผูบ้ริหารยดึหลกัการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School  Based  

Management)  การบริหารแบบมีส่วนร่วม(Participation Management) โดยมุ่งหวงัใหทุ้กคนที่มีส่วนไดเ้สีย

ไดร่้วมมือในการบริหารงานร่วมกนัเพือ่ประโยชน์สูงสุดคือตวันกัเรียน และร่วมกนัพฒันาชุมชนอีกทางหน่ึง 

และการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Result Based  Management) 
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ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายสมชัย อภิรัตนาชัย 

 

งานบริหารวชิาการ 

นาสาวพมิพ์ชนก ธานีวัฒน์ 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารบุคคล 

นางอมร  บุญโญปกรณ์ 

งานบริหารทั่วไป  

นางสาวอัจฉรา  ทวีวรรณ 

  งานบริหารงบประมาณ 

นางพัชรี  โพธ์ิเมือง 

  คณะกรรมการสถานศกึษา 

1 .  ก า ร พัฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศกึษา 

2. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
3. การวดัผลประเมนิผล 

4 .  ก า ร วิ จั ย เ พ่ื อ พัฒ น า
คณุภาพการศกึษา 

5. การพฒันาส่ือ นวตักรรม 

6. การพฒันาแหลง่เรียนรู้ 
7. การนิเทศการศกึษา 

8. การแนะแนวการศกึษา 

9. การพัฒนาระบบประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

10. การส่งเสริมวิชาการแก่
ชมุชน 

11. การประสานความร่วมมือ
พฒันาวชิาการแก่ชมุชน 

12. การส่ง เสริมสนับสนุน
วชิาการแก่บคุคล องค์กรอ่ืนท่ี
จดัการศกึษา  
 

1. การวางแผนตราก าลงั
ก าหนดต าแหน่ง 

2. การสรรหา บรรจ ุ แตง่ตัง้ 
3. การเสริมสร้าง
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการ 
4. วนิยัและการรักษาวนิยั 

5. การลาออกจาก 

ราชการ 

1. การจดัท าและเสนอขอ
งบประมาณ 

2. การจดัสรรงบประมาณ 

3.การตรวจสอบ ตดิตาม
ประเมนิผลและรายงานผล
การใช้เงินและการ
ด าเนินงาน 

4. การระดมทรัพยากรและ
การลงทนุเพ่ือการศกึษา 

5. การบริหารการเงิน 

6. การบริหารบญัชี 

7. การบริหารพสัดแุละ
สนิทรัพย์ 

1. งานธรุการ 
2. เลขานกุารคณะ กก.สถานศกึษา 

3. พฒันาระบบเครือขา่ย
สารสนเทศ 

4. ประสาน/พฒันาเครือขา่ย
การศกึษา 

5. จดัระบบบริหารและพฒันา
องค์กร 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. งานสนบัสนนุวชิาการ 
งบประมาณ บคุลากร และบริหาร
ทัว่ไป 

8. อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

9. จดัท าส ามะโนผู้เรียน 

10.การรับนกัเรียน 

11. ประสานการศกึษาในระบบ 
นอกระบบและตามอธัยาศยั 

12. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษา 

13. สง่เสริมกิจการนกัเรียน 

14. ประชาสมัพนัธ์การศกึษา 

15. ประสานกบัชมุชนและองค์กร
อ่ืน 

16. ประสานงานเขตพืน้ท่ีฯ 

17. ระบบควบคมุภายในหน่วยงาน 

18. บริการสาธารณะ 

19. งานท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในงานอ่ืน  
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3. ข้อมูลนักเรียน 

ปัจจุบนัโรงเรียนมีขอ้มูลนกัเรียน (ขอ้มูลณวนัที ่10 มิถุนายน 2560) ดงัน้ี 

3.1 จ านวนนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้นที่เปิดสอน 

ระดับช้ัน 
เพศ รวม

นักเรียน 
ห้องเรียน 

ชาย หญิง 

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 

รวมจ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

266 258 524 16 

 

3.2 มีนกัเรียนพกิารเรียนร่วม   13  คน 

3.3 มีนกัเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ   20   คน 

3.4 มีนกัเรียนปัญญาเลิศ    16      คน 

3.5 มีนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือพเิศษ      -    คน 

3.6 จ  านวนนกัเรียนต่อหอ้ง (เฉล่ีย)   33   คน 

3.7 สดัส่วนครู : นกัเรียน =   1:25 

3.8  จ  านวนนกัเรียนที่ลาออกกลางคนั (ปีปัจจุบนั)   -  คน 

3.9  สถิติขาดเรียน/เดือน..........-..........วนั 
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3.10 จ านวนนกัเรียนที่ท  าช่ือเสียงใหแ้ก่โรงเรียน (รางวลัดีเด่นที่ไดรั้บ)  

  โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่สากล การสอบแข่งขนัทางวชิาการ รอบแรกระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 วิชาวทิยาศาสตร์ไดรั้บรางวลั 4 เหรียญ ไดแ้ก่ เหรียญเงิน 2 เหรียญ เหรียญทองแดง 2 

เหรียญ วชิาคณิตศาสตร์ไดรั้บรางวลั 2 เหรียญทองแดง  

  การแข่งขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาติ ประจ าปี 2560 รอบสอง ระดบัประเทศ ศูนยส์อบ ที่ 05 

สพป.กรุงเทพมหานคร มีนกัเรียนผา่นเกณฑว์ชิาวทิยาศาสตร์ไดเ้ขา้ร่วมสอบ 2 คน 

  โครงการ Asian Science and Mathematics Olympiad - ASMO 2016 ไดรั้บเหรียญรางวลัจากการ

แข่งขนัคณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์ของโครงการ ASMO 2016 ดงัน้ี วชิาวทิยาศาสตร์ เหรียญทอง 3 เหรียญ 

เหรียญเงิน 2 เหรียญ  เหรียญทองแดง 5 เหรียญ และรางวลัชมเชย 2 รางวลั 

  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดบัเขตพื้นที่ 

   - การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวลัเหรียญทอง อนัดบัที่ 2 จ  านวน 1 คน 

  การแข่งขนักีฬาระดบัจงัหวดั 

   - กีฬาแฮนบอลไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน จ านวน 14 คน 

  การแข่งขนักีฬาของเทศบาลต าบลพระสมุทร์เจดียไ์ดรั้บรางวลัดงัน้ี 

    - เหรียญทองการแข่งขนัแชร์บอล จ านวน 7 คน 

   - เหรียญทองการแข่งขนัฟุตซอล จ านวน 7 คน 

  การแข่งขนัทกัษะทางวชิาการของโรงเรียนวดัใหม่บางปลากด ไดรั้บรางวลัดงัน้ี 

   - วาดรูป รางวลัเหรียญทอง จ านวน 1 คน 

   - ป้ันดินน ้ ามนั ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน จ านวน 3 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ASMOTHAI/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
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4. ข้อมูลบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุเฉลีย่ 
ประสบการณ์

สอนเฉลีย่ ชาย หญิง ต ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

ผูอ้  านวยการ 1 - - - 1 54 28 

รองผูอ้  านวยการ - - - - - - - 

ครูประจ าการ  4 17 - 17 5 44 21 

ครูอตัราจา้ง -  - -  - - - - 

ครูพีเ่ล้ียงอนุบาล - 1 1 - - 39 7 

นกัการ/ภารโรง 1 - 1 - -    53 22 

รวม 6 18  2 17 6 44  

- มีครูที่สอนตรงตามวชิาเอก 20   คน (90.90 %) 

- มีครูที่สอนวชิาตามความถนดั 2 คน (9.09. %) 

- ชัว่โมงสอนโดยเฉล่ียของครูคนละ 20  ชัว่โมง/สปัดาห์ 

- สถิติการอบรมและพฒันาบุคลากรในรอบปีที่ผา่นมาบุคลากรไดรั้บการพฒันาเฉล่ียคนละ 3-5 เร่ือง/ปี 

- การไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรของครู ผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองจ านวน 5 คน 

- ครูที่ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร ครูผูมี้อุดมการณ์ เสียสละ และท าประโยชน์แก่การศึกษา ประจ าปี 2559 

งานวนัครู 16  มกราคม 2560 จ านวน  2  คน 

5. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และการใช้ 

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 หลังดัดแปลงมาจากอาคารเรียน ชั้ นล่างเป็นโรงอาหาร ชั้นบนเป็นห้องสมุด  

อาคารไมข้นาด 2 ชั้นดดัแปรงขา้งบนเป็นหอ้งโล่งติดกระจกใตถุ้นอาคารเป็นพื้นโล่ง (อาคารจ าหน่ายแลว้)  

5.2 จ  านวนหอ้งเรียนทั้งหมด 17 หอ้งเรียนแบ่งเป็น 

              ชั้น อนุบาล 1-2                       = 2 : 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6        = 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 

5.3โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนจ านวน 59 เคร่ืองมีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อการ

คน้ควา้ของนกัเรียนมีจ านวน 59 เคร่ือง มีคอมพเิตอร์น๊ตบุค๊จ  านวน 8 ตวั 

5.4 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ไดแ้ก่  หอ้งสมุด   หอ้งคอมพวิเตอร์ หอ้งวทิยาศาสตร์   
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หอ้งดนตรีสากล  หอ้งดนตรีไทย  หอ้งนาฏศิลป์  สวนวทิยาศาสตร์ หอ้งศิลปะและลูกเสือ-ยวุกาชาด 

5.5  แหล่ง เ รียน รู้ภายนอกโรง เ รียนได้แ ก่สถา นีต า รวจ   โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย ์  

ตลาดนดัคู่สร้าง  ป้อมพระจุลจอมเกลา้  พระสมุทรเจดีย ์ป้อมผเีส้ือสมุทรเป็นตน้  

6. สภาพชุมชนโดยรวม 

6.1 สภาพชุมชนรอบโรงเรียนลักษณะชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ มีประชากรประมาณ 4,000 คน

ประชาชนร้อยละ 95 นบัถือศาสนาพทุธส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งโรงงานอุตสาหกรรมมีการจา้งงานของต่าง

ดา้วท าใหมี้นกัเรียนต่างดา้วเพิม่มากขึ้น สภาพเศรษฐกิจค่อนขา้งยากจนรายไดป้ระชากรต่อหวัเท่ากบั 35,000

บาทต่อปี ชุมชนมีความสัมพนัธ์กับ สถานศึกษาดีมาก มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาค่อนขา้งดี 

สภาพชุมชนมีปัญหาคุณภาพชีวติค่อนขา้งต ่าท  าใหมี้ความเส่ียง ต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูง 

6.2 โอกาสและขอ้จ ากดัของโรงเรียนโอกาสจากสภาพแวดลอ้มภายนอกผูป้กครองส่วนใหญ่เห็น

ความส าคัญของสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีช่วยอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีท้องถ่ินสนับสนุนให้ใช้

เทคโนโลยมีาพฒันากระบวนการการเรียนของนกัเรียน ใหเ้กิดประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของนกัเรียนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ดา้นอุปสรรคผูป้กครองส่วนใหญ่มีการศึกษาค่อนขา้งต ่า ส่วนใหญ่ยา้ย

ภูมิล าเนามาจากต่างจงัหวดัและบางส่วนมาจากต่างดา้ว มีอาชีพไม่มัน่คง สภาพความเป็นอยูข่องครอบครัว

ยากจน ท าใหมี้ขอ้จ ากดัในการสนบัสนุนช่วยเหลือการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
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7. ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

7.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมทีป่ระสบความส าเร็จ 

ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยนัความส าเร็จ 

1.โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน -นกัเรียนร้อยละ 85 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

-นกัเรียนไดรั้บรางวลัเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ

ทองแดง ในการเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะทางดา้นวชิาการ

ระดบัเขตพื้นที่ และระดบัประเทศ 

2.โครงการสนบัสนุนปัจจยัสู่การเรียนรู้ -ครูผูส้อนน าปัจจยัมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

-นกัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. โครงการพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียน

ภาษาไทย 

-นกัเรียนไดรั้บการพฒันามีผลการเรียนที่ดีขึ้น 

-นกัเรียนสามารถ อ่านได ้เขียนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

4.โครงการสนบัสนุนและพฒันาการใชส่ื้อ/เทคโนโลย ี -นกัเรียนใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้อยูใ่น

ระดบัดี 

-ครูผูส้อนใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนอยูใ่นระดบัดีมาก 

5.โครงการพฒันาหอ้งสมุด 

 

-นกัเรียนร้อยละ 80 ใชห้อ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

-หอ้งสมุดมีสภาพแวดลอ้มพร้อมบริการและสะดวกต่อ

การคน้ควา้หาความรู้ 

-นกัเรียนร้อยละ 80 มีนิสยัรักการอ่าน 

6.โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน 

 

-นกัเรียนร้อยละ 80 มีความรู้พื้นฐานของ 10 ประเทศใน

อาเซียน  

7.โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ปฐมวยั -นกัเรียนมีพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม 

สติปัญญาอยูใ่นระดบัดีมาก 

-นกัเรียนมีพฒันาการตามเกณฑม์าตรฐานของเด็กปฐมวยั 

เก่ง ดี มีสุข 
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8.โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน -นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ร้อยละ 80 มีพฒันาการดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม 

และสติปัญญาอยูใ่นระดบัดี 

-นกัเรียนกระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ ต่อชุมชน สงัคม 

และประเทศชาติ 

9.โครงการพฒันาบุคลากร 

 

 

-ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้และประสบการณ์

ที่ไดรั้บจากการอบรม/สมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้มาใชใ้น

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน/ 

10.โครงการสมัมนาวางแผนเพือ่การปฏิบตัิงานประจ าปี 

 

-โรงเรียนมีแผนปฏิบตัิงานประจ าปีที่สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร์ และเป้าหมายที่ชดัเจน 

-โรงเรียนจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปีที่

สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติังาน 

11.โครงการพฒันาประชาธิปไตย -นกัเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีความรับผดิชอบ กลา้

แสดงออกตามวถีิประชาธิปไตย 

-นกัเรียนร้อยละ 85 มีระเบียบวนิยัและปฏิบตัิตนตาม

กฎระเบียบของโรงเรียน 

12.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 

-นกัเรียนร้อยละ 85  มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน 

เหมาะสมกบัวยั 

13.โครงการพฒันาอาคารสถานที่ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีส่ิงแวดลอ้ม และอาคารสถานที่ สวยงาม เอ้ือ

ประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและมีความ

ปลอดภยัต่อผูเ้รียนทุกคน 

14.โครงการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 

 

 

-นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและพฒันาครบทุกดา้น

อยา่งทัว่ถึง 

-นกัเรียนร้อยละ 90 เป็นผูมี้คุณภาพมากขึ้นทั้งร่างกาย 

อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา 

15.โครงการส่งเสริมกิจกรรมปฐมวยั  -นกัเรียนสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆไดเ้หมาะสมกบัวยั 

-นกัเรียนมีพฒันาการดา้น ร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
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สติปัญญาอยูใ่นระดบัดีมาก 

16.โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามยันกัเรียน -นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นสุขภาพตามสุขบญัญติัแห่งชาติ 

10 ประการ 

-นกัเรียนละ 90 มีสุขภาพแขง็แรง มีสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑม์าตรฐาน 

17.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

-นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถน าหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงไปประยคุใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

18.โครงการอาหารกลางวนั -นกัเรียนทุกคนไดรั้บประทานอาหารในปริมาณที่เพยีงพอ 

และมีคุณค่าทางโภชนาการ 

-นกัเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามยัสมบูรณ์แขง็แรง 

19.โครงการสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียนและ

ชุมชน 

-โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือ จากผูป้กครอง ชุมชนและ

องคก์รหน่วยงานต่างๆอยูใ่นระดบัดี 

20.โครงการบริการดา้นสาธารณูปโภค -การบริหารงานดา้นต่างๆภายในสถานศึกษาบรรลุ

เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุด 

 

7.2  โครงการที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

 

ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

หลักฐานยืนยนัความส าเร็จ 

- - 
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7.3 ปัญหาและอุปสรรค 

  1) งานดา้นบริหารจดัการศึกษา โรงเรียนมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบมีครูเพียงพอสามารถ

จดัการเรียนการสอนครบทุกชั้นเรียนแต่ยงัขาดการพฒันางานดา้นวิจยัและพฒันาคุณภาพการศึกษาการ

พฒันายงัไม่ต่อเน่ือง 

2) งานด้านการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนไดรั้บการจดัสรรครูบรรจุใหม่ตรงตามสาขาที่ขาด

แคลนแต่การจดัการเรียนการสอนบางวิชายงัขาดประสิทธิภาพเน่ืองจากครูยงัขาดประสบการณ์ในจดัการ

เรียนการสอน 

3) งานดา้นผูเ้รียน พบปัญหานกัเรียนยา้ยเขา้-ยา้ยออกกลางคนั ท าใหก้ารเรียนของนกัเรียนไม่ 

ต่อเน่ือง นกัเรียนส่วนหน่ึงขาดการดูแลเอาใจใส่จากผูป้กครอง ส่งผลใหน้กัเรียนขาดเรียนบ่อย 

4) งานดา้นความร่วมมือกบัผูป้กครอง ผูป้กครองส่วนใหญ่มีการศึกษาค่อนขา้งต ่า  มีอาชีพไม่มัน่คง  

สภาพความเป็นอยูข่องครอบครัวยากจน ท าใหมี้ขอ้จ ากดัในการสนับสนุนช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษาค่อนขา้งนอ้ย 
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  บทที ่2 

                         ทศิทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 

วิสัยทัศน์ 

 “คุณธรรมน าวิชาการ  สืบสานวฒันธรรม  ก้าวน าด้วยเทคโนโลยี  น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด ารงชีวติ อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข” 
พันธกิจ 

1.  ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการศึกษาภาคบงัคบัใหมี้คุณภาพเนน้คุณธรรมคู่ความรู้ 
2.  จดัการศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจดัการเรียน 

การสอนใหค้รอบคลุมตามหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. พฒันาระบบ ICT ใหท้นัสมยัเป็นแหล่งสืบคน้ขอ้มูลและสร้างนวตักรรมทางการศึกษา 

4.  เร่งรัดการการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
กลยุทธ์การศึกษา 

 1.พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

 2.พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 

 4.ประสานความสมัพนัธโ์รงเรียนกบัชุมชนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

  

เป้าประสงค์ 
 1.เด็กปฐมวยั  อายุ  5 -6  ปี  ได้รับการพัฒนา และเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามวัยและ 
เตม็ศกัยภาพ 

2.ผูเ้รียนวยัการศึกษาภาคบงัคบัทุกคนไดเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและต่อยอดการศึกษาจนจบการศึกษา
ภาคบงัคบัมีโอกาสเรียนต่อจนจบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพฒันา มีขวญัก าลังใจ สามารถปฏิบติังานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.โรงเรียนสามารถบริหารและจัดการศึกษาโดย น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาบูรณาการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการวิจยั ให้บริการวิชาการแก่สังคม สร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน  

และทอ้งถ่ินมีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
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บทที ่3 

การบริหารงบประมาณ และโครงการ 

 

การประมาณรายการรายรับ 

 

การประมาณรายการรายรับ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

 

1.เงินอุดหนุนรายหัว 

1.1 เงินอุดหนุนรายหวัคงเหลือจากปีก่อน (ก่อนประถม ........ + ประถม...........) = 650,000 บาท 

1.2 เงินอุดหนุนรายหวัปีน้ี(จ  านวนนกัเรียนตามขอ้มูล DMC ภาคเรียนที่ 2/2559 

- ระดบัก่อนประถมศึกษา  116x 1,700  บาท)  = 197,200  บาท 

- ระดบัประถมศึกษา 384x 1,900 บาท) = 729,600  บาท 

รวมเงินอุดหนุนรายหัว  =  1,576,800   บาท 

2. เงินรายไดส้ถานศึกษา 

 2.1  เงินรายไดส้ถานศึกษาคงเหลือจากปีก่อน =  53,483 บาท 

 2.2  เงินรายไดส้ถานศึกษา (ปีการศึกษา 2560)   

  -  เงินรายไดจ้ากการให้เช่าสถานที่  =   38,000  บาท 

  -  เงินผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น  =               - บาท 

  -  เงินบริจาค    =  - บาท 

  -  เงินอ่ืน ๆ     =   -            บาท 

  รวมเงินรายได้สถานศึกษา  =  91,483 บาท 

รวมเป็นเงนิทั้งหมด   =   1,668,283  บาท 
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ตารางการจดัสรรเงนิงบประมาณ ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีการศึกษา 2560 

ระดบัการศึกษาปฐมวยั/ประถมศึกษา 

 

ช่ือ –โครงการ กลุ่มงาน 

 

เงินอุดหนุน 

 

 

เงินรายได้ 

สถานศึกษา 

 

รวม 

 

1.โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ งานวชิาการ 80,000 - 80,000 

2.โครงการสนบัสนุนปัจจยัสู่การเรียนรู้ งานวชิาการ 300,000 - 300,000 

3.โค รงการพฒันาการอ่านและเขียนภาษาไทย งานวชิาการ 10,000 - 10,000 

4.โครงการสนบัสนุนพฒันาการใชส่ื้อ/เทคโนโลย ี งานวชิาการ 100,000 - 100,000 

5.โครงการพฒันาหอ้งสมุดเพือ่การเรียนรู้ งานวชิาการ 65,000  65,000 

6.โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ปฐมวยั งานวชิาการ 30,000 - 30,000 

7.โครงการเสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียน งานวชิาการ 120,000  120,000 

8.โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

งานวชิาการ 10,000  10,000 

9.โครงการลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ งานวชิาการ 50,000 - 50,000 

10.โครงการพฒันาบุคลากร  บริหารบุคคล 63,000 - 63,000 

11.โครงการจดัท าแผนปฏิบตัิงาน บริหารทัว่ไป - 5,000 5,000 

12.โครงการพฒันาประชาธิปไตย บริหารทัว่ไป 5,000 - 5,000 

13.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บริหารทัว่ไป - 30,000 30,000 

14.โครงการพฒันาอาคารสถานที ่

ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 

บริหารทัว่ไป 286,000 - 286,000 
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ช่ือ –โครงการ กลุ่มงาน 

 

เงินอุดหนุน 

 

 

เงินรายได้ 

สถานศึกษา 

 

รวม 

 

15.โครงการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน บริหารทัว่ไป - 2,000 2,000 

16.โครงการส่งเสริมสุขภาพ บริหารทัว่ไป - 20,000 20,000 

17.โครงการส่งเสริมกิจกรรมปฐมวยั บริหารทัว่ไป - 30,000 30,000 

18.โครงการสร้างความสมัพนัธ์ 

ระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 

บริหารทัว่ไป - 4,000 4,000 

รวมทั้งหมด  1,119,000 91,000 1,210,000 

คงเหลือส าหรับงบกลาง  67,800 483 68,283 
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โครงการ                      ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
แผนงาน                        วชิาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพมิพช์นก  ธานีวฒัน์ 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ       16  พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน (1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน) 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธท์ี่ 1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 
________________________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล 
            เพือ่ใหส้อดคลอ้งตามนโยบายของโรงเรียน ขอ้ที่ 5 วา่ดว้ยการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เนน้วธีิการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนสู่การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานขอ้ที่ 5 ที่เน้นผูเ้รียนให้มีความรู้และทกัษะที่จ  าเป็นตามหลักสูตร โดยเน้นให้ผูเ้รียนมี   

ผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาติเฉล่ียเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด  ผูเ้รียนสามารถส่ือความคิดผ่านการพูด 

เขียน หรือน าเสนอผลงานดว้ยวธีิต่าง ๆ ได ้ ผูเ้รียนมีความสามารถใชภ้าษาเพือ่การส่ือสาร และใชเ้ทคโนโลยี

เพือ่การพฒันาการเรียนรู้ได ้  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตระหนกัถึงความส าคญัและเล็งเห็นถึงประโยชน์อนัจะเกิดต่อผูเ้รียน

สถานศึกษาจึงจดัท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขึ้นมา เพื่อ

พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนทุกระดบัชั้นให้สูงขึ้นและตอบสนองต่อนโยบาย

ของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพือ่พฒันาและยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกระดบัชั้นใหสู้งขึ้น 

2.2  เพือ่ส่งเสริมและพฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถในการพฒันาตนเองดา้นการจดัการเรียน  

การสอนสู่เป้าหมายในการสอนและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะความรู้ความสามารถเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

2.3  เพือ่พฒันาผูเ้รียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ใหมี้โอกาสเรียนรู้ไดเ้ท่าเทียมกนั 
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3. เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ (Quantity) 

3.1.1  นกัเรียนระดบัชั้น ป.1 – ป.6  ร้อยละ 80  ไดรั้บการสอนเสริมความรู้เพือ่พฒันาความรู้ 

ความสามารถและยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งขึ้น 

 3.1.2  ครูผูส้อนพฒันาการจดัการเรียนการสอนเพือ่ใหเ้ด็กไดรั้บความรู้และยกระดบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนกัเรียนระดบัชั้นป.1-ป.6  ใหสู้งขึ้น 

         3.1.3  นกัเรียนระดบัชั้นป.1 – ป.6  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ปีก่อน 

           3.1.4  นกัเรียนระดบัชั้น ป.3 มีผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดบัชาติ (NT) สูงกวา่ปีก่อน 

         3.1.5 นกัเรียนระดบัชั้น ป.6 มีผลการสอบระดบัชาติ (o-net) สูงกวา่ปีก่อน 

 3.2 เชิงคุณภาพ (Quality) 

 3.2.1  นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ไดรั้บการสอนเสริมในทุกวิชาเพือ่ยกระดบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น  

          3.2.3  นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไดรั้บการสอนเสริมใน

ทุกวชิาเพือ่ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดบัชาติ (NT)  

และยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน(o-net) 

         3.2.4  นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  มีความพงึพอใจต่อการจดักิจกรรมโครงการร้อยละ 80 

 

 4.  วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ    

1.1 วางแผนจดัท าโครงการ    

1.2 จดัท าโครงการ    

1.3 โครงการขออนุมติัเสนอโครงการต่อโรงเรียน 

 

เม.ษ. - พ.ค. 60 

 

         ครูพมิพช์นก 

2.ขั้นด าเนินการ/กิจกรรม 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบและประชุมการด าเนินงาน 

2.2 จดัซ้ืออุปกรณ์ตามโครงการ 

2.3 ด าเนินงานตามโครงการ 

   

ปีการศึกษา 2560 

 

ครูพมิพช์นกและ 

คณะครู 
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- กิจกรรมปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 

- กิจกรรมวดัและประเมินผล 

 - กิจกรรมนิเทศภายในเพือ่พฒันาการจดัการเรียนการสอน 

- กิจกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการคิด 

- กิจกรรมเตรียมความพร้อม o-net 

2.4 ประสานงาน ติดตาม นิเทศตรวจสอบโครงการกิจกรรม 

3. ขั้นประเมินผล    

3.1 สรุปผลและประเมินผลโครงการ    

3.2 รายงานผลโครงการ 

             เม.ย. 61        ครูพมิพช์นก 

 

5. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมนิผล เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมนิ 

1.  นกัเรียนไดรั้บการสอนเสริมทุกระดบัชั้น

เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2.  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย

ไม่ต ่ากวา่เป้าหมายที่วางไว ้

3.  นกัเรียนทุกระดบัชั้นมีความพงึพอใจต่อ

การจดักิจกรรมตามโครงการอยูใ่นระดบั

มาก ร้อยละ 80 

4.  มีการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ให้

ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการคิด วเิคราะห์   

5. ครูไดรั้บการพฒันาการจดัการเรียนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพ 

6. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

7. นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 

6มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน NT  และ (o-net) 

สูงขึ้นกวา่ปีที่แลว้ 

1.  สงัเกต 

2.  สอบถาม 

3.  รายงานผล 

4.  ประเมินโครงการ 

5.  ทดสอบ 

 

1.  แบบสังเกต 

2.  แบบสอบถาม 

3.  แบบประเมินโครงการ 

4.  แบบทดสอบ 
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6.  งบประมาณ 

 6.1 เงินอุดหนุนรายหวั  80,000 บาท  

 

7.ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 - ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตลอดปีการศึกษา 2560    80,000    บาท 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

         16.1  นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  จ  านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เฉล่ียมากกวา่เป้าหมายของโรงเรียน 

        16.2นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียNT และ (o-net) เพิ่มขึ้น

จากปีก่อน 

        16.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิแบบติวเขม้และการกวดวิชา และมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาสูงขึ้น 

 

      ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ 

              (นางสาวพมิพช์นก  ธานีวฒัน์) 

           ครู  

 

     

 

      ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                 (นายสมชยั  อภิรัตนาชยั) 

                ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพี่นอ้ง ( ใจดีอุปถมัภ ์) 
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โครงการ  สนบัสนุนปัจจยัสู่การเรียนรู้ 
แผนงาน  งานวชิาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวชัระ  คงสวา่ง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ   16 พฤษภาคม 2560-31 มีนาคม 2561 
สอดคล้องกับ มฐ. สพฐ.  มาตรฐานที่ 10 (10.4) 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธท์ี่ 1.พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลกัสูตร 

 

1.หลักการและเหตุผล  

 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

โดยก าหนดจุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพงึประสงคม์าตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั

ที่ชดัเจน เพื่อใชเ้ป็นทิศทางในการจดัท าหลกัสูตร การเรียนการสอน ในแต่ละระดบั ไดก้  าหนดโครงสร้าง

เวลาเรียนพื้นฐาน  การวดั  และการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทาง ในการพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย  มีทกัษะการคิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรคมี์ทกัษะ ดา้นเทคโนโลย ี

สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมโลกอยา่งสนัติ 

 เพื่อให้สอดคลองกบันโยบายดังกล่าว โรงเรียนจึงไดส้นับสนุนปัจจยัพื้นฐาน มาใชใ้นการจดัการ

เรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลกัสูตรขั้นพื้นฐานได้พฒันา

ความสามารถในการคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ หรือวชิาการใหม่ ๆ พฒันาเป็นนวตักรรมการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เพือ่ปรับปรุง หรือเพิม่ประสิทธิภาพในการจดัเรียนการสอน 

 

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพือ่สนบัสนุนปัจจยัสู่กระบวนการเรียนรู้ ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

 2.2 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีคุณภาพ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูและ

นกัเรียน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  1) พฒันาครูผูส้อนใหมี้ความรู้ความสามารถ และทกัษะการใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลยี 

  2) พฒันาครูผูส้อนให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะการใชแ้หล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

และนอกสถานศึกษา 

 3.2 ด้านคุณภาพ  

  1) ครูผูส้อนมีความรู้ความสามารถ และทกัษะการใช ้นวตักรรม เทคโนโลย ีในการจดัการ

เรียนการสอน 

  2) ผูเ้รียน เป็นคนดีมีคุณธรรม มีปัญญาและมีความสุขบรรลุตามจุดหมายของหลกัสูตร 

 

4.วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินการ พ.ค.2560 ครูวชัระและคณะ 

2.ตรวจสอบพสัดุคงเหลือ พ.ค.2560 ครูวชัระ,ครูสมร 

3.ส ารวจความตอ้งการ พ.ค.2560,ต.ค.2560 ครูวชัระ 

4.จดัจา้ง พ.ค.2560,ต.ค.2560 ครูวชัระ,ครูสมร 

ประเมินโครงการ/สรุปรายงานผล 31 มี.ค.2558 ครูวชัระ 

  

5.การวัดและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1.ครูผูส้อนมีความสามารถและ

ทกัษะตามหลกัสูตร 

สอบถาม,รายงาน,สงัเกต -แบบสอบถาม   -แบบรายงาน 

-แบบสงัเกต 

2.ครูส่งแผนจดัการเรียนรู้ที่มีการ

ใชส่ื้อนวตักรรมเทคโนโลย ีและ

แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและ

นอกสถานศึกษา 

ตรวจสอบใบเบิกพสัดุ 

แบบรายงาน 

แบบสอบถาม 

-แบบตรวจสอบ 

-แบบรายงาน 

-แบบสอบถาม 
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6.งบประมาณ 

 1.เงินอุดหนุนรายหวั   300,000 บาท 

 2.รายไดส้ถานศึกษา   - บาท 

 3.เงินสนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน   - บาท 

  รวมงบประมาณที่ไดรั้บ  300,000  บาท 

 

7.ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 7.1 ค่าจดัซ้ือพสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใชใ้นการเรียนการสอน เป็นเงิน   240,000  บาท 

 7.2 ค่าจดัจา้งซ่อมอุปกรณ์ที่ใชใ้นการเรียนการสอน            เป็นเงิน      60,000   บาท 

                  รวมเป็นเงิน   300,000  บาท 

 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 8.2 ครูมีความสามารถ และทกัษะการใชส่ื้อ นวตักรรมเทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนและ

นอกโรงเรียนในการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 8.3 สถานศึกษาประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 

 

 

      ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ 

                (นายวชัระ  คงสวา่ง) 

              ครู คศ.2 

 

 

      ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                 (นายสมชยั  อภิรัตนาชยั) 

      ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง ( ใจดีอุปถมัภ ์) 
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โครงการ  พฒันาคุณภาพการอ่านและเขียนภาษาไทย 
แผนงาน  งานวชิาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอรทยั  ขวาซุย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ   16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 
สอดคล้องกับ มฐ. สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 , 3 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธท์ี่ 1.พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลกัสูตร 

1. หลักการและเหตุผล  

จากการวดัผลประเมินผล การอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกตอ้ง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  

และการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง

(ใจดีอุปถมัภ)์ ปรากฏวา่ มีนักเรียนจ านวนหน่ึงที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ถูกตอ้ง และบางส่วนอ่าน

ไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ถึงแม้ว่าจะมีจ านวนน้อย แต่ก็ส่งผลกระทบถึงนักเรียนส่วนใหญ่ในเร่ือง

ผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนของโรงเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืนๆลดต ่าลง มีผลต่อการประเมินผล NT และ O-NET ของนกัเรียนส่วนใหญ่ลดต ่าลงไปดว้ย 

 ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกตอ้ง และอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องของ

นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) จึงได้ก าหนดให้มี

โครงการแกปั้ญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกตอ้ง อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ของนกัเรียนเพือ่ส่งเสริม

และแกปั้ญหาใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาในการอ่าน และการเขียน เพือ่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป 

   2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพือ่แกปั้ญหาและพฒันาการอ่านออกเขียนไดข้องนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

        2.2 เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใหสู้งขึ้น 

3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

             3.1.1 โรงเรียนแกปั้ญหาและพฒันาการอ่านออกเขียนไดข้องนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

             3.1.2 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง 

(ใจดีอุปถมัภ)์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ 5  
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             3.1.3 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

     3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 นกัเรียนมีพฒันาการอ่านออกเขียนไดใ้นกลุ่มสาระภาษาไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยสูงขึ้น 

 

4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 

  1.1 วางแผนจดัท าโครงการ 

  1.2 จดัท าโครงการ 

  1.3 โครงการขออนุมติัเสนอโครงการต่อโรงเรียน 

 

พฤษภาคม 2560 

 

ครูอรทยั 

2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรม 

  2.1 ครูประจ าชั้นคดักรองนกัเรียนที่อ่านไม่ออก

เขียนไม่ไดเ้พือ่ช่วยเหลือนกัเรียนที่มีปัญหาการ อ่าน 

     1. ประชุมครูวเิคราะห์ขอ้มูล/สาเหตุ 

     2. วางแผนแกปั้ญหาโดยรูปแบบคลินิกพเิศษ 

     3. แต่งตั้งทีมสอนอ่านและครูประจ าชั้น 

 ครูผูรั้บผดิชอบโครงการ นกัเรียนรุ่นพี ่หรือเพือ่นๆ 

     4. ก าหนดเน้ือหา ตารางเวลา/ปฏิทิน ในการอ่าน 

เขียน และฝึกการอ่านและเขียน ในชัว่โมงซ่อมเสริม 

     5. ด าเนินการสอนอ่าน เขียนตามปฏิทิน ส าหรับ

เด็กที่มีปัญหาในการอ่านเขียนโดยเนน้การฝึกเป็น

รายบุคคล และอ่าน เขียนเป็นกลุ่ม ใชแ้บบฝึก 

การอ่าน 

  2.2 ฝึกเสริมการอ่านเขียน ทุกวนัระหวา่งเวลา 12.00 

– 12.30 น. และเวลา 15.30 -16.00 น.  

สะกดค า หนงัสืออ่านเพิม่เติม ส่ือตวัอกัษร สระ 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

ครูอรทยัและคณะครู 

 

 

 

 

 

ครูประจ าชั้น 

 

ครูประจ าชั้น 

 

 

 

ครูอรทยั 
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พยญัชนะและวรรณยกุตไ์ทย ทบทวนการอ่านให้

อ่านทุกคน ทุกวนั 

      ทดสอบการอ่าน – เขียนค าของนกัเรียนเดือน 

ละ 1 คร้ัง 

3.ข้ันประเมิน 

   3.1 ทดสอบการอ่านการเขียนค าทุกส้ินเดือน 

 3.2 ใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลความสามารถการ

อ่านและการเขียนของนกัเรียนภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 

 

- 

 

 

ครูอรทยัและคณะครู 

 

5.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมนิ เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมนิ 

1. นกัเรียนไดรั้บการสอนเสริมทุกคน 

2. นกัเรียนไดรั้บการทดสอบการอ่าน  

การเขียนของนกัเรียน จากค าที่ไดฝึ้กฝน

ในแต่ละเดือนตามจ านวนค าที่ครูก าหนด 

3. ใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผล

ความสามารถการอ่านและการเขียนของ

นกัเรียน 

4. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สูงขึ้น 

- สงัเกต 

- ทดสอบ 

- ประเมินผล 

- เคร่ืองมือวดัและ

ประเมินผล 

- รายงานผล 

- แบบสงัเกต 

- แบบทดสอบ 

- แบบประเมิน 

- แบบวดัและประเมินผล 

- แบบรายงานผล 

 

6.  งบประมาณ 

  เงินอุดหนุนรายหวั 10,000   บาท 

7. งบประมาณการใช้จ่าย 

  ค่าวสัดุอุปกรณ์จดัท าส่ือและแบบฝึกการอ่านและการเขียน 10,000 บาท 

      รวมเป็นเงิน  10,000 บาท 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     8.1 ร้อยละ 80 ของนกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนการอ่านออกเขียนได ้ของนกัเรียนระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

     8.2 ร้อยละ 80 ของครูทุกคนไดพ้ฒันาและสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     8.3 ร้อยละ 80 ของนกัเรียนทุกคนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยสูงขึ้น 5% 

 

 

      ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ 

(นางสาวอรทยั  ขวาซุย) 

           ครูผูช่้วย 

 

     

 

      ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                 (นายสมชยั  อภิรัตนาชยั) 

               ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง ( ใจดีอุปถมัภ ์) 
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โครงการ  โครงการสนบัสนุนและพฒันาการใชส่ื้อนวตักรรมเทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ 

แผนงาน  งานวชิาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมร   บุญโภค 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 

ระยะเวลาด าเนินการ   16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 

สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน (1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน) 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธท์ี่ 1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ไดก้  าหนดเป้าหมายของ

การจดัการศึกษาไวว้่า    เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย   จิตใจ  และสติปัญญา  มี

ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  โดยให้สถานศึกษา

และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดยผสานความรู้ต่าง ๆ ให้ไดส้ัดส่วน

สมดุลกัน   โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก  าหนด รวมทั้ง

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา ซ่ึงอยูใ่นหมวด 4 แนวการจดั

การศึกษา มาตรา 22-30 ในพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม      

ดังนั้ นโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนและพฒันาการใช้ส่ือ

นวตักรรมเทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้  เพื่อพฒันาผูส้อนให้มีการออกแบบการจดัการเรียนรู้  ที่ใชว้ิธีสอน  

เทคนิคการสอน ส่ือ / แหล่งเรียนรู้   นวตักรรมและเทคโนโลยต่ีาง ๆ และพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรและสอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   พุทธศกัราช  2542 

และที่ปรับปรุงแกไ้ขเพิม่เติม 

 

2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพือ่ใหบ้ริการดา้นการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ แก่คณะครูและนกัเรียนของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง 

2.2  เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัแหล่งเรียนรู้ภายในหอ้งเรียนและหอ้งพเิศษให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  2.3   เพือ่ส่งเสริมใหค้ณะครูสามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างส่ือการเรียนรู้ได ้
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3. เป้าหมาย    

3.1   ด้านปริมาณ 

1.   นกัเรียนโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์   จ  านวน  506  คน  มีคุณลกัษณะตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร 

2.   บุคลากรของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์     จ  านวน  24  คน  จดัการเรียนรู้โดย

ใช ้ส่ือ/นวตักรรม  เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษา 

3.2   ด้านคุณภาพ 

1.ผูเ้รียนโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ทุกคนมีความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพือ่เป็น

เคร่ืองมือในการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

2. ผูส้อนใชส่ื้อ / นวตักรรม  เทคโนโลยแีละพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาเพือ่จดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษา

ไดอ้ยา่งคุม้ค่าและเกิดประสิทธิภาพใหม้ากที่สุด   

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    

4.1   ผูเ้รียนแสวงหาความรู้อยา่งสม ่าเสมอดว้ยส่ือเทคโนโลยแีละใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 

       ในการพฒันาตนเอง 

4.2  ผูส้อนไดใ้ชป้ระโยชน์จากส่ือเทคโนโลยแีหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาอยา่งคุม้ค่าและเกิด 

                  ประสิทธิภาพใหม้ากที่สุด 

5.  วิธีการด าเนินงาน    

5.1   ด าเนินการส ารวจส่ือ / แหล่งเรียนรู้และจดัท าสารสนเทศ 

5.2   จดัท าส่ือ / จดัอบรมและสาธิตการใชส่ื้อประกอบการสอน 

5.3   จดัซ้ือและซ่อมแซมส่ือเทคโนโลยปีระเภทเคร่ืองเสียงประจ าหอ้งเรียนและปรับปรุงระบบเสียง 

ภายในหอ้งประชุมอาคารไมแ้ละแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  

5.4   สรุปรายงานผล 

6.   ระยะเวลาด าเนินการ 

            ตั้งแต่วนัที่   1  พฤษภาคม 2560 – 30 มีนาคม  2561 

7.   งบประมาณ 

      เงินอุดหนุนรายหวั  จ  านวน  100,000 บาท 

การค่าใชจ่้าย (ใหจ้  าแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดวา่จะใชใ้นการด าเนินงาน) 
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7.1   ค่าด าเนินการส ารวจส่ือ / แหล่งเรียนรู้และจดัท าสารสนเทศ      เป็นเงิน      2,000    บาท 

7.2   ค่าจดัท าส่ือ / จดัซ้ือส่ือ/จดัอบรมและสาธิตการใชส่ื้อประกอบการสอน  เป็นเงิน    20,000    บาท 

7.3   ค่าพฒันาและซ่อมแซมส่ือและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา               เป็นเงิน   78,000    บาท 

       มีแหล่งเรียนรู้ภายในหอ้งเรียน  

  

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

             8.1  ผูเ้รียนร้อยละ  95  ใฝ่เรียนรู้และสามารถใชส่ื้อเทคโนโลยใีนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน

หอ้งเรียนและตามแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

          8.2   ผูส้อนร้อยละ 95 ใชป้ระโยชน์จากส่ือเทคโนโลยแีหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการยกระดบั

ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนใหดี้ขึ้น 

 

9.  การติดตาม 

9.1 ส ารวจ ตรวจสอบส่ือและการใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอน 

9.2 แบบประเมินการใชส่ื้อและความพงึพอใจของครูในการใชส่ื้อ 

9.3 ระยะเวลาในการติดตามผลการใชส่ื้อภาคเรียนล่ะ 1 คร้ัง  

 

      ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ 

            (นางสาวสมร   บุญโภค) 

         ครู คศ. 

 

 

      ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                 (นายสมชยั  อภิรัตนาชยั) 

      ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง ( ใจดีอุปถมัภ ์) 
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โครงการ     พฒันาหอ้งสมุดเพือ่การเรียนรู้ 
แผนงาน     งานวชิาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณิชปภาพชิญ ์  ธนัยบูรณ์วราย ุ
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเน่ือง  
ระยะเวลาด าเนินการ    16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน (1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน) 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธท์ี่ 1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

หอ้งสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้

บรรลุเป้าหมาย และเจตนารมณ์ของหลกัสูตร เป็นแหล่งบริการการอ่านซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ในการ

พฒันาคุณภาพชีวติ ทั้งในดา้นการศึกษาหาความรู้ การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ การพกัผ่อนหยอ่นใจ 

นบัวา่เป็นส่ิงที่มีคุณค่า ผูอ่้านจะไดรั้บประโยชน์จากการอ่านทั้งในดา้นการศึกษาเล่าเรียนโดยตรง หรือ

ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ความรู้หรือค าตอบที่ตนตอ้งการ ตลอดจนไดรั้บความบนัเทิง ยิ่ง

อ่านมากเท่าไร ยิง่เพิม่พนูความรู้ และประสบการณ์มากยิง่ขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้นห้องสมุดยงัเป็นแหล่ง

วางรากฐานใหน้กัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน รักการเรียนรู้ สนใจที่จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต รู้จกัใชเ้วลาว่างให้

เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ในการพฒันาสติปัญญาสมอง จิตใจและบุคลิกภาพ ดังนั้ น ห้องสมุดกับ

การศึกษาจึงมีความสมัพนัธก์นัแบบแยกไม่ได ้ 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพือ่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่คุณภาพของโรงเรียน 

 2.2 เพือ่ปลูกฟังใหน้กัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน 

 2.3 เพือ่สนบัสนุนใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมดา้นวชิาการ 

2.4 เพือ่จดัใหห้อ้งสมุดมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการอ่านและการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
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3. เป้าหมาย 

3.1 ดา้นปริมาณ 

  1) นกัเรียนร้อยละ 75 มีนิสัยรักการอ่าน 

  2) นกัเรียนร้อยละ 90 เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมดา้นวชิาการ 

3) นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 75 ใชห้อ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 

3.2 ดา้นคุณภาพ 

1) หอ้งสมุดมีหนงัสือเพยีงพอต่อการใหบ้ริการและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถใชไ้ด้

ตลอดเวลา 

2) หอ้งสมุดมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มสะดวกต่อการเรียนรู้และการศึกษาคน้ควา้ที่

โรงเรียนก าหนด 

4. วิธีการด าเนินงาน 

 5.1 ประชุมครู / วางแผนการปฏิบตัิงาน 

 5.2 ก าหนดการจดักิจกรรมและปฏิทินการปฏิบติังาน 

 5.3 ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบตัิงาน 

 5.4 ประเมินโครงการ 

 5.5 รวบรวมขอ้มูลสรุปรายงาน 

 

5. ระยะเวลาในการด าเนิน 

กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมวางแผนการปฎิบตัิงานประจ าปี 3-4เม.ย. 2560 - ผูบ้ริหาร/คณะท างาน 

ก าหนดกิจกรรมและจดัปฎิทินปฎิบติังาน 3-4  พ.ค. 2560 - นางสาวณิชปภา

พชิญ/์คณะท างาน 

ส ารวจหนงัสือและจดัซ้ือ/ส่ืออุปกรณ์

หอ้งสมุด/ครุภณัฑห์อ้งสมุด 

ตลอดปี

การศึกษา 

40,000 นางสาวณิชปภาพชิญ/์

คณะท างาน 

รับสมคัรและอบรมนกัเรียนผูช่้วย

บรรณารักษ ์

18 – 22 พ.ค. 

2560 

- นางสาวณิชปภาพชิญ/์

คณะท างาน 
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กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ซ่อมแซมหนงัสือ วสัดุ อุปกรณ์ 

ครุภณัฑห์อ้งสมุด 

ตลอดปี

การศึกษา 

5,000 นางสาวณิชปภาพชิญ/์

คณะท างาน 

ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมหอ้งสมุดอยา่ง

ต่อเน่ืองโดยการท าเอกสารแผน่พบั 

ตลอดปี

การศึกษา 

1,000 นางสาวณิชปภาพชิญ/์

คณะท างาน 

จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นวชิาการในวนั

ส าคญัและโอกาสต่าง ๆ จดัท าใบงาน 

- กิจกรรมแข่งขนัทางวชิาการ 

- จดัท าสมุดบนัทึกรักการอ่าน 

- กิจกรรมส่งเสริมทกัษะทางคณิตศาสตร์ 

- กิจกรรมวนัอาเซียน 

ตลอดปี

การศึกษา 

 

 

5,000 นางสาวณิชปภาพชิญ/์

คณะท างาน 

บริการหอ้งสมุด  รับสมคัรและท าบตัร

สมาชิก   แนะน าหนงัสือใหม่   บริการ

ยมื – คืน หนงัสือ 

ตลอดปี

การศึกษา 

 

2,000 นางสาวณิชปภาพชิญ/์

คณะท างาน 

จดัซ้ือหนงัสือพมิพแ์ละนิตยสาร ตลอดปี

การศึกษา 

10,000 นางสาวณิชปภาพชิญ/์

คณะท างาน 

จดัป้ายนิเทศวนัส าคญัและโอกาสต่าง ๆ ตลอดปี

การศึกษา 

2,000 นางสาวณิชปภาพชิญ/์

คณะท างาน 

ประเมินโครงการ มี.ค. 2561 - นางสาวณิชปภาพชิญ/์

คณะท างาน 

รวบรวมขอ้มูลและรายงานสรุป เม.ย. 2561 - นางสาวณิชปภาพชิญ/์

คณะท างาน 
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6. งบประมาณ 

 7.1 เงินอุดหนุนรายหวั   65,000  บาท 

 7.2 เงินรายไดส้ถานศึกษา   -  บาท 

 7.3 เงินสนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน  -  บาท 

  รวมงบประมาณที่ไดรั้บ  65,000  บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ  าแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดวา่จะใชใ้นการด าเนินงาน) 

 8.1 ค่าหนงัสือ ส่ือ อุปกรณ์ ครุภณัฑต่์างๆ   เป็นเงิน  40,000  บาท 

 8.2 ค่าหนงัพมิพแ์ละวารสาร    เป็นเงิน  10,000  บาท 

 8.3 ซ่อมแซมหนงัสือ วสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑต่์างๆ เป็นเงิน  5,000  บาท 

 8.4 จดัท าเอกสารแผน่พบั     เป็นเงิน  1,000  บาท 

 8.5 จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นวชิาการ   เป็นเงิน  5,000  บาท 

 8.6 ซ้ือบตัรสมาชิกหอ้งสมุด    เป็นเงิน  2,000  บาท 

 8.7 ซ้ืออุปกรณ์จดัป้ายนิเทศและโอกาสต่างๆ  เป็นเงิน  2,000  บาท 

รวมเป็นเงนิ   65,000  บาท 

 

7.  สถานที่จัด   หอ้งสมุดโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง (ใจดีอุปถมัภ)์ 

8. การวัดและประเมินผล 

 8.1 ร้อยละ 75 ของนกัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน 

  - ตรวจสมุดรักการอ่าน 

 8.2 ร้อยละ 90 ของนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมดา้นวชิาการ 

  - ใบงานนกัเรียน 

  - แบบบนัทึกจ านวนนกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการ 

 8.3 ร้อยละ 75 ของนกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใชบ้ริการหอ้งสมุดสม ่าเสมอ 

  - สถิติการใชห้อ้งสมุด 

 8.4 ร้อยละ 75 ของนกัเรียนมีความพงึพอใจในบริการของหอ้งสมุด 

  - แบบสอบถาม 

 



36 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นกัเรียนมีนิสยัรักการอ่านและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 9.2 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 9.3 นกัเรียนน าประสบการณ์ที่ไดรั้บไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 9.4 โรงเรียนมีหอ้งสมุดที่มีสภาพสะดวกต่อการคน้ควา้ 

 

10. การติดตามผล 

 10.1 นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความพงึพอใจในการใชบ้ริการหอ้งสมุดสม ่าเสมอ 

 10.2 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการติดตามผลเป็นแบบสอบถามความพงึพอใจในการใชบ้ริการหอ้งสมุด 

 10.3 ระยะเวลาการติดตามผลและระยะเวลาที่ตอ้งส่งรายงานการติดตามผลตลอดปีการศึกษา 

 

 

 

      ลงช่ือ.............................................ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

          (นางสาวณิชปภาพชิญ ์ ธนัยบูรณ์วราย)ุ 

                    ครูผูช่้วย 

 

 

 

      ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                             ( นายสมชยั  อภิรัตนาชยั ) 

                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 
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โครงการ  สร้างเสริมประสบการณ์ปฐมวยั 
แผนงาน   งานวชิาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกรรณิกา  ฝ่ายพรม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง    
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน (1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน) 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธท์ี่ 1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 
 

 

1.   หลักการและเหตุ 

 การจดัการศึกษาของเด็กปฐมวยั  มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อม  การมีพฒันาด้านร่างกาย  ด้าน

อารมณ์และจิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญาอย่างเต็มศกัยภาพ  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ

พฒันาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกประเภท  เนน้เด็กเป็นส าคญั  และจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กดา้น

ต่างๆใหส้ามารถด ารงชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  เพือ่พฒันาเด็กใหเ้ป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1  เพือ่ส่งเสริมให้เด็กมาสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองในทุกๆประสบการณ์ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

2.2  เพือ่ส่งเสริมและพฒันาใหเ้ด็กเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆได ้

3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 

     1.เด็กมีความสามารถดา้นประสบการณ์ต่างๆผา่นเกณฑต์ามสถานศึกษาก าหนดร้อยละ 85 

2. เด็กมีความสามารถในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ผา่นเกณฑต์ามสถานศึกษาก าหนดร้อยละ  85 

3.2 ด้านคุณภาพ 

     1. เด็กมีความสามารถดา้นประสบการณ์ต่างๆ 

     2. เด็กมีความสามารถในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ                      

     3. เด็กมีความสามารถช่วยเหลือตนเองผา่นเกณฑต์ามสถานศึกษาก าหนดร้อยละ 85 
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4.  วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมวางแผนด าเนินงาน พ.ค.  2560 ครูกรรณิกา/ครูอนุบาล 
ส ารวจความตอ้งการ พ.ค.  2560 ครูกรรณิกา 
ด าเนินการจดัซ้ืออุปกรณ์ในการจดั
กิจกรรม  6 กิจกรรม 

10 พ.ค. 2560– 
ม.ค. 2561 

ครูกรรณิกา 

กิจกรรมประเมินพฒันาการนกัเรียน มิ.ย. 60 – มี.ค. 2561 ครูอนุบาล 
ประเมินโครงการและสรุปรายงานผล 31 มี.ค.  2561 ครูกรรณิกา 

 

5.การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย สงัเกต  / ทดสอบ แบบสงัเกต/  แบบทดสอบ 

เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์  จิตใจ สงัเกต แบบสงัเกต 

เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม สงัเกต แบบสงัเกต 

เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา สงัเกต / สอบถาม /
สมัภาษณ์ 

แบบทดสอบ สมัภาษณ์ 

 

6.  งบประมาณ 

                6.1 เงินอุดหนุนรายหัว       30,000  บาท 

   6.2 เงินรายไดส้ถานศึกษา       -  บาท 

                6.3 เงินสนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน                   -  บาท 

รวมงบประมาณที่ไดรั้บ   30,000 บาท 
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7.ประมาณการค่าใช้จ่าย  (จ  าแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดวา่จะใชใ้นการด าเนินงาน) 

7.1  ค่าอุปกรณ์กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ  เป็นเงิน   3,000         บาท 

7.2  ค่าอุปกรณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์   เป็นเงิน   3,000         บาท   

7.3  ค่าอุปกรณ์กิจกรรมสร้างสรรคแ์ละเสรี    เป็นเงิน    3,000         บาท  

7.4  ค่าอุปกรณ์กิจกรรมกลางแจง้     เป็นเงิน        5,000         บาท 

7.5 ค่าอุปกรณ์กิจกรรมเกมการศึกษา    เป็นเงิน       3,000         บาท 

7.6 ค่าแบบประจ าชั้นเรียนปฐมวยัและส่ือทางวชิาการ  เป็นเงิน      10,000       บาท 

7.7ค่าอุปกรณ์กิจกรรมประเมินพฒันาการนกัเรียน   เป็นเงิน       3,000     บาท 

                       รวมเป็นเงิน        30,000     บาท 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           8.1 เด็กมีความพร้อมในดา้นร่างกาย  ดา้นอารมณ์และจิตใจ  ดา้นสงัคม  และดา้นสติปัญญาไดเ้ป็นอยา่งดี 

           8.2 เด็กสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

           8.3 เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยัไดดี้ 

 

 

                   ลงช่ือ...........................................ผูเ้สนอโครงการ 

                 (นางสาวกรรณิกา  ฝ่ายพรม ) 

         ครูผูช่้วย 

        

 

 

       ลงช่ือ...........................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

        (นายสมชยั  อภิรัตนาชยั ) 

                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 
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โครงการ     เสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียน 
แผนงาน     งานวชิาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเน่ือง  
ระยะเวลาด าเนินการ    16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน (1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน) 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธท์ี่ 1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นกิจกรรมที่มีความเช่ือว่า “มนุษยท์ุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาได ้    

ทุกคนปรารถนาส่ิงที่ดีและอยากมีความสุขในกิจกรรม” ดังนั้นนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตอ้งมี

รูปแบบ กระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อการจดัประสบการณ์หารเรียนรู้ให้ผูเ้รียน ที่ มุ่ง

ประโยชน์สูงสุดตามศกัยภาพและเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมส่งเสริม

ให้ผูเ้รียนพฒันาตนเองทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ปลูกฝังจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รู้และเขา้ใจตนเอง มีจิตสาธารณะ กระท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ ผูเ้รียนสามารถปรับและพฒันาตนเองใหเ้ขา้กบัสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อจดักิจกรรมให้เหมาะสมกับวยั วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัดและความสามารถของ

ผูเ้รียนตามศกัยภาพ สร้างวฒันธรรมในการท างานที่ดีงามอยา่งหลากหลาย 

 2.2 เพือ่ฝึกใหผู้เ้รียนรู้และเขา้ใจตนเอง พร้อมที่จะพฒันาตนเองตามศกัยภาพ มีจิตสาธารณะ กระท า

ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน สงัคมและประเทศชาติ 

 2.3 เพื่อบูรณาการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้เขา้กับกิจกรรมในโรงเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมในชุมชน สงัคม และผูเ้รียนท ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีความสุข 

2.4 เพือ่ปรับพฒันาและยกระดบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพโดยกิจกรรมมีการวางแผน  

ด าเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบติักิจกรรม โดยวธีิการที่หลากหลาย สอดคลอ้งกบั

กิจกรรมอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองสอดคลอ้งตามความเป็นจริง 

3. เป้าหมาย 



41 

3.1 ดา้นปริมาณ 

  1) นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทุกคน 

  2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคน 

3.2 ดา้นคุณภาพ 

1) นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ จากการปฏิบติัจริง มีการพฒันาดา้นร่างกาย จิตใจ  

         อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา 

2) นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง มีจิตส านึกในการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3) นกัเรียนกระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน สงัคมและประเทศชาติ อยูใ่นสงัคมได ้

อยา่งมีความสุข 

4. วิธีการด าเนินงาน 

 5.1 ประชุมครู / วางแผนการปฏิบตัิงาน 

 5.2 ก าหนดการจดักิจกรรมและปฏิทินการปฏิบติังาน 

 5.3 ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบตัิงาน 

 5.4 ประเมินโครงการ 

 5.5 รวบรวมขอ้มูลสรุปรายงาน 

5. ระยะเวลาในการด าเนิน 

กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนจดัท าโครงการ 
- จดัท าโครงการ 
- เสนอโครงการขออนุมตั ิ

พฤษภาคม 2560 - ผูบ้ริหาร/
คณะท างาน 

ขั้นด าเนินการ/กิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบ
และประชุมการด าเนินงาน 
- จดัซ้ืออุปกรณ์ตามโครงการ 
- ด าเนินงานตามโครงการ 
  กิจกรรมลูกเสือ-ยวุกาชาด 
  กิจกรรมทศันศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 200,000 นายเจริญ  
/คณะท างาน 

   กิจกรรมชุมนุม    
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กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

   กิจกรรมแนะแนว 
   กิจกรรมเพือ่สงัคม จิตอาสา 
- ประสานงาน ติดตาม นิเทศ 
ตรวจสอบโครงการ กิจกรรม 
ขั้นประเมินผล 
- ประเมินโครงการ 
- รายงานผลโครงการ 

มีนาคม 2561  นายเจริญ  
/คณะท างาน 

 

6. งบประมาณ 

 7.1 เงินอุดหนุนรายหวั    120,000  บาท 

 7.2 เงินรายไดส้ถานศึกษา    -  บาท 

 7.3 เงินสนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน   -  บาท 

  รวมงบประมาณที่ไดรั้บ 120,000      บาท 

7.  ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ  าแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดวา่จะใชใ้นการด าเนินงาน) 

 7.1 ค่ารถเขา้ค่ายลูกเสือ-ยวุกาชาด ป.4-6 จ  านวน 5 คนั เป็นเงิน  40,000  บาท 

 7.2 ค่ารถนกัเรียนทศันศึกษาชั้นอนุบาล – ป.6 จ  านวน 8 คนั เป็นเงิน  80,000  บาท 

รวมเป็นเงิน   120,000  บาท 

8. การวัดและประเมินผล 

 8.1 ร้อยละ 100  ของนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

  - รายช่ือนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม 

  - สงัเกต 

 8.2 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม 

  - สอบถาม 

8.3 ร้อยละ 80 ของนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ จากการปฏิบติัจริง มีการพฒันาดา้นร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา 

  - แบบสอบถาม 

 8.4 ร้อยละ 80ของนกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง มีจิตส านึกในการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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  - แบบสอบถาม 

 8.5 ร้อยละ 80ของนกัเรียนกระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน สงัคมและประเทศชาติ อยูใ่น

สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

  - แบบสอบถาม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทุกคน 

 9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคน 

  9.3 นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ จากการปฏิบติัจริง มีการพฒันาดา้นร่างกาย จิตใจ  

อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา 

 9.4 นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง มีจิตส านึกในการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

             9.5 นกัเรียนกระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน สงัคมและประเทศชาติ อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

10. การติดตามผล 

 10.1 นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความพงึพอใจในการร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 10.2 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการติดตามผลเป็นแบบสอบถามความพงึพอใจในการร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 10.3 ระยะเวลาการติดตามผลและระยะเวลาที่ตอ้งส่งรายงานการติดตามผลตลอดปีการศึกษา 

 

      ลงช่ือ...........................................ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

                 (นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร) 

                      ครู 

 

      ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                             ( นายสมชยั  อภิรัตนาชยั ) 

                ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 
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โครงการ     โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
แผนงาน     งานวชิาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอจัฉรา  ทววีรรณ 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเน่ือง  
ระยะเวลาด าเนินการ    16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน (1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รียน) 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธท์ี่ 1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 
 
1.    หลักการและเหตุผล 

“ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงมีพระราชด ารัสขึ้น  แนะ

แนวทางการด ารงชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด  รวมถึงการพฒันาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยูบ่น

พื้นฐานของทางสายกลาง  ค  านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ ้มกันที่ดีในตัว  

ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน  การตดัสินใจและการกระท า  ซ่ึง

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง  ( ใจดีอุปถัมภ์ )ได้เห็นความส าคัญของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษา   เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร  นักเรียน  ในการปฏิบติัตนให้ด าเนินไปในทางสาย

กลางเพือ่กา้วใหท้นัต่อโลกโดยการยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแ้ก่  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  มี

ภูมิคุม้กนัพอควร  ภายใตเ้ง่ือนไขพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยการบูรณาการในการจดัการเรียนการสอน  

การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัโดยการเช่ือมโยงจากโรงเรียนสู่ชุมชนใหฝั้งรากลึกภายในตนเอง 

2.   วัตถุประสงค์ 

2.1    เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ  ตระหนัก  รู้คุณค่าและสามารถน าหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

  2.2    เพือ่ใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจตระหนกั  รู้คุณค่าและสามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้  โดยส่งเสริมบูรณาการการจดักิจกรรม  การพฒันาสู่แหล่ง 

เรียนรู้  ตลอดจนการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  และชมรมกลุ่มสนใจต่างๆ 
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3.    เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 

1.   นักเรียนโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ)์  จ  านวน .........  คน  มีความรู้ความเขา้ใจ 

ตระหนกั รู้คุณค่าและสามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั   

2.   ครูทุกคนในโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  มีความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกั  รู้คุณค่าและ 

สามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใชใ้นการจดัการเรียนรู้  โดยส่งเสริมบูรณาการ    

การจดักิจกรรม  การพฒันาสู่แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการจดัการสอนแบบโครงงานและชมรมกลุ่มสนใจต่างๆ 

3.2   ด้านคุณภาพ 

1.   นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ  ตระหนัก  รู้คุณค่า  และสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

2 .  ครูมีความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกั  รู้คุณค่าและสามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไป 

ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้  โดยส่งเสริมบูรณาการ   การจดักิจกรรม  การพฒันาสู่แหล่งเรียนรู้ตลอดจน 

การจดัการเรียนการสอนสอนแบบโครงงานและชมรมกลุ่มสนใจต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

4.   วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  เสนออนุมตัิโครงการ เม.ย. 2560  อ. อจัฉรา  ทววีรรรณ 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เม.ย. 2560 ผอ. สมชยั  อภิรัตนาชยั 

3.  กิจกรรมปลูกพชืผกัสวนครัว พ.ค. 2560 -  มี.ค. 2561 อ. อจัฉรา และ อ.เจริญ 

4.  กิจกรรมน ้ าด่ืมสมุนไพร มิ.ย. 2560 -  30  ก.ย. 2560 อ. สุณีรัตน์  และ อ.สมร 

5.  กิจกรรมเล้ียงปลาดุก มิ.ย. 2560 -  30  ก.ย. 2560 อ. วทิยา  และอ. นพมาศ 

6.  กิจกรรมขยะมีมูลคา่ มิ.ย. 2560 -  มี.ค. 2561 อ. อจัฉรา  และคณะครู 

7.  กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

     เศรษฐกิจพอเพยีงในชั้นเรียน 

พ.ค. 2560 -  มี.ค. 2561 

 

อ. พมิพช์นก และคณะครู 

 

8.  กิจกรรมธนาคารนกัเรียน พ.ค. 2560 -  มี.ค. 2561 อ. สมร  และคณะครู 

9.  สรุปรายงานผลการด าเนินการ 31  มีนาคม  2561 อ. อจัฉรา  ทววีรรรณ 
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5.    การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1.  นกัเรียนโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง              

(ใจดีอุปถมัภ)์  ร้อยละ  80 มีความรู้  ความเขา้ใจ  

ตระหนกัรู้คุณค่าและสามารถน าหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวติประจ าวนั  

-  การสงัเกตพฤติกรรม -  แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

2.   ครูทุกคนในโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง 

(ใจดีอุปถมัภ)์  มีความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกั  

รู้คุณค่า   และสามารถน าหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการ

เรียนรู้  โดยส่งเสริมบูรณาการ   การจดักิจกรรม  

การพฒันาสู่แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการจดัการ

สอนแบบโครงงานและชมรมกลุ่มสนใจต่างๆ 

-   การนิเทศติดตามผล 

 

- แบบบนัทึกการนิเทศ 

 

6.  งบประมาณ     1.  เงินอุดหนุนรายหวั         10,000      บาท 

    2.  เงินรายไดส้ถานศึกษา             -             บาท 

    3.  เงินสนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน        -             บาท 

     รวมงบประมาณที่ไดรั้บ    10,000   บาท 

ประมาณการค่าใชจ่้าย  (ใหจ้  าแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดวา่จะใชใ้นการด าเนินงาน) 

6.1    กิจกรรมปลูกพชืผกัสวนครัว     เป็นเงิน       2,000   บาท 

  6.2   กิจกรรมน ้ าด่ืมสมุนไพร     เป็นเงิน        1,000   บาท 

  6.3   กิจกรรมเล้ียงปลาดุก      เป็นเงิน        2,000   บาท 
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6.4   กิจกรรมขยะมีมูลค่า                                  เป็นเงิน        1,000   บาท 

 6.5   กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ      เป็นเงิน       2,000   บาท 

6.6   กิจกรรมธนาคารนกัเรียน        เป็นเงิน       2,000   บาท                                                

         รวมเป็นเงิน    10,000   บาท 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1   นกัเรียนร้อยละ  80  มีความรู้  ความเขา้ใจ  และสามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม   

7.2   ครูทุกคนในโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์   มีความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกั  รู้คุณค่าและ

สามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ   การพฒันาสู่

แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการจดัการสอนแบบโครงงานและชมรมกลุ่มสนใจต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7.3   โรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย  จุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เพือ่พฒันาและส่งเสริม 

สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึ้น 

        

                                                                   ลงช่ือ  ..........................................  ผูเ้สนอโครงการ 

                                                                               ( นางสาวอจัฉรา  ทวีวรรณ ) 
            ครูช านาญการพเิศษ 
 

 

 

                                                                  ลงช่ือ  ..........................................  ผูอ้นุมตัิโครงการ     

                       ( นายสมชยั   อภิรัตนาชยั ) 
               ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง (ใจดีอุปถมัภ)์ 
 

หมายเหตุ            

1.ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมใหช้ดัเจน 

2.ระบุแหล่งที่มาของเงินงบประมาณวา่มาจากแหล่งใดบา้ง 

3.จดัท าประมาณการค่าใชจ่้ายอยา่งละเอียดจ าแนกในแต่ละรายการ 
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โครงการ     ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้   
แผนงาน     งานวชิาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ    16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน (1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน) 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธท์ี่ 1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรมนโยบายหน่ึงของรัฐบาล  คือ การลดเวลาเรียน
ภาควชิาการลง แต่ตอ้งไม่กระทบเน้ือหาหลกัที่เด็กๆ  ควรเรียนรู้  ซ่ึงหมายความว่าครูตอ้งใชค้วามสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู้ใหน้กัเรียนไดส้าระที่ตอ้งรู้ครบถว้นอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนโยบายการ
ลดเวลาเรียนดงักล่าว  จึงน ามาสู่การปฏิบติัโดยก าหนดใหโ้รงเรียนเรียนภาควิชาการถึงเวลาบ่าย  2  โมงคร่ึง  
หรือเวลา  14.30 น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิกยงัคงเหมือนเดิมตามก าหนดของแต่ละโรงเรียนซ่ึงมกัจะเป็นช่วง
บ่าย  4  โมงหรือเวลา  16.00 น. ดงันั้นช่วงระยะเวลาระหว่างหลงัเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลบับา้นซ่ึง
นกัเรียนยงัคงอยูท่ี่โรงเรียน  โรงเรียนจะตอ้งจดักิจกรรมสร้างสรรคต่์างๆ  ให้นักเรียนปฏิบติั  และควรเป็น
กิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทกัษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน ้ าใจต่อกนั การท างานเป็นทีม  
และที่ส าคญัควรมีกิจกรรมกระตุน้ใหเ้ด็กไดค้น้หาศกัยภาพและความชอบของตนเอง ซ่ึงเช่ือว่าเด็กทุกคนมี
ความพิเศษ  มีความสามารถในแบบฉบบัของตนเอง  การจดักิจกรรมไม่จ าเป็นตอ้งเปิดให้เฉพาะห้อง
เดียวกนั หรือระดบัชั้นเดียวกนั  บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือท าร่วมกนัหลายระดบั ชั้นได ้เพื่อให้เด็กๆ  
รู้จกัปรับตวั  การช่วยเหลือดูแลกนั การมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนหลายช่วงวยั  โดยเป็นการจ าลองสภาพจริงใน
สงัคมใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้  ซ่ึงจะยิง่ช่วยเพิม่ทกัษะในการแกปั้ญหาใหก้บัเด็กไทยต่อไป 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  มีหน้าที่โดยตรงในการน า
นโยบาย สู่การปฏิบติัในโรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาใหมี้คุณภาพ และมีความสุขใน
การเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง  จึงไดจ้ดัท าแผนงาน/โครงการให้มีความสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานตามนโยบาย
ดงักล่าว    
 
 
 
 



49 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติัในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ ของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช2551 
 2.2 เพือ่ส่งเสริมสนบัสนุนโรงเรียนใหส้ามารถบริหารจดัการเวลาเรียนและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิม่เวลารู้”  
 2.3 เพือ่ใหน้กัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  พฒันา
ตนเองตามความสนใจและความถนดัอยา่งเตม็ศกัยภาพและมีความสุขกบัการเรียน   
           2.4  เพื่อให้พ่อ  แม่  ผูป้กครอง  และผูเ้ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาใหมี้ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ พฒันาตนเองตาม
ความสนใจและความถนดัอยา่งเตม็ศกัยภาพและมีความสุขกบัการเรียน   
  3.1.2  โรงเรียนสามารถบริหารจดัการเวลาเรียนและกิจกรรม  “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” ได้
อยา่งเป็นรูปธรรม  
  3.1.3  นกัเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
พฒันาตนเองตามความสนใจและความถนดัอยา่งเตม็ศกัยภาพและ   มีความสุขกบัการเรียน   
  3.1.4  พอ่  แม่  ผูป้กครอง  และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามีความพงึพอใจในการ จดั
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  นกัเรียนทุกคนสามารถคิดวเิคราะห์ พฒันาตนเองตามความสนใจและความถนดัอยา่งเตม็
ศกัยภาพและมีความสุขกบัการเรียน   
  3.2.2  โรงเรียนบริหารจดัการเวลาเรียนและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ  
  3.2.3  นกัเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  สามารถ   ในการคิดวเิคราะห์  พฒันา
ตนเองตามความสนใจและความถนดัอยา่งเตม็ศกัยภาพและมีความสุขกบัการเรียน   
  3.2.4  พอ่  แม่  ผูป้กครอง  และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามีความพงึพอใจในการ  จดั
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
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4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 

 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 5.1 ประชุมครู / วางแผนการปฏิบตัิงาน 
 5.2 ก าหนดการจดักิจกรรมและปฏิทินการปฏิบติังาน 
 5.3 ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบตัิงาน 
 5.4 ประเมินโครงการ 
 5.5 รวบรวมขอ้มูลสรุปรายงาน 
 

6. ระยะเวลาในการด าเนิน 

ที่ กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 

- วางแผนจดัท าโครงการ 

- จดัท าโครงการ 

- เสนอโครงการขออนุมตั ิ

พฤษภาคม 2560 - ผูบ้ริหาร/คณะท างาน 

2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรม 

- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบและ

ประชุมการด าเนินงาน 

- จดัซ้ืออุปกรณ์ตามโครงการ 

- ด าเนินงานตามโครงการ 

  กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

- ประสานงาน ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ

โครงการ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2560 20,000 นายเจริญ  

/คณะท างาน 

3. ขั้นประเมินผล 

- ประเมินโครงการ 

- รายงานผลโครงการ 

มีนาคม 2561  นายเจริญ  

/คณะท างาน 
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7. งบประมาณ 

 7.1 เงินอุดหนุนรายหวั   50,000  บาท 

 8.2 เงินรายไดส้ถานศึกษา   -  บาท 

 9.3 เงินสนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน  -  บาท 

  รวมงบประมาณที่ไดรั้บ  50,000  บาท 

 

8.  ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ  าแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดวา่จะใชใ้นการด าเนินงาน) 

 8.1 ค่าวสัดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน 11 กิจกรรม เป็นเงิน  50,000 บาท 

 

9. การวัดและประเมินผล 

 9.1 ร้อยละ 100  ของนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

   - รายช่ือนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม 

   - สงัเกต 

 9.2 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม 

  - สอบถาม 

  9.3 ร้อยละ 80  ของนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ จากการปฏิบตัิจริง มีการพฒันาดา้นร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา 

  - แบบสอบถาม 

  9.4 ร้อยละ 80 ของนกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง มีจิตส านึกในการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

  - แบบสอบถาม 

  9.5 ร้อยละ 80 ของนกัเรียนกระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน สงัคมและประเทศชาติ อยูใ่นสงัคมได้

อยา่งมีความสุข 

  - แบบสอบถาม 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  10.1  ครูผูส้อนและนกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการจดักิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” อยูใ่นระดบัมาก 

  10.2  โรงเรียนสามารถบริหารจดัการเวลาเรียนและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้”ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
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  10.3  ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามีความพงึพอใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียนและมีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษามีความพงึพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู   

10.การติดตามผล 

    11.1 นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความพงึพอใจในการร่วมกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

  11.2 เคร่ืองมีอที่ใชใ้นการติดตามผลเป็นแบบสอบถามความพงึพอใจ 

  11.3 ระยะเวลาการติดตามผลและระยะเวลาที่ตอ้งส่งรายงานการติดตามผลตลอดปีการศึกษา 

 

 

          ลงช่ือ…………………………… ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

        ( นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร ) 

         ครู 

 

 

       ลงช่ือ…………………………… ผูอ้นุมตัิโครงการ 

       ( นายสมชยั     อภิรัตนาชยั ) 

              ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง (ใจดีอุปถมัภ)์ 
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โครงการ     พฒันาบุคลากรเพือ่การปฏิบตัิงาน 
แผนงาน     งานบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอมร  บุญโญปกรณ์ 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเน่ือง  
ระยะเวลาด าเนินการ    16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธท์ี่ 2. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
_____________________________________________________________________________________ 
1.หลักการและเหตุผล 

การพฒันาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นยอ่มเกิดการพฒันาการเรียนการสอนตาม พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงจะเนน้การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ผูส้อนเป็นผูช่้วย

ส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผูเ้รียน  โดยการจดัหาแหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการเรียนรู้

ภายในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน  และน าเอาเทคโนโลยมีาผสมผสานให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  

ดงันั้นผูส้อนจะตอ้งพฒันาตนเอง พฒันาความรู้ความสามารถทั้งดา้นเน้ือหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ที่ท  าหน้าที่รับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่ผูเ้รียนในวิธีต่างๆผูส้อนควรมีร่างกายและจิตใจที่

สมบูรณ์แขง็แรง  และมีขวญัก าลงัใจที่ดีในการปฏิบติังาน 

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาความรู้

ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษานั้นมีความจ าเป็นจะตอ้งมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทศัน์ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะไดน้ ามาถ่ายทอดสู่

ผูเ้รียน  ตลอดจนมีการสร้างขวญัและก าลงัใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพือ่จะไดมี้ร่างกายและจิตใจ

พร้อมที่จะปฏิบติัหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพือ่ใหค้รูและบุคลากรไดรั้บความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนดัและวชิาที่รับผดิชอบ 

2.2เพือ่ใหค้รูและบุคลากรไดน้ าเอาความรู้ที่ไดรั้บมาขยายผลต่อและใชป้ระโยชน์กบับุคลากรและนกัเรียน 

2.3 เพือ่ใหค้รูและบุคลากรมีขวญัและก าลงัใจที่ดีในการปฏิบติัหนา้ที่ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

 2.4 เพือ่สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง

เหมาะสมสามารถพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 



54 

3.เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 

 3.1.1 เพือ่ใหบุ้คลากรของโรงเรียนจ านวน26คน  ไดรั้บการพฒันาตนเอง 

3.1.2 เพือ่ใหบุ้คลากรไดรั้บโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่นอบรมสมัมนาพฒันา

ตนเองอยา่งเน่ือง อยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ 3-5 คร้ัง และศึกษาดูงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

               3.1.3 เพือ่ใหบุ้คลากรไดรั้บการปรับเปล่ียนการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมและน าผูเ้รียน

ไปสู่ความเป็นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตส านึกในความเป็นไทย 

    3.2 ด้านคุณภาพ 

       3.2.1 บุคลากรสามารถน าความรู้ ความเขา้ใจไปใชใ้นการพฒันาวชิาชีพและพฒันาตนเองไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 3.2.1บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจที่ดีในการปฏิบติัหนา้ที่ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

 

4.วิธีการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน พฤษภาคม 2560 - ผูบ้ริหาร 
2 ประชาสมัพนัธโ์ครงการแก่ครู/บุคลากร พฤษภาคม 2560 - ครูอมร 
3 ด าเนินงาน 

-สนบัสนุน ส่งเสริมการอบรม/สมัมนา
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
-ศึกษาดูงาน 
-สร้างขวญั และก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากร 

 

-ตลอดปีการศึกษา 
 

-ตุลาคม 2560 
-ตลอดปีการศึกษา 

 ครูอมร 
 

5 ประเมินโครงการ/สรุป/รายการผล มีนาคม 2561  ครูอมร 
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5.การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ เคร่ืองมือ 

1.บุคลากรทุกคนในโรงเรียนไดรั้บการพฒันาตนเอง 100 แบบรายงาน 

2.ครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาใหส้ามารถจดัการเรียนการ

สอนและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

90 แบบสงัเกตการสอน 

แบบรายงานผลการเรียน 

 

งบประมาณ เงินอุดหนุน  เงินรายไดฯ้ เงินนโยบายสนบัสนุนฯ   

จ านวน 63,000 บาท 

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.1กิจกรรมอบรม / สมัมนาภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นเงิน               10,000        บาท 

 7.2 กิจกรรมศึกษาดูงาน                                           เป็นเงิน               40,000        บาท 

 7.3 กิจกรรมส่งเสริมขวญั และก าลงัใจแก่บุคลากร  เป็นเงิน                5,000          บาท 

 7.4 กิจกรรมสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน     8,000  บาท 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 บุคลากรทุกคนไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 8.2 บุคลากรทุกคนน าความรู้และประสบการณ์ทีไ่ดรั้บจากการอบรม/สมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ศึกษาดูงานมาใชใ้นการจดักิจกรรมเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  

      ลงช่ือ...........................................ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

     (นางอมร  บุญโญปกรณ์) 

     หวัหนา้งานบุคลากร 

 

      ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                             ( นายสมชยั  อภิรัตนาชยั ) 

            ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 
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โครงการ  จดัท าแผนปฏิบตัิงาน 
 แผนงาน  งานบริหารทัว่ไป 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารี  รักยงค ์
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง    
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พ.ค.2560– 31 มีนาคม  2561 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธท์ี่ 3 พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 
_____________________________________________________________________________________  
1. หลักการและเหตุผล 

แผนงานโครงการนับเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัในการบริหารสถานศึกษา  และยงัถือว่าการวางแผน

เป็นงานส่ิงแรก  ที่ผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งด าเนินการ  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารต่อไป หน่วยงาน 

องค์กรของรัฐหรือเอกชน  หากท างานอย่างไม่มีแผนงาน อาจจะท าให้การบริหารงานไม่บรรลุ

วตัถุประสงค์  หรือผลงานที่ออกมาไม่มีคุณภาพ  ดังนั้นโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)ได้จัด

โครงการสมัมนาวางแผนเพื่อการปฏิบติังานประจ าปีให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  และกลยทุธ์ของ

โรงเรียน และมีเป้าหมายที่ชดัเจน 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพือ่สรุปผลการปฏิบตัิงานในรอบปีการศึกษา 2559 ที่ผา่นมา              

      2.2 เพือ่วางแผนการปฏิบติังานในปีการศึกษา 2560 ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ ์

 และมีเป้าหมายที่ชดัเจน 

             2.2 เพือ่จดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน และจดัท าแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 

3.  เป้าหมาย 

          3.1  ดา้นปริมาณ 

                      1) บุคลากรร้อยละ 90 มีความตระหนกัและรับทราบเก่ียวกบัการด าเนินงานในภาพรวมของ

สถานศึกษาในปีการศึกษา 2559 ที่ผา่นมา 

                      2) บุคลากรร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบติังานประจ าปี 

3.2. ดา้นคุณภาพ 
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       1) สถานศึกษามีแผนปฏิบตัิงานประจ าปีที่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ และมีเป้าหมายที่ชดัเจน 

                     2)บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

4.วิธีการด าเนินงาน 

                                          กิจกรรม 
 

       ระยะเวลา        ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมสมัมนาวางแผนการปฏิบตัิงานประจ าปี พ.ค.  2560  ผูบ้ริหาร/คณะครู 

2.ประชุมปฏิบตัิการจดัท าแผนปฏิบตัิงานประจ าปี พ.ค.  2560  ผูบ้ริหาร/คณะครู 

3.ประชุมปฏิบตัิการจดัท าโครงการและจดัสรรงบประมาณ พ.ค.  2560  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้โครงการ 

4.จดัท าแผนปฏิบตัิงานประจ าปีและปฏิทินปฏิบตัิงาน พ.ค. 2560  ครูอารี/คณะครู 

5.ตรวจสอบการปฏิบติังาน จดัเป็นระบบประกนัคุณภาพ

ภายใน 

ตลอดปีการศึกษา  วชิาการ 

6.จดัท าทะเบียนคุมแผนการจดัซ้ือจดัจา้งตามโครงการ และ

กิจกรรมประจ าปี 

ตลอดปีการศึกษา  ครูอารี 

7.สรุปผลการใชจ่้ายเงินตามแผนปฏิบติัการประจ าปี มี.ค. 2561  ครูอารี 

8.รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 

มี.ค. 2561 ครูอารี/หวัหนา้โครงการ 

9.จดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มี.ค. 2561 วชิาการ/ครูอรทยั/ 
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5.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1.บุคลากรร้อยละ 95 มีความตระหนกัและรับทราบ

เก่ียวกบัการด าเนินงานในภาพรวมของสถานศึกษาใน

ปีการศึกษา 2556 ที่ผา่นมา 

ประเมิน แบบประเมิน 

2. บุคลากรร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการวางแผน

ปฏิบตัิงานประจ าปีของโรงเรียน 

ประเมิน/สมัภาษณ์ 

 

แบบประเมิน 

 แบบสมัภาษณ์ 

3.สถานศึกษามีแผนปฏิบติังานประจ าปีที่สอดคลอ้งกบั

กลยทุธ ์และมีเป้าหมายที่ชดัเจน 

ประเมิน 

สมัภาษณ์/สงัเกต 

แบบประเมิน 

 แบบสมัภาษณ์ 

 แบบสงัเกต 

4.บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานตามแผนงาน  

โครงการ  และกิจกรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกนั                        

ประเมิน 

สมัภาษณ์/สงัเกต 

แบบประเมิน 

 แบบสมัภาษณ์/แบบสงัเกต 

 

6.  งบประมาณ 

                            6.1 เงินสนบัสนุนรายหวั           -              บาท 

                            6.2 เงินรายไดส้ถานศึกษา  5,000  บาท 

                            6.3 เงินสนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน          -  บาท 

                                                              รวมงบประมาณที่ได้รับ    5,000 บาท 

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ  าแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดวา่จะใชใ้นการด าเนินงาน) 

 7.1 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมในการประชุมวางแผนปฏิบติังานประจ าปี   เป็นเงิน    4,500    บาท 

 7.2 ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ในการจดัท าแผน/ปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี           เป็นเงิน       500    บาท 

                                                                   รวมเป็นเงิน             5,000  บาท 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.2 บุคลากร มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบติังานประจ าปีของโรงเรียน 

 8.3 สถานศึกษามีแผนปฏิบติังานประจ าปีที่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ และมีเป้าหมายที่ชดัเจน       

 8.4 บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกนั                        

 

 

      ลงช่ือ ...........................................ผูเ้สนอโครงการ                            
                    (นางอารี   รักยงค)์ 
                        ครู ช านาญการพเิศษ 
 
 
 

ลงช่ือ ........................................... ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                                                                      (นายสมชยั    อภิรัตนาชยั) 
                                                                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 
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โครงการ  พฒันาประชาธิปไตย 
แผนงาน  งานบริหารทัว่ไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภทัรพล  แกว้ปัน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาการด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2560 – 31  มีนาคม  2561 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน (1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รียน) 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธท์ี่ 1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

_____________________________________________________________________________________ 

1.หลักการและเหตุผล 

 การยดึหลกัการมีส่วนร่วม  คือกระบวนการกลุ่ม  เป็นแนวทางปฏิบติังานที่มีผลส าเร็จสูงสุดและ

ตอ้งประกอบดว้ยหลกัธรรม  สามคัคีธรรมและปัญญาธรรมเป็นหลกัการในการด าเนินงาน  ดงันั้นเพื่อเป็น

การปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้และเขา้ใจหลกัการมีส่วนร่วมโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ)์จึง

จดัท าโครงการที่พฒันาประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนเพื่อปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยโดยหลกัธรรม

ดงักล่าว 

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพือ่พฒันาแนวทางการด าเนินชีวติของนกัเรียนไปสู่วถีิประชาธิปไตยและมีมนุษยส์มัพนัธท์ี่ดี

และใหเ้กียรติผูอ่ื้น 

 2.2  เพือ่ใหน้กัเรียนเกิดจิตส านึกมีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่และยอมรับความคิดและวฒันธรรมที่

แตกต่าง 

 2.3  เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกลุ่ม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพือ่การเรียนรู้ระหวา่งกนั 

 2.4  เพือ่ใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนในฐานะผูน้ าและผูต้ามที่ดีและวางแผนการท างานจนส าเร็จ 

 2.5  เพือ่ใหน้กัเรียนมีระเบียบวนิยัและมารยาทในชีวติประจ าวนั 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 

 1.นกัเรียนโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ร้อยละ 80 ปฏิบติังานรวมกนัเป็นระบบกลุ่มได ้
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 2. นกัเรียนโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ร้อยละ 80 รู้จกัรักษาระเบียบวนิยัของโรงเรียนได ้

  

 

3.2  ด้านคุณภาพ 

 3.1 นกัเรียนสามารถเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี และมีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่มากขึ้นได ้

 3.2 นกัเรียนเขา้ใจหลกัธรรมสามประการในวถีิประชาธิปไตย คือคารวะธรรม 

4.  วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน มีนาคม 2560 ผูบ้ริหาร/ครูภทัรพล 

2. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนกัเรียน

และสภานกัเรียน 

มีนาคม 2560 ครูภทัรพล 

3. อบรมสารวตัรนกัเรียน มีนาคม 2560 ครูภทัรพล/คณะท างาน 

4. งานสภานกัเรียน ตลอดปีการศึกษา ครูภทัรพล/คณะท างาน 

5. กิจกรรมสารวตัรนกัเรียน ตลอดปีการศึกษา ครูภทัรพล/คณะท างาน 

6. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนกัเรียน

และสภานกัเรียน (ปีการศึกษา 2560)  

มีนาคม 2560 ครูภทัรพล 

7. ประเมินโครงการ/สรุปรายงานผล มีนาคม 2560 ครูภทัรพล 

 

5. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. ร้อยละ 80 ของนกัเรียนปฏิบตัิงาน
ร่วมกนัเป็นระบบกลุ่มได ้

ประเมิน แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ของนกัเรียนรักษา
ระเบียบวนิยัของโรงเรียนและ
เขา้ใจวถีิทางประชาธิปไตย 

ประเมิน 

สมัภาษณ์ 

แบบประเมิน 

แบบสมัภาษณ์ 
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3. ร้อยละ 80 ความพงึพอใจของ
ผูป้กครอง 

ประเมิน 
สมัภาษณ์ 

แบบประเมิน 
แบบสมัภาษณ์ 
แบบสงัเกต 

 

6. งบประมาณ 

 6.1 เงินอุดหนุนรายตวั      -   บาท 

 6.2 เงินรายไดส้ถานศึกษา   5,000  บาท 

 6.3 เงินสนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน  -  บาท 

  รวมงบประมาณที่ได้รับ  5,000  บาท 

 

7.ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ าแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินงาน) 

 7.1 ค่าวสัดุอุปกรณ์เลือกตั้งสภานกัเรียน  เป็นเงิน  5,000 บาท 

 7.2 ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจดักลุ่มสีจิตอาสา เป็นเงิน  5,000 บาท 

    รวมเป็นเงนิ 10,000  บาท 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 8.1 นกัเรียนเป็นผูมี้ความเป็นประชาธิปไตยทุกดา้นสามประการ คือ คารวะธรรม ปัญญาธรรม และ

สามคัคีธรรม 

 8.2 นกัเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีความรับผดิชอบ กลา้แสดงออกตามวถีิทางประชาธิปไตย 

 8.3 ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนช่ืนชมสภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนทั้งสถานที่ และพฤติกรรม

ของนกัเรียน 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................ผูเ้สนอโครงการ 

          (นายภทัรพล  แกว้ปัน) 

                   ครูผูช่้วย 

 

     ลงช่ือ.......................................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
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                   (นายสมชยั  อภิรัตนาชยั) 

                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

 

โครงการ                             โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
แผนงาน                              งานบริหารทัว่ไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางสุณีรัตน์  แยม้อาภา 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ            16   พฤษภาคม  25560 – 31  มีนาคม  2561 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน (1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รียน) 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธท์ี่ 1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

_____________________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 

               ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พทุธศกัราช  2542  ไดก้ าหนดเป้าหมายของการจดัการศึกษา 

ไวว้า่  เพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม 

จริยธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมีความสุข โดยให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดยผสมผสานความรู้ต่างๆให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน  

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้   ดงันั้นโรงเรียนคลองสองพี่น้อง  จึงได้จดัท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อพฒันา

ผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด  และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ   พทุธศกัราช  2542 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

               2.1   เพือ่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 

               2.2   เพือ่ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยั 

แต่งกายสะอาด   มีกิริยามารยาทเหมาะสมกบัวยั 

               2.3   เพือ่ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหป้ฏิบติัตนอยูใ่นศีล 5  มีความกตญัญูกตเวที  ซ่ือสตัยสุ์จริต 

ขยนั  อดทน  ประหยดัใชชี้วติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
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               2.4   เพือ่ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เสียสละ เพือ่ส่วนรวม 

               2.5   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผูเ้ รียนมีนิสัยในปฏิบัติตน  เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม 

               2.6   เพือ่ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะเบื้องตน้ในการประกอบอาชีพที่สุจริต  มีทกัษะใน

การท างานดว้ยตนเอง  และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

               2.7   เพือ่ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ค่านิยมที่แสดงออกถึงศิลปวฒันธรรม  ประเพณีที่ดีงาม 

เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  นิยมไทย  และด ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 

 

3.   เป้าหมาย 

            3.1   ด้านปริมาณ 

                       1.  เพือ่ส่งเสริมพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคน์กัเรียน                

            โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง  จ  านวน  510  คน 

            3.2   ด้านคุณภาพ 

                       2.  ผูเ้รียนใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ 

                       3.  ผูเ้รียนปฏิบตัิตนอยูใ่นศีล 5  มีความกตญัญูกตเวที  ซ้ือสตัยสุ์จริต  ขยนั  ประหยดั 

            อดทน  เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ และเสียสละเพือ่ส่วนรวม 

                       4.  ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี หลีกเล่ียงส่ิงเสพติด  และอบายมุขได ้

                       5.  ผูเ้รียนปฏิบติัตนในการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้มไดเ้หมาะสม 

                       6.  ผูเ้รียนมีทกัษะเบื้องตน้ในการประกอบอาชีพที่สุจริต  ท  างานดว้ยตนเอง และท างานร่วม 

             กบัผูอ่ื้นได ้

                       7.  ผูเ้รียนมีความภูมิใจ  มีค่านิยมที่แสดงออกถึงศิลปวฒันธรรมประเพณีที่ดีงามในทอ้งถ่ิน 

              เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  นิยมไทย  และด ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 

 

4.   วิธีการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสวดมนตสุ์ดสปัดาห์   
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    - สวดมนตท์  านองสรภญัญะ  สมาทานศีล 

    - อบรมวนัสุดสปัดาห์ 

    - นิมนตพ์ระมาเทศน์ 

 พ.ค. 2560 – มี.ค. 2561 ครูสุณีรัตน์และคณะครู 

2. กิจกรรมไหวค้รูประจ าปีการศึกษา  8 มิ.ย. 2560 ครูสุณีรัตน์และคณะครู 

3. กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรมเพือ่พฒันาคุณภาพ

ชีวติ 

 12-16 มิ.ย. 2560 ครูสุณีรัตน์ และคณะครู 

4. กิจกรรมวนัส าคญั 

    - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

    - กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 

    - กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ 

    - กิจกรรมท าบุญวนัขึ้นปีใหม่ 

 

 7  ก.ค. 2560 

 11 ส.ค. 2560 

 

 29 ธ.ค. 2560 

 

 

ครูสุณีรัตน์และคณะครู 

 

5.   การวัดและประเมินผล 

 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 

1.  ผูเ้รียนใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  และแสวงหา

ความรู้อยูเ่สมอ 

การสงัเกตพฤติกรรม 

การประเมินผล 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

2.  ผูเ้รียนปฏิบตัิตนตามระเบียบวนิยั

ของโรงเรียน 

การสงัเกตพฤติกรรม แบบบนัทึกพฤติกรรม 

3.  ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในการ

ปฏิบติักิจกรรมที่ไดรั้บมอบหมาย 

การสงัเกตพฤติกรรม 

การประเมินผล 

แบบบนัทึกการปฏิบติักิจกรรม 

4.  ผูเ้รียนปฏิบตัิตนตามหลกัธรรม

เบื้องตน้ของพระพทุธศาสนา 

การสงัเกตพฤติกรรม แบบบนัทึกพฤติกรรม 

 

6.  งบประมาณ     1.  เงินอุดหนุนรายหวั                     -        บาท       

                             2.  เงินรายไดส้ถานศึกษา          30,000    บาท 

                             3.  เงินสนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน          -        บาท 
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                                   รวมงบประมาณที่ไดรั้บ      30,000    บาท 

 

 

7.  ประมาณการค่าใช้จ่าย    (ใหจ้  าแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดวา่จะใชใ้นการด าเนินงาน) 

            7.1   ค่าใชจ่้ายกิจกรรมสวดมนตสุ์ดสปัดาห์                        เป็นเงิน        2,000     บาท 

            7.2   ค่าใชจ่้ายกิจกรรมวนัไหวค้รู                                        เป็นเงิน        3,000     บาท         

            7.3   ค่าใชจ่้ายกิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม ชั้น ป. 1 – ป. 6      เป็นเงิน      18,000     บาท 

            7.4   ค่าใชจ่้ายกิจกรรมแห่เทียนพรรษา                                เป็นเงิน        1,000     บาท 

            7.5   ค่าใชจ่้ายกิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ                                  เป็นเงิน        2,000     บาท 

            7.6   ค่าใชจ่้ายกิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ                                  เป็นเงิน        2,000     บาท 

            7.7   ค่าใชจ่้ายกิจกรรมวนัขึ้นปีใหม่                                      เป็นเงิน        2,000     บาท         

                                                                             รวมเป็นเงิน      30,000    บาท 

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

               8.1   ผูเ้รียนมีนิสยัใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ 

               8.2   ผูเ้รียนร้อยละ  80  ปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยั  มีความรับผดิชอบ  มีกิริยามารยาทที่ดีงาม 

               8.3   ผูเ้รียนร้อยละ  80  ปฏิบติัตนอยูใ่นศีล 5 มีความกตญัญู ซ่ือสตัย ์ ขยนั  ประหยดั  อดทน   

       มีความเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละเพือ่ส่วนรวม 

               8.4   ผูเ้รียนร้อยละ  80  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  หลีกเล่ียงและรู้โทษภยัจากส่ิงเสพติด 

               8.5   ผูเ้รียนร้อยละ  80  ปฏิบติัตนเพือ่การอนุรักษพ์ลงังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

               8.6   ผูเ้รียนร้อยละ  80  มีทกัษะเบื้องตน้ในการท างานดว้ยตนเอง  และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

                

 

                                                                         ลงช่ือ.......................................................ผูเ้สนอโครงการ 

                                                                                            (นางสุณีรัตน์  แยม้อาภา) 

                                                                                     ครู  วทิยฐานะ  ช านาญการพเิศษ 

                                                                           

 

          ลงช่ือ.......................................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
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                          (นายสมชยั  อภิรัตนาชยั) 

                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

โครงการ     พฒันาอาคารสถานที่อาคารประกอบและส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนการสอน 
แผนงาน     งานบริหารทัว่ไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวทิยา  ปล้ืมศรี 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเน่ือง  
ระยะเวลาด าเนินการ    16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธ ์3 พฒันาระบบการบริหารจดัการ 
         

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญตัิการศึกษา ปี  พ.ศ. 2542 ไดก้  าหนดใหก้ารจกัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนเอ้ือต่อ

การจกัการเรียนการสอนของครูผูส้อนและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนถือเป็นส่วนส าคญัดา้นหน่ึงที่ช่วย

ใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งการจดัดูแลบริเวณ  อาคารสถานที่ภายใน

ห้องเรียนหรือห้องอ านวยการต่างๆ  เพราะจะมีผลต่อการพฒันาการทางดา้น  ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  

อารมณ์  และสังคม  โรงเรียนจึงเปรียบเสมียนบ้านหลังที่สองของนักเรียน  ซ่ึงต้องใช้ชีวิตเพื่อหา

ประสบการณ์ในวนัหน่ึงๆ  มากกว่าอยูท่ี่บา้นจึงสมควรเอาใจใส่ดูและเป็นพิเศษ  ในการจดัสภาพแวดลอ้ม

ให้ มี บรรยากาศที่ ดี  เ หม าะสม  เพื่ อพัฒนา ร่ า งก าย  จิต ใจ  ส ติ ปัญญาของนัก เ รี ยนให้ ดี ที่ สุ ด 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพือ่จดัสภาพส่ิงแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของสถานศึกษา อาคารประกอบ ใหส้วยงาม 

2.2 เพือ่พฒันาอาคารสถานที่ใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

2.3  เพือ่ให้เป็นสถานที่ที่น่าอยูแ่ละปลอดภยัต่อผูเ้รียนทุกคน 

 

3. เป้าหมาย 

3.1 ดา้นปริมาณ 

1.  พื้นที่อาคารประกอบ  และพื้นที่ทุกส่วนภายในบริเวณสถานศึกษา 

3.2   ดา้นคุณภาพ 
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    1.  สถานศึกษามีส่ิงแวดลอ้มที่สวยงาม  และอาคารสถานที่ของโรงเรียนใช ้

   ประโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4.1  พื้นที่บริเวณภายในของสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาปรับปรุงใหส้ะอาดสวยงาม 

4.2  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

4.3  อาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน พิเศษ หอ้งบริการต่างๆ และหอ้งเรียน 

       หอ้งอ านวยการ ไดรั้บการดูและรักษาใหมี้สภาพพร้อมใชง้านและปลอดภยั 

  4.4  ผูเ้รียนไม่ไดรั้บอุบติัเหตุที่ร้ายแรง จากเคร่ืองเล่นต่างๆ ของโรงเรียน 

  4.5  โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภยั  ทรัพยสิ์นและเคร่ืองใชต่้างๆ ที่เป็นสมบติัของโรงเรียน 

  4.6  ผูเ้รียน  ผูป้กครองและชุมชนมีความพงึพอใจกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มของสถานศึกษา 

5. วิธีการด าเนินการ 

5.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

5.2 ส ารวจ สอบถามสภาพและความตอ้งการของนกัเรียนและคณะครู 

5.3 ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ของโรงเรียนใหส้ะอาดสวยงาม 

5.4 จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

5.5 บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมอาคารสถานที่ใหพ้ร้อมใชง้านใหดู้สะอาดสวยงามและปลอดภยั 

5.6 ประเมินโครงการ 

5.7 รายงานสรุปผล 

 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ที่ กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ให้
สถานศึกษาสวยงาม  

ตลอดปี
การศึกษา 

100,000 นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร 
และคณะท างาน 

2. จดัแหล่งเรียนเอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนการสอน 

ตลอดปี
การศึกษา 

100,000 นางสาวอจัฉรา  ทววีรรณ 
และคณะท างาน 

3. บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและ อาคารประกอบ 

ตลอดปี
การศึกษา 

200,000 นายวทิยา  ปล้ืมศรีและ
คณะท างาน 

4. ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการท าความ ตลอดปี 70,000 นายวชัระ  คงสวา่งนาย



69 

สะอาดอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

การศึกษา ภทัรพล  แกว้ปันและ
คณะท างาน 

 

7. งบประมาณ 

7.1  เงินอุดหนุนรายหัว          286,000          บาท 

7.2  เงินรายไดส้ถานศึกษา               -                บาท 

7.3  เงินสนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน          -                 บาท 

       

8.  ประมาณการใช้จ่าย (จ  าแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดวา่ใชใ้นการด าเนินงาน) 

8.1  ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์     เป็นเงิน   90,000   บาท 

8.2  จดัแหล่งเรียนรู้      เป็นเงิน   90,000   บาท 

8.3  ซ่อมแซมอาคารสถานที ่      เป็นเงิน   102,000   บาท 

8.4  ค่าวสัดุท าความสะอาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ    เป็นเงิน   4,000   บาท 

      รวมเป็นเงิน     28,600   บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  สภาพส่ิงแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของสถานศึกษาสวยงาม 

9.2  มีอาคารสถานที่ใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมต่อการเรียนการสอน 

9.3  สถานศึกษาน่าอยูแ่ละปลอดภยัต่อผูเ้รียนทุกคน 

9.4  อาคารเรียน อาคารประกอบสะอาดสดใสน่าใชส้ าหรับผูเ้รียนทุกคน 

 

 

         ลงช่ือ........................................ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

         ( นายวทิยา  ปล้ืมศรี ) 

                  ครูวทิยฐานะช านาญการพเิศษ 

 

 

         ลงช่ือ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
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             (นายสมชยั  อภิรัตนาชยั) 

    ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดี อุปถมัภ)์ 

 

โครงการ                          การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา 
แผนงาน  บริหารทัว่ไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอมรินทร์   ปุมโคกกรวด 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 เมษายน 2560 -  31 มีนาคม 2561 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน (1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รียน) 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธท์ี่ 1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

 

1.หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองด้วยส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง 

จดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและก าหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศกัยภาพนักเรียนเน้นกิจกรรม

ส่งเสริมพฒันาป้องกันแก้ปัญหาและคุม้ครองสิทธิเด็กโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง 

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพือ่พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน 

 2.2เพือ่ส่งเสริมใหค้รูที่ปรึกษาบุคลากรผูป้กครองชุมชนหน่วยงานอ่ืนมีส่วนร่วมในการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

 2.3 เพือ่ใหน้กัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและพฒันาครบทุกดา้น อยา่งทัว่ถึง 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ  

  1. ร้อยละ 90 โรงเรียนมีการด าเนินการในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน 

  2. ร้อยละ 90 ครูที่ปรึกษา บุคลากร ผูป้กครอง ชุมชนหน่วยงานอ่ืนไดดู้แลช่วยเหลือนกัเรียน 

  3. ร้อยละ 90 นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและพฒันา 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
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  1. บุคลากรมีการใชร้ะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน 

  2. นกัเรียนเป็นผูมี้คุณภาพมากขึ้นทั้งร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา 

 

4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมคณะครู ช้ีแจง ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 

แต่งตั้งคณะท างานก าหนดเคร่ืองมือและจดัท าเคร่ืองมือ 

ก าหนดแผนปฏิบติังาน 

 พ.ค. 2560 ผูบ้ริหาร/คณะท างาน 

ขั้นด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

2. ปฏิบติักิจกรรม 

2.1 ประชุมผูป้กครองก่อนเปิดภาคเรียน 

2.2 การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

2.3 - การคดักรอง 

-การเยีย่มบา้น 

2.4 การส่งเสริมการพฒันา 

2.5 การป้องกนัช่วยเหลือและแกไ้ข 

-การรณรงคป้์องกนัยาเสพติด,เสียงตามสาย 

-กิจกรรมครู D.A.R.E 

-การจดัท าประกนัอุบติัเหตุ 

-การมอบทนุการศึกษา 

2.6 การส่งต่อ 

 

 

7 พ.ค. 2560 

มิ.ย. 60 – ก.พ. 61 

มิ.ย. 60 – ก.พ. 61 

 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

 

คณะครูทุกท่าน 

ครูประจ าชั้น 

ครูประจ าชั้น 

 

ครูประจ าชั้น 

ครูประจ าชั้น/คณะครู 

 

 

 

 

ครูประจ าชั้น/คณะครู 

3. ติดตามประเมินผล ตลอดปีการศึกษา ครูอมรินทร์ 

4. รายงานผลการปฏิบตัิงาน 

-รวบรวมสรุปผลการปฏิบติังานของทุกกิจกรรม เสนอต่อ

ผูบ้ริหาร น าปัญหาขอ้บกพร่องไปแกไ้ขคร้ังต่อไป 

มี.ค. 2561 ครูอมรินทร์ 
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5.การวัดผลประเมนิผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ 

1.ร้อยละ90ของโรงเรียนมีการด า เนินการในระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

ส ารวจ,สงัเกต แบบส ารวจ,  

แบบบนัทึกกิจกรรม 

2.ร้อยละ90ของนกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและ

พฒันาเตม็ ศกัยภาพ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
6.งบประมาณที่ใช้   
  1.เงินอุดหนุนรายหวั   -  บาท 
  2.เงินรายไดส้ถานศึกษา    2,000  บาท 

     รวม 2,000  บาท 

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 ค่าเอกสาร/วสัดุ/อุปกรณ์    2,000  บาท 
  รวมเป็นเงิน     2,000   บาท 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 โรงเรียนด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

 8.2 โรงเรียนด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

                                  ลงช่ือ …………………………… ผูเ้สนอโครงการ 

                                       (นางสาวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด)  

        ครูผูช่้วย 
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                                                                              ลงช่ือ ……………………………… ผูอ้นุมตัิโครงการ 

       (นายสมชาย อภิรัตนาชยั) 

      ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

โครงการ  โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามยันกัเรียน 
แผนงาน  งานบริหารทัว่ไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปริชาติ บวัรอด 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน (1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รียน) 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธท์ี่ 1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

____________________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 เร่ืองของสุขภาพ อนามยัในโรงเรียนเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ที่ตอ้งส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน รวมทั้งผูป้กครองและชุมชน โดยเฉพาะนักเรียนซ่ึงอยูใ่นวยัที่กลงัเจริญเติบโต ถา้สุขภาดีอนามยัดี

ทุกส่ิงทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วย ดังนั้ นเพื่อให้นักเรียนได้รับการพฒันาด้านสุขภาพที่ดีปฏิบัติตนถูก

สุขอนามยั มีความรู้ ความเขา้ใจในการป้องกนัและดูแลรักษาสุขภาพใหแ้ขง็แรง และท าให้โครงการน้ีส่งผล

ไปสู่อนามยัที่ดีในครอบครัว ชุมชนของนกัเรียนดว้ย 

 ดงันั้นโรงเรียนจึงตระหนักถึงความส าคญัและประโยชน์ที่จะไดรั้บจึงจดัให้มีโครงการส่งเสริม

สุขภาพและอนามยันกัเรียนขึ้น เพือ่ส่งเสริมและบริการดา้นสุขภาพอนามยัของนักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรง

มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพือ่ส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยัของนกัเรียนทุกคนอยา่งสม ่าเสมอ 

 2.2 เพือ่จดับริการดา้นสุขภาพอนามยัใหแ้ก่นกัเรียนทุกคน 

 2.3 เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลสุขภาพ อนามยัของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

 2.4 เพือ่เป็นการสร้างสุขนิสยัของนกัเรียนในการดูแลรักษาสุขภาพอนามยั 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ดา้นปริมาณ 

  1) นกัเรียนในโรงเรียนทุกคนไดรั้บการส่งเสริมสุขภาพอนามยัอยา่งสม ่าเสมอ 
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  2) นกัเรียนทุกคนไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพอนามยั 

3.2 ดา้นคุณภาพ 

 1) นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นสุขภาพตามสุขบญัญติัแห่งชาติ 10 ประการ 

 2) นกัเรียนมีสุขภาพแขง็แรง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมครูคณะกรรมการเพือ่พจิารณา
วางแผนด าเนินการดา้นสุขภาพ 

2 พ.ค. 2560 คณะผูบ้ริหาร/ คณะท างาน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 2 พ.ค. 2560 ผูบ้ริหาร 
3. จดัหาวสัดุอุปกรณ์ ที่จ  าเป็นประจ าหอ้ง
พยาบาล/หอ้งเรียน ดูแลหอ้งพยาบาล 

11พ.ค. 2560 ครูเจริญ/คณะท างาน 

4. กิจกรรมออกก าลงักายหนา้เสาธง 16 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561 ครูภทัรพล/คณะท างาน 
5. อาหารเสริมนม 16 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561 ครูประจ าชั้น 

6. กิจกรรมแปรงฟันหลงัอาหาร 16 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561 ครูประจ าชั้น 
7. อบรมผูน้ านกัเรียน ( อย. นอ้ย ) มิ.ย. 2560 ครูปริชาติ/คณะท างาน 
8. สุขาน่าใช ้ 16 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561 ครูอจัฉรา/คณะท างาน 
9. เด็กไทยฟันดี ต.ค. 2560 ครูปริชาติ/คณะครู 
10. จดับริการตรวจสุขภาพ / ฉีดวคัซีน / ท า
ฟัน 

มิ.ย.และ ก.ย.2560 
ส.ค. และ ก.ย. 2560 

ครูปริชาติ/เจา้หนา้ที่
โรงพยาบาล 

11. พานกัเรียนไปท าฟัน ส.ค. และ ก.ย. 2560 ครูประชั้น/ครูปริชาติ 
12. บริการใส่ยาฆ่าเหา ในกิจกรรมผมสวยไร้
เหา 

ก.ค. 2560 ครูประจ าชั้น/คณะท างาน 

13. คลินิกเด็กอว้น มิ.ย. 2560 – ก.พ. 2561 ครูเจริญ/คณะท างาน 
14. จดัป้ายนิเทศ เสียงตามสายใหค้วามรู้ดา้น
สุขภาพ 

16 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค.. 2561 ครูปริชาติ/คณะท างาน 

15. แข่งขนักีฬาสี ก.ย. 2560 – ม.ค. 2561 ครูภทัรพล/คณะท างาน 
16. ช่างน ้ าหนกั / วดัส่วนสูง พ.ค. , ส.ค. 2560/ ก.พ. 2561 ครูประจ าชั้น 
17. ทดสอบสมรรถภาพ ธ.ค. 2561 ครูพลศึกษา 
18. ประเมินโครงการ/สรุปรายงานผล 31 มี.ค.2561 ครูปริชาติ 
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5. วัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมสุขภาพอนามยั
อยา่งสม ่าเสมอ 

สงัเกต แบบสงัเกต 

2. นกัเรียนไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพ สงัเกต แบบสงัเกต 
3. นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นสุขภาพตามสุข
บญัญติัแห่งชาติ 10 ประการ 

สงัเกต สอบถาม แบบสงัเกต 

4. นกัเรียนมีสุขภาพแขง็แรง มีสมรรถภาพตาม
เกณฑม์าตรฐาน 

สงัเกต สอบถาม แบบทดสอบ 

 

6. งบประมาณ 

 6.1 เงินอุดหนุนรายหวั     บาท 

 6.2 เงินรายไดส้ถานศึกษา   20,000  บาท 

6.3 เงินสนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน       -  บาท 

 รวมงบประมาณที่ไดรั้บ 20,000  บาท 

 

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย ( จ  าแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดวา่จะใชใ้นการด าเนินงาน ) 

 7.1 จดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์  เป็นเงิน 7,000  บาท 

 7.2 ค่าพาหนะน านกัเรียนไปท าฟัน เป็นเงิน 3,000  บาท 

 7.3 ค่าวสัดุอุปกรณ์การแข่งขนักีฬาสี เป็นเงนิ 10,000  บาท 

  รวมเป็นเงิน 20,000  บาท 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 นกัเรียนไดรั้บการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามยัมากขึ้น 

 8.2 นกัเรียนน าความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลสุขภาพ อนามยั ไปสู่ครอบครัวและชุมชน 
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 8.3 นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นสุขภาพตามสุขบญัญติัแห่งาติ 10 ประการ 

 8.4 นกัเรียนมีสุขภาพแขง็แรง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

 

      ลงช่ือ.............................................ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

       ( นางสาวปริชาติ   บวัรอด ) 

        ครูผูช่้วย 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

       ( นายสมชยั  อภิรัตนาชยั ) 

      ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง ( ใจดีอุปถมัภ ์) 
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โครงการ  ส่งเสริมกิจกรรมปฐมวยั 
แผนงาน  งานบริหารทัว่ไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิราภรณ์  โคตรภูธร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง    
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2560 – 31 มีนาคม  2561 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน (1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน) 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธท์ี่ 1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

 

1.   หลักการและเหตุ 

 การจดัการศึกษาของเด็กปฐมวยั  มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อม  การมีพฒันาด้านร่างกาย  ด้าน

อารมณ์และจิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญาอย่างเต็มศกัยภาพ  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ

พฒันาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกประเภท  เนน้เด็กเป็นส าคญั  และจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กดา้น

ต่างๆใหส้ามารถด ารงชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  เพือ่พฒันาเด็กใหเ้ป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพือ่พฒันาและส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการร่วมกิจกรรมต่างๆได ้

 2.2  เพือ่พฒันาและส่งเสริมให้เด็กสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้

 

3.    เป้าหมาย 

 3.1ด้านปริมาณ 

  1) เด็กมีความสามารถในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ผา่นเกณฑต์ามสถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ  85

 2) เด็กมีความสามารถช่วยเหลือตนเองผา่นเกณฑต์ามสถานศึกษาก าหนดร้อยละ  85 

 3.2  ด้านคุณภาพ 

  1)เด็กมีความสามารถในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

  2) เด็กมีความสามารถช่วยเหลือตนเองไดดี้ 
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4.วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน     ระยะเวลา      ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมช้ีแจง/แต่งตั้งคณะท างาน พ.ค.   2560 ผูบ้ริหาร/ครูจิราภรณ์ 

2.ค่าอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ าหรับเด็ก 10 พ.ค.  2560 ครูจิราภรณ์ 

3.ค่าวสัดุท าความสะอาดหอ้งเรียน 10 พ.ค.  2560 ครูจิราภรณ์ 

4.ด าเนินกิจกรรม 

4.1กิจกรรมวนัส าคญั 

4.2กิจกรรมจิตรกรนอ้ย 

4.3กิจกรรมหนูนอ้ยยอดนกัพดู 

4.4กิจกรรมฐานเรียนรู้สู่โลกกวา้ง(บา้นนกัวทิย)์ 

4.5กิจกรรมร่วมกบัสมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ 

4.6กิจกรรมบณัฑิตนอ้ย 

 

ตามปฏิทินปฏิบตัิงาน 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ก.ย. 2560-ก.พ. 2561 

 

31 มี.ค. 2561 

 

คณะครูอนุบาล 

ครูจิราภรณ์ 

ครูธนพร 

คณะครูอนุบาล 

คณะครูอนุบาล 

คณะครูอนุบาล 

5.ประเมินโครงการ/สรุปรายงาน 31มี.ค. 2561 ครูจิราภรณ์ 

 

5.การวัดและประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1.เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย สงัเกต   ทดสอบ แบบสงัเกต/แบบทดสอบ 

2.เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์  จิตใจ สงัเกต แบบสงัเกต 

3.เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม สงัเกต แบบสงัเกต 

4.เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา สงัเกต / สอบถาม /

สมัภาษณ์ 

แบบทดสอบ /สมัภาษณ์ 
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6..  งบประมาณ 

  6.1 เงินอุดหนุนรายหวั   30,000                บาท 

  6.2 เงินรายไดส้ถานศึกษา   -   บาท 

             6.3 เงินสนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน   -   บาท  

   รวมงบประมาณที่ไดรั้บ      30,000 บาท 

 

7.  ประมาณการค่าใช้จ่าย  (จ  าแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดวา่จะใชใ้นการด าเนินงาน) 

7.1  ค่าอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้ชส้ าหรับเด็ก         6,000 บาท 

7.2  ค่าวสัดุอุปกรณ์ท าความสะอาดประมาณ           2,000 บาท   

7.3  ค่าครุภณัฑ ์เคร่ืองปร้ินท ์           2,000 บาท 

7.4  ค่าวสัดุกิจกรรมบา้นนกัวทิยฯ์           6,000            บาท 

7.5 ค่าร่วมกิจกรรมสมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ         4,000            บาท 

       รวมเป็นเงิน      20,000    บาท 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  เด็กมีความพร้อมในดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์และจิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญาได ้ดี 

8.2  เด็กสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

8.3  เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยัไดดี้ 

 

 

              ลงช่ือ...........................................ผูเ้สนอโครงการ 

       (นางสาวจิราภรณ์  โคตรภูธร ) 

                   ครู 
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       ลงช่ือ................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

               (นายสมชยั  อภิรัตนาชยั ) 

          ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

โครงการ  โครงการสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียนและชุมชน 
แผนงาน  งานบริหารทัว่ไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศตรรคพร   วทิยา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง     
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2560 – 31 มีนาคม  2561 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจดัการของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับกลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธท์ี่ 4.ประสานความสมัพนัธ์โรงเรียนกบัชุมชนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษา ไดมี้การกระจายอ านาจจดัการศึกษาไปสู่ทอ้งถ่ิน ซ่ึงท าให้ครอบครัว 
ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา และสังคม
อ่ืนๆเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้กบับุตรหลานของตนตามพระราชบญัญตัิการศึกษาจะตอ้งสร้าง
ความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือในการใหบ้ริการทางการศึกษาระหวา่งสถานศึกษากบัองคก์รอ่ืนๆ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน 

2.2 เพือ่ให้เกิดความร่วมมือเรียนระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน 

2.3 เพือ่ใหค้นในชุมชนไดใ้ชส้ถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

  1) ประชาชนในชุมชนร้อยละ 80 ไดใ้ชป้ระโยชน์จากสถานศึกษา 
  2) ประชาชนในชุมชนและองคก์รต่างๆร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา 

  3) ครู ผูเ้รียน และคนในชุมชนร้อยละ 80 ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัอาชีพในทอ้งถ่ิน 

 3.2 ด้านคุณภาพ 

  1) ผูเ้รียนและคนในชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา 
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  2) คนในชุมชนและองคก์รต่างๆใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาเป็นอยา่งดี  

 

 

4.  วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1.ประชุมครูคณะกรรมการเพือ่พจิารณาวางแผน

ด าเนินงาน 

พ.ค.2560 ผูบ้ริหาร/คณะท างาน 

2.ประชาสมัพนัธง์านของโรงเรียนใหผู้ป้กครองทราบ ตลอดปีการศึกษา ครูศตรรคพร 

3.ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานและปฏิทินปฏิบติังาน

ประจ าปี 

-ประชุมเครือข่ายผูป้กครอง 

-จดัท าจุลสาร แผน่พบั ประชาสมัพนัธ์ใหชุ้มชนทราบ 

-เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุม 

-เขา้ร่วมกิจกรรมงานประเพณีวนัส าคญัต่างๆกบั

ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 

-ใหบ้ริการสถานที่แก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่มา

ขอใชบ้ริการ 

ตลอดปีการศึกษา 

 

พ.ค. 2560 

ตลอดปีการศึกษา 

ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

ตลอดปีการศึกษา 

 

ตลอดปีการศึกษา 

ครูศตรรคพร 

4.ประเมินโครงการ/สรุปรายงานผล มี.ค. 2561 ครูศตรรคพร 

 5.การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1.ประชาชนในชุมชนร้อยละ 80 ไดใ้ชป้ระโยชน์จาก
สถานศึกษา 

บนัทึก 
สงัเกต 

แบบบนัทึก 
แบบสงัเกต 

2.ประชาชนในชุมชนร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อ
สถานศึกษา 

สอบถาม 
สมัภาษณ์ 

แบ[สอบถาม 
แบบสมัภาษณ์ 

3.ครู ผูป้กครอง นกัเรียน และชุมชนท างานร่วมกนัได้
เป็นอยา่งดี 

สงัเกต 
สอบถาม 

แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 
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4. ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆใหค้วาม

ร่วมมือกบัสถานศึกษาเป็นอยา่งดี 

สงัเกต 

สอบถาม 

สมัภาษณ์ 

แบบสงัเกต 

แบบสอบถาม 

แบบสมัภาษณ์ 

6.งบประมาณ 
             6.1 เงินอุดหนุนรายหวั   -  บาท 
             6.2 เงินรายไดส้ถานศึกษา    4,000  บาท 
             6.3 เงินสนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน  -  บาท 

   รวมงบประมาณที่ไดรั้บ      4,000  บาท  

7.ประมาณการค่าใช้จ่าย  (จ  าแนกรายละเอียดทุกรายการที่คาดวา่จะใชใ้นการด าเนินงาน) 

7.1  ค่าวสัดุ/อุปกรณ์  เป็นเงิน  2,500 บาท 

7.2  ค่าน ้ าด่ืม(ประชุมผูป้กครอง) เป็นเงิน   1,500 บาท 

         รวมเป็นเงิน    4,000   บาท  

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือ จากผูป้กครอง ชุมชน และองคก์ร หน่วยงานต่างๆเป็นอยา่งดี 
8.2 ครู ผูเ้รียน และคนในชุมชน ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัอาชีพเสริมในทอ้งถ่ิน 
8.3 ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์ร หน่วยงานต่างๆมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา 

 

 

ลงช่ือ ...........................................ผูเ้สนอโครงการ                            

    (นางศตรรคพร  วทิยา) 

                    ครู ช านาญการ 

 

 

ลงช่ือ ........................................... ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                                                                                            (นายสมชยั    อภิรัตนาชยั) 

                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 
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ปฏทินิปฏบิัติงาน 

ประจ าปีการศึกษา 2560  (ภาคเรียนที ่1) 
โรงเรียนคลองสองพีน้่อง(ใจดีอปุถมัภ์) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 1 

 
 

สัปดาห์ที ่
 

วันเดือนปี 
 

กิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ 
 17-21 เม.ย. -หวัหนา้โครงการด าเนินเขียนโครงการ/งาน

ประจ าปีการศึกษา 2560 ใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐาน และตวับ่งช้ีมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 
-รวบรวมโครงการตามกลุ่มงานส่งฝ่ายแผน 
- ประชุมสรุปโครงการประจ าปีการศึกษา 2560 
วเิคราะห์ แกไ้ข เพิม่เติม จดัพมิพ ์และท ารูปเล่ม 
-อบรมครูสายผูส้อนเพือ่เสริมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจในระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (22 พ.ค.) 

-ผูบ้ริหาร/หวัหนา้งาน/
งานแผน/คณะครู 

 
 

 

 24-28  เม.ย. -ประชุมวชิาการจดัท าตารางสอน 
-อบรมเชิงปฏิบตัิการใชส่ื้อเทคโนโลยเีตรียม
ขอ้มูล ปพ. 5/58 (23-24 เม.ย.) 

ผูบ้ริหาร/วิชาการ/ 
ครูสมร 

 

 

  7 พ.ค. -ประชุมผูป้กครอง ชั้นอนุบาล 1- ป.6 ผูบ้ริหาร/คณะครู  
 8-9 พ.ค. -ประชุมวชิาการเพือ่ปรับปรุงหลกัสูตร

สถานศึกษา 
 

ผูบ้ริหาร/วิชาการ 
 

 11-15 พ.ค. -ครูจดัท าหอ้งเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียน 

คณะครู  
 

 16   พ.ค. -เปิดเรียนวนัแรก 
-ปฐมนิเทศนกัเรียนทุกคน 
-รับหนงัสือและอุปกรณ์การเรียน 
-ประชุมหวัหนา้สายชั้นเพือ่ส ารวจความพร้อม 

ผูบ้ริหาร/วิชาการ 
หวัหนา้สายชั้น 

 

1 17 -19 พ.ค. -ส่งแผนการสอน ครูทุกท่าน  
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-ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาคร้ังที่ 1/60 

ทุกฝ่าย/ทุกงาน 
ผูบ้ริหาร 

 
สัปดาห์ที ่

 
วัน เดือน ปี 

 
กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

2 22-26 พ.ค. -ส่งแผนการสอน 
-เลือกตั้งสภานกัเรียน 

ครูทุกท่าน/ครูภทัรพล 
 

 

3 
 
 

29 พ.ค- 
2 มิ.ย. 

 
 

- ประชุมประจ าเดือน 
-ส่งแผนการสอน 
-รับเอกสารงานธุรการต่างๆในชั้นเรียน 
-กิจกรรมวนัไหวค้รู (8 มิ.ย.60) 

ผูบ้ริหาร 
ครูทุกท่าน 
ครูประจ าชั้น 
ครูสุณีรัตน์ 

 
 
 

 
4 5- 9 มิ.ย. -ส่งแผนการสอน 

-ส ารวจการอ่านของนกัเรียน 
-เขา้ค่ายคุณธรรมชั้น ป.1-6  (12- 16 มิ.ย.60) 
(12-13 ป.3,4    14 มิ.ย. ป.1    15-16  ป.5,6) 

ครูทุกท่าน 
ครูประจ าชั้น 
ครูสุณีรัตน์ 

 
 

 

5 
 

12-16  มิ.ย. 
 

-ส่งแผนการสอน 
-กิจกรรมออกเยีย่มบา้นนกัเรียน 
-ประชุมวชิาการ 

ครูทุกท่าน 
 

วชิาการ/หวัหนา้สาย 

 

6 19 -23 มิ.ย. -ส่งแผนการสอน 
-ประชุมสภานกัเรียน 

ครูทุกท่าน 
ครูภทัรพล 

 
 

7 26 – 30 มิ.ย. 
 

-ส่งแผนการสอน 
-ประชุมประจ าเดือน 
-ส่งเอกสารธุรการต่าง ๆในชั้นเรียน 
-กิจกรรมวนัสุนทรภู่ (26 มิ.ย. 60) 

ครูทุกท่าน 
ผูบ้ริหาร/คณะครู 
ครูประจ าชั้น 
วชิาการ 

 

8 3-7 ก.ค. -ส่งแผนการสอน 
-ส่งรายงานเยีย่มบา้น 
- -ประชุมเตรียมกิจกรรมวนัเขา้พรรษา 
กิจกรรมวนัเขา้พรรษา (7 ก.ค.60) 

ครูทุกท่าน 
ครูประจ าชั้น 
ครูสุณีรัตน์ 

 

9 
 

11-14 .ก.ค. 
 

-ส่งแผนการสอน 
-นิเทศชั้นเรียนทุกสายชั้น 

ครูทุกท่าน 
ผูบ้ริหาร/วิชาการ 

 

10 
 

 

17 -21 ก.ค. 
 
 

-ส่งแผนการสอน 
-นิเทศก ากบัติดตาม การด าเนินงานของ
โครงการต่างๆ 

ครูทุกท่าน 
ผูบ้ริหาร/หัวหนา้

โครงการ 
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สัปดาห์ที ่

 
วัน เดือน ปี 

 
กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

11 24 - 28 ก.ค. 
 

-ส่งแผนการสอน 
-กิจกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาติ (27 ก.ค. 60) 

-กิจกรรมวนัเขา้พรรษา (27 ก.ค. 60) 
- กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

ครูทุกท่าน 
วชิาการ 

ครูสุณีรัตน์ 

 
 

 

12 
 

 

31ก.ค.- 
4 ส.ค. 

 
 

-ประชุมประจ าเดือน 
-ส่งแผนการสอน 
-ประชุมเตรียมกิจกรรมวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถ 

ผูบ้ริหาร 
ครูทุกท่าน 
ครูสุณีรัตน์ 

 
 

 

13 7-11 ส.ค. -ส่งแผนการสอน 
-กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ(11 ส.ค. 60) 

-ประชุมวชิาการเตรียมสอบกลางภาคเรียนที1/60 
-จดัท าขอ้สอบกลางภาคเรียนที่ 1/60 

ครูทุกท่าน 
ครูสุณีรัตน์ 

 
วชิาการ/หวัหนา้สาย 

ครูประจ าวชิา 

 

14 15-18 ส.ค. -ส่งแผนการสอน 
-นิเทศก ากบัการอ่านของนกัเรียน 
- กิจกรรมวนัวทิยาศาสตร์ (18 ส.ค.60) 
-สอบกลางภาคเรียนที่ 1/60 (22-23 ส.ค.2560) 

-ประชุมเตรียมกิจกรรมทศันศึกษานกัเรียน 

ครูทุกท่าน 
ผูบ้ริหาร/วิชาการ 

ครูนพมาศ/ครูอมรินทร์ 
ครูประจ าวชิา 
ครูเจริญ 

 
 

 
 

15 21-25 ส.ค. 
 

-ส่งแผนการสอน 
-นิเทศชั้นเรียนทุกสายชั้น 
-กิจกรรมทศันศึกษานกัเรียน (25ส.ค.60) 

ครูทุกท่าน 
ผูบ้ริหาร/วิชาการ 
ครูเจริญ/คณะครู 

 

16 28ส.ค.-     
1ก.ย. 

-ส่งแผนการสอน 
-ส่งเอกสารธุรการต่าง ๆในชั้นเรียน 
-ประชุมประจ าเดือน 

ครูทุกท่าน 
ครูประจ าชั้น 

ผูบ้ริหาร/คระครู 

 

17 4-8 ก.ย. -ส่งแผนการสอน ครูทุกท่าน 
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สัปดาห์ที ่

 
วันเดือนปี 

 
กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

18 
 
 

11-15 ก.ย. 
 
 

-ส่งแผนการสอน 
-ประชุมวชิาการเพือ่เตรียมสอบ ภาคเรียนที่ 1/60 
 

ครูทุกท่าน 
วชิาการ/หวัหนา้สายชั้น 

ครูประจ าวชิา 

 

19 18-22 ก.ย. 
 

-ส่งแผนการสอน 
-จดัท าขอ้สอบและเอกสารการสอบปลายภาค     
เรียนที่ 1/60 

 
ครูประจ าวชิา 

 

 

20 25-29 ก.ย. -สอบปลายภาคเรียนที่ 1/60  (28-29 ต.ค.) 

-สรุปผลการอ่านคล่อง-เขียนคล่องของนกัเรียน
(โครงการพฒันาการอ่านคล่อง-เขียนคล่อง) 

ครูประจ าวชิา 
ครูผูส้อน 

 
 

 
21 2-6 ต.ค. -ประชุมประจ าเดือน 

-สรุปและรวบรวมผลการด าเนินงานและการใช้
งบประมาณของโครงการต่าง ๆตามแผน
ปฏิบตัิงานประจ าปี ภาคเรียนที่ 1 
-ส่งเอกสารการสอบภาคเรียนที่ 1 
-ส่งเอกสารธุรการต่างๆในชั้นเรียน 
-วเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ชั้น ป.1-6 
12-30 ตุลาคม 2560 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 

ผูบ้ริหาร 
ฝ่ายแผน/หวัหนา้

โครงการ/หวัหนา้งาน 
 

ครูประจ าวชิา 
ครูประจ าชั้น 
วชิาการ/ 

ครูประจ าชั้น 
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ปฏทินิปฏบิัติงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2560  (ภาคเรียนที ่2) 

โรงเรียนคลองสองพีน้่อง(ใจดีอปุถมัภ์) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 1 
 

 
สปัดาห์ที ่

 
วนัเดือนปี 

 
กิจกรรม 

 
ผูรั้บผดิชอบ 

 
หมายเหตุ 

22 1- 3 พ.ย. -เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 
-ด าเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ 
-ประชุมวชิาการ 

ผูบ้ริหาร/คณะครู 
หวัหนา้โครงการ 

วชิาการ 

 
 
 

23 6-10 พ.ย. -ส่งแผนการสอน 
-ส ารวจนกัเรียนที่มีผลการเรียนไม่น่าพงึพอใจ 
 เพือ่ปรับปรุงแกไ้ขและใหค้วามช่วยเหลือ 

ครูทุกท่าน 
วชิาการ/ครูประจ าชั้น 

 

 

24 13-17 พ.ย. -ส่งแผนการสอน 
-ส ารวจการอ่านและการพฒันาดา้นการอ่าน  
ของนกัเรียนจากภาคเรียนที่ 1 
-ประชุมสภานกัเรียน 
-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาคร้ังที่ 2/60 

ครูทุกท่าน 
ครูประจ าชั้น 

 
ครูภทัรพล 
ผูบ้ริหาร 

 
 
 
 
 

25 20-24 พ.ย. -ส่งแผนการสอน ครูทุกท่าน  
26 

 
 

27 – พ.ย 
-1 ธ.ค. 
 

-ส่งแผนการสอน 
-ส่งเอกสารธุรการชั้นเรียน 
-ประชุมประจ าเดือน 
- กิจกรรมกีฬาสี (28-30 พ.ย.) 

ครูทุกท่าน 
ครูประจ าชั้น 
ผูบ้ริหาร 

ครูภทัรพล/ครูเจริญ 

 

27 4-8  ธ.ค. -ส่งแผนการสอน 
-นิเทศชั้นเรียนทุกสายชั้น 
-ประชุมเตรียมกิจกรรมอยูค่่ายพกัแรม 
ลูกเสือ-ยวุกาชาด ชั้น ป.4-6 

ครูทุกท่าน 
ผูบ้ริหาร/วิชาการ 

ครูเจริญ 

 
 

 

28 12-15 ธ.ค. -ส่งแผนการสอน 
-กิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน 2/60 

ครูทุกท่าน 
 

 

30 25-29 ธ.ค. -ส่งแผนการสอน ครูทุกท่าน  
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-กิจกรรมส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่(ท าบุญตกับาตร) 
-ประชุมประจ าเดือน 

ครูสุณีรัตน์ 
ผูบ้ริหาร 

 
สัปดาห์ที ่

 
วันเดือนปี 

 
กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

31 3-5 ม.ค. 
 

-ส่งแผนการสอน 
-ส่งเอกสารธุรการชั้นเรียน 
-ประชุมวชิาการเพือ่เตรียมสอบ O-Net 
-กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ  (12 ธ.ค. 60) 

ครูทุกท่าน 
ครูประจ าชั้น 
วชิาการ 
ครูอจัฉรา 

 

32 8-12 ม.ค. -ส่งแผนการสอน 
-ประชุมวชิาการเตรียมสอบกลางภาคเรียนที่ 2/60 
-จดัท าขอ้สอบกลางภาคเรียนที่ 2 

ครูทุกท่าน 
วชิาการ 

ครูประจ าวชิา 

 

33 
 

15-19 ม.ค. 
 

-ส่งแผนการสอน 
-สอบกลางภาคเรียนที่ 2/60 (18-19 ม.ค.61) 

ครูทุกท่าน 
ครูประจ าวชิา 

 

34 
 

22-26 ม.ค. 
 

-ส่งแผนการสอน 
-นิเทศชั้นเรียนทุกสายชั้น 
-กิจกรรมอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือ –ยวุกาชาด 
ชั้นป. 1-3 (26 ม.ค. 61) 

ครูทุกท่าน 
ผูบ้ริหาร/วิชาการ 

ครูเจริญ 
 

 
 

 

35 2 ม.ค.- 
2ก.พ. 

 

-ส่งแผนการสอน 
-ส่งเอกสารธุรการชั้นเรียนต่างๆ 
-ประชุมสภานกัเรียน 
-ประชุมประจ าเดือน 

ครูทุกท่าน 
ครูประจ าชั้น 
ครูภทัรพล 
ผูบ้ริหาร 

 
 

36 5-9 ก.พ. -ส่งแผนการสอน 
-ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน และตวัช้ีวดั 

ครูทุกท่าน 
หวัหนา้งาน/ฝ่ายแผน 

 
 

37 12-16 ก.พ. -ส่งแผนการสอน 
-สรุปผลการประเมินคุณภาพและจดัท าขอ้มูล 
สารสนเทศ 

ครูทุกท่าน 
วชิาการ/ 

ครูภทัรพล/ครูสมร 

 
 

 
38 19-23 ก.พ. -ส่งแผนการสอน 

-ประชุมวชิาการเตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 
-จดัท าขอ้สอบปลายภาคเรียนที่ 2/ 60 

ครูทุกท่าน 
วชิาการ 

ครูประจ าวชิา 

 

39 26ก.พ.- 2
มี.ค. 

-ส่งแผนการสอน 
-ส่งเอกสารธุรการชั้นเรียนต่างๆ 

ครูทุกท่าน 
ครูประจ าชั้น 
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 -ประชุมประจ าเดือน 
-กิจกรรมเลือกตั้งสภานกัเรียน 

ผูบ้ริหาร 
ครูภทัรพล 

 
สัปดาห์ที ่

 
วันเดือนปี 

 
กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

40 5-9 มี.ค. -ประชุมสภานกัเรียน 
-สอบวดัผลปลายภาคเรียนที่ 2/60 (8-9 มี.ค. 61) 

ครูภทัรพล 
ครูประจ าวชิา 

 
 

41 
 

12-16 มี.ค. 
 

-ส่งผลการสอบแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-รวมรวมคะแนนลงใน ปพ.ต่าง ๆ 

-จดัท าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ครูประจ าวชิา 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 

 
 

42 19-23 มี.ค. -ส่งเอกสารธุรการต่าง ๆในชั้นเรียน 
-จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการต่าง ๆ 
-ประชุมสมัมนา ฝ่าย/งาน/กิจกรรม/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สรุปผลการปฏิบตัิงานตามโครงการ
และวางแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 

ครูประจ าชั้น 
หวัหนา้โครงการ/ 

 
ผูบ้ริหาร/ฝ่ายแผน/

หวัหนา้งาน 
 

 
 
 

 

43 26 - 30 มี.ค. -ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมอ าลานกัเรียนชั้น ป.6 
-กิจกรรมบณัฑิตนอ้ย 
-จดัท ารายงานประจ าปี (SAR) 
-ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 
1 เม.ย.-15 พ.ค. 2561  ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/60 
 

ครูสายชั้น ป.6 
ครูอนุบาล 

ครูอรทยั/ครูเจริญ 
ผูบ้ริหาร 

 

 
หมายเหตุ   ตารางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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      การให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏบิัติการประจ าปีการศึกษา 2559 

 

  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ)์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 

เขต 1 ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คร้ังที่  1/2560 ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง

แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา  2560  ซ่ึงไดจ้ดัท าขึ้นตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และสถานศึกษามีมติ

เห็นชอบใหน้ าแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2560 ใชเ้ป็นกรอบแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหาร

จดัการและพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุวตัถุประสงค์เป้าหมายที่ก  าหนดไว ้จึงลง

ลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 

 

 

       

 ( นางสาวนุจรี  พึ่งช่ืน ) 

                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                        โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง (ใจดีอุปถมัภ)์ 

 

 

 

 


