
บทที่1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป  
1.1โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)ตั้งอยู่เลขท่ี 127 ถนนสุขสวัสดิ์ ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด 

อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร รหัสไปรษณีย์10290 โทรศัพท์ 02-4611799  
โทรสำร 02-4611560 e – mail kspn-school@hotmail.com  website  www. Klongsongpeenong.ac.th 

1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำล ถึงระดับประถมศึกษำปีที่ 6 
1.3 มีเขตพ้ืนที่บริกำร หมู่บ้ำนได้แก่หมู่ 1 ต.ปำกคลองบำงปลำกด และ หมู่ 1, 6, 12 

 ต.ในคลองบำงปลำกด 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
2.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ วุฒิกำรศึกษำสูงสุดปริญญำโท   
สำขำ กำรบริหำรกำรศึกษำ ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 29 มกรำคม 2562 จนถึงปัจจุบัน 
2.2รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน (ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง)  -  คน  
2.3 ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
 โรงเรียนคลองสองพ่ีน้องตั้งอยู่เลยที่  127  หมู่ 1  ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด  อ ำเภอพระ

สมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปรำกำร  พ.ศ.  2484  ขุนสมบูรณ์  ธนะสำร ( ก ำนันวิง  คล้ำยสมบูรณ์ ) ร่วมกับ
รำษฎรบริเวณหมู่บ้ำนสร้ำงอำคำรชั่วครำวขึ้น  เปิดท ำกำรสอน  มีนักเรียนในหมู่บ้ำนโดยมีนำยเสริม  บูรณ
เศรษฐ์  เป็นครูใหญ่และนำยวำด  ใจดี  เป็นผู้บอกบุญรำษฎรในหมู่บ้ำนก่อสร้ำง  อำคำรแบบ ป.1  ขนำด 6  X 
8 เมตร  จ ำนวน  3  ห้องเรียน  บนที่ดินของนำยเงิน  เปี่ยมสวัสดิ์  และได้โอนเงินงบประมำณ  ก.ศ.บ.  จำก
โรงเรียนสมุทรปรำกำร  มำเพ่ิมเติมแล้วเสร็จ  และเปิดท ำกำรสอนเมื่อวันที่  5  กรกฎำคม  2494  ด ำเนินกำร
สอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรตั้งแต่ระดับประถมศึกษำปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่  4  พ.ศ.  2509  
สภำพอำคำรเรียนทรุดโทรมมำก  ทำงรำชกำรอนุมัติเงินงบประมำณ 50,000 บำท  เพ่ือมำปรับปรุงอำคำร
เรียน  แต่นำยเสริม  ใจดี  เห็นว่ำที่ดินเดิมบริเวณมีน้อยจึงตกลงแลกเปลี่ยนและย้ำยอำคำรเรียนมำตั้งยังที่ดิน
แปลงใหม่ของนำยเสริม  ใจดี  ซึ่งมีจ ำนวน  2  ไร่  16  ตำรำงวำ โดยปลูกสร้ำงอำคำรเรียนแบบ  017  จ ำนวน  
4  ห้องเรียน  ด้วยเงินงบประมำณที่ทำงรำชกำรอนุมัติและเงินสมทบจำกรำษฎรอีกจ ำนวนหนึ่ง  รวมค่ำก่อสร้ำง
ทั้งสิ้น  361,376  บำท  ก่อสร้ำงเสร็จเมื่อวันที่  30  กันยำยน  2514  และให้ชื่อโรงเรียนว่ำ “โรงเรียนคลอง
สองพ่ีน้อง” 
 พ.ศ. 2516  ประสำนงำนระหว่ำงทำงรำชกำร  และนำยเสริม  ใจดี  ขอแบ่งแยกที่ดินแปลงใหม่   
เนื้อท่ี  2  ไร่  16 ตำรำงวำ   ให้เป็นสมบัติของทำงรำชกำร โดยสมบูรณ์  เมื่อ วันที่  12  มกรำคม  2516  
 พ.ศ. 2518  ประสำนงำนกับนำยเงิน  เปี่ยมสวัสดิ์  และนำงมุก  เปี่ยมสวัสดิ์  แลกเปลี่ยนที่ดินได้
ที่ดินเพ่ิมอีก  1 งำน  76.5  ตำรำงวำ  เมื่อวันที่  27  พฤษภำคม  2518  รวมมีที่ดินทั้งสิ้น  2  ไร่  1 งำน 
92.5 ตำรำงวำ 
 พ.ศ. 2520 ต่อเติมอำคำรเรียนแบบ 017 จ ำนวน 3 ห้องเรียน ใช้งบอุดหนุนประถมต้นปี 2519   



ใช้เป็นสถำนศึกษำ 
 พ.ศ. 2528  ได้อำคำรเรียนแบบ  สปช  405/2526 3ชั้น8ห้องเรียน / ห้องประชุม  ใช้เป็นที่เรียน
และ 
ห้องประชุม 
 พ.ศ. 2528 สร้ำงฐำนพระพุทธรูป  บริจำคนำยเสริม  ใจดี  5,000 บำท และนำยวัฒนำ  ลิ้มชื้น  
10,000 บำท  เป็นพระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน 
 พ.ศ. 2529 ได้อำคำรอเนกประสงค์แบบ  สปช 204/2526 จ ำนวน 1 หลัง  งบ สปช ใช้งำน
อเนกประสงค ์

พ.ศ. 2534 อำคำรเรียนแบบ 017 จ ำหน่ำยเพรำะทรุดโทรมและต้องใช้พื้นที่สร้ำงอำคำรเรียน  สปช 
2/28  รื้อถอน เมื่อ 11 เม.ย.  34 

พ.ศ. 2534 จ ำหน่ำยโรงอำหำรแบบ  312  ของกรมสำมัญ  เพรำะทรุดโทรมและต้องใช้พ้ืนที่สร้ำง
อำคำรเรียน สปช 2/2528  รื้อถอน เมื่อ 11 ม.ค. 34 

พ.ศ. 2535 ได้อำคำรเรียนแบบ  สปช  2/2528  3ชั้น  จ ำนวน 12 ห้องเรียน  งบ สปชใช้เป็น
ห้องเรียน 
 พ.ศ. 2539 ได้อำคำรเรียน สปช 2/2528 จ ำนวน 9ห้องเรียน  งบ สปช  ใช้เป็นห้องเรียน 

พ.ศ. 2544 สร้ำงรั้วคอนกรีต สูง 2 เมตร ยำว 150 เมตรเสร็จ 11 ก.ย.  44  งบอุดหนุน  อบจ  
สมุทรปรำกำรใช้ประโยชน์เป็นแนวเขตก้ัน  ไม่ให้บุคคลภำยนอกเข้ำสู่สถำนศึกษำตำมโครงกำรต้ำนยำเสพติด 

พ.ศ. 2550 ปรับปรุงโรงอำหำร  ใช้งบประมำณ  ทอดผ้ำป่ำกำรศึกษำ เฉลิมพระเกียรติ  งบประมำณ 
900,000 บำท  โดยยกพ้ืนสูง เป็น 2 ชั้น  และย้ำยสถำนที่ขำยอำหำรจำกอำคำรเรียนไม้มำอยู่โรงอำหำร
ใหม่ทั้งหมด 

พ.ศ. 2551 ได้งบประมำณจำกกำรไฟฟ้ำพระนครใต้ สร้ำงห้องน้ ำชำย –หญิงจ ำนวน 1 หลัง 20 ที่
นั่งเป็นเงิน 670,000  บำท และปรับปรุงไฟฟ้ำภำยในอำคำรทั้งหมดเป็นเงิน 330,000 บำท 

พ.ศ.2553  โรงเรียนได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำมโครงกำรแผนปฏิบัติกำรเข็มแข็ง ในกำรก่อสร้ำง
สนำมเอนกประสงค์ คสน.ให้เอ้ือประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  เป็นจ ำนวนเงิน 1,195,000 บำท  

พ.ศ.2554  โรงเรียนได้ท ำเรื่องเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) เริ่มใช้
เดือนตุลำคม 2554 เป็นต้นไป 

พ.ศ.2556 โรงเรียนได้ปรับปรุง ซ่อมหลังคำอำคำรเรียนที่รั่วและปรับปรุงโรงอำหำร  ใส่กระจกห้อง
อนุบำล  ติดแผงเหล็กดัดหน้ำอำคำร 2 โดยใช้งบอุดหนุนจำกโครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

พ.ศ.2558 โรงเรียนได้ก่อสร้ำง/ปรับปรุงซ่อมแซม อำคำรเรียน 3 หลังตำมแบบ สปช.2/26,สปช.
406/26,สปช.2/28,โดยใช้งบโครงกำรสนับสนุนปัจจัยพื้นฐำนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
งบลงทุนเป็นจ ำนวนเงิน 978,600  บำท 

พ.ศ.2558โรงเรียนได้งบประมำณจำกกำรไฟฟ้ำพระนครใต้ ติดกระจกมุกบันไดหน้ำอำคำรเรียน 
เป็นเงิน 297,000  บำทและก้ันฝำอลูมิเนียมติดกระจกบำนเลื่อนปรับปรุงเป็นห้องประชุมโดยใช้งบประมำณ
ทอดผ้ำป่ำกำรศึกษำปี 2554 เป็นเงิน 419,940 บำท 



พ.ศ.2558 โรงเรียนได้รับรำงวัลโรงเรียนพระรำชทำนระดับประถมศึกษำขนำดใหญ่ 
 พ.ศ.2559 โรงเรียนได้รับงบประมำณจำกกองทุนไฟฟ้ำสมุทรปรำกำร 3 ท ำโดมเข้ำแถวหลังคำ 
เมทัลชีทเป็นเงิน 2,500,000 บำท 
 พ.ศ.2560 โรงเรียนได้รับงบประมำณจำกเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1  
เป็นเงินจ ำนวน 2,059,800    บำท 
 พ.ศ.2561 โรงเรียนได้รับงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำประถมศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน(สพฐ) เป็นเงินจ ำนวน 689,800บำทเพื่อจัดท ำอ่ำงล้ำงหน้ำแปรงฟัน 
 พ.ศ.2561 โรงเรียนได้รับงบประมำณจำกกองทุนไฟฟ้ำสมุทรปรำกำร เป็นเงินจ ำนวน  
401,000 บำท เพ่ือพัฒนำระบบห้องสมุด 

ปัจจุบันโรงเรียนคลองสองพ่ีน้องมีอำคำรเรียน  3  หลัง นักเรียน  479  คน  ข้ำรำชกำรครู 22คน ครูชำย 
5คน  ครูหญิง 17 คน ครูอัตรำจ้ำง 2  คน  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรเรียนร่วม 2 คน ครูธุรกำร 1 คน     ครูพี่เลี้ยง 1 คน 

เปิดท ำกำรสอนตั้งแต่ชั้น อนุบำล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษำปีที่  6 โดยมีนำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ 
เป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

2.4ค าขวัญของโรงเรียน คุณภำพล้ ำ  คุณธรรมเด่น  เน้นสิ่งแวดล้อม   
     ดีพร้อมตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

                    ปรัชญาของโรงเรียน สุวิชำ โน ภว โหติ หมำยถึง ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
  สีประจ าโรงเรียน              เหลือง – น้ ำเงิน 
     สีเหลือง หมำยถึงควำมมีคุณธรรม จริยธรรม 

                                                    สีน้ ำเงิน หมำยถึงมีควำมหนักแน่น 
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน วินัย สุจริต จิตอำสำ 

 2.5เอกลักษณ์      เด็กดี มีจิตอำสำ 
 

เป้าประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 
  โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง จัดกำรศึกษำเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง  
สังคมสิ่งแวดล้อมมีวินัยในตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมอันพึงประสงค์มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ใฝ่รู้ใฝ่
เรียนรักกำรอ่ำนกำรเขียนกำรค้นคว้ำรู้จักใช้เทคโนโลยีมีศักยภำพในด้ำนกำรคิดมีทักษะในกำรท ำงำนและกำร
ด ำเนินชีวิตรู้จักดูแลสุขภำพรักกำรออกก ำลังกำยมีสุขภำพและบุคลิกภำพที่ดีมีค่ำนิยมเป็นผู้ผลิตมำกกว่ำ
ผู้บริโภคโดยบริหำรจัดกำรและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงภูมิใจ และรัก
ควำมเป็นไทยยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยรักประเทศชำติท้องถิ่นและสถำนศึกษำของตน   สร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีงำมให้สังคม
ควำมสำมำรถในกำรน ำทรัพยำกรท้องถิ่นมำใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 



2.6 ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง มีระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนแบ่งเป็น 
5 งำนดังนี้ 

1.งำนบริหำรวิชำกำร   
2.งำนบริหำรบุคลำกร   
3.งำนบริหำรงบประมำณ   
4.งำนบริหำรทั่วไป 
5. งำนนโยบำยและแผนงำน 

ผู้บริหำรยึดหแกกำรบริหำร/เทคนิคกำรบริหำรแบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (School  Based  
Management)  กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม(Participation Management) โดยมุ่งหวังให้ทุกคนที่มีส่วนได้
เสียได้ร่วมมือในกำรบริหำรงำนร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดคือตัวนักเรียน และร่วมกันพัฒนำชุมชนอีกทำงหนึ่ง 
และกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based  Management) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 



-นำงสำวอรทัย  ขวำซุย 

-นำงสำวนัสรีน ทรงวีระ 

-นำยวรวุฒิ ปัถวี 

-นำยวัชระ  คงสว่ำง 

-นำงธนพร  สำยสอน 

สำยชั้นอนุบำล 

-นำงสำววรรณิภำ เดชขันธ์ 
สำยขั้นป.1-ป.3 

-นำงอำรี  รักยงค์ 
สำยชั้นป.4-ป.6 

-นำงสำวนิรมล  นครเขต 

นโยบายและแผนงาน 

นำงอำรี  รักยงค ์
งานบริหารทั่วไป 

นำยเจรญิ  ภูมิเรศสุนทร 
งานบริหารงานงบประมาณ 

นำงพัชรี  โพธ์ิเมือง 
งานบริหารบุคคล 

นำงอมร  บุญโญปกรณ ์

-นำงสำวณิชปภำพิชญ์ ธัญ
บูรณ์วรำย ุ

เจ้ำหน้ำท่ีบัญช ี

-นำงธนพร  สำยสอน 

หัวหน้ำงำนพัสด ุ

-นำงสำววำรุณี  ใจดี  
สวัสดิกำร เงินนอก
งบประมำณ 

-นำยวัชระ  คงสว่ำง 

ฝ่ำยปกครอง 

-นำยภัทรพล  แก้วปัน 

อำคำรสถำนท่ี 

-นำงสำววรรณิภำ เดชขันธ์ 
ประชำสมัพันธ์ 

-นำงปริชำติ  บัวรอด 

อนำมัยโรงเรียน 

-นำงศตรรคพร  วิทยำ 

สัมพันธ์ชุมชน 

-นำงสำวอมรินทร์ ปุมโคก
กรวด 

ระบบดูแลผูเ้รียน 

-นำงอำรี รักยงค ์

ร้ำนค้ำสวสัดิกำร 

-นำงธนพร  สำยสอน 

อำหำรกลำงวัน 

-นำงสำวสมร  บุญโภค 

ข้อมูลสำรสนเทศ 

-นำงสำวกรรณิกำ ฝ่ำยพรม 

งำนรับนักเรียนทะเบียน 

-นำงสำวอภิญญำ  ศรีนุ่น
ขำว 

งำนส่งเสรมิกิจกำรนักเรียน 

-นำงสำวนิรมล  นครเขต 

ธุรกำรสำรสนเทศ 

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ)์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-นำงสำวกรรณิกำ ฝ่ำยพรม 

วิชำกำรปฐมวัย 

-นำงสำวอรทัย  ขวำซุย 

กลุ่มสำระภำษำไทย 

-นำงสำววำรุณี  ใจด ี

กลุ่มสำระคณิตศำสตร ์

-นำงสำวอมรินทร์ ปุมโคก
กรวด กลุ่มสำระวิทยำศำสตร ์

-นำยวิทยำ ปลื้มศร ี

กลุ่มสำระสังคมศึกษำ 

-นำยภัทรพล แก้วปัน 

กลุ่มสำระสุขศึกษำพละ
ศึกษำ 

-นำยวรวุฒิ ปัถวี 

กลุ่มสำระศลิปศึกษำ 

-นำงสำวสมร บุญโภค 

กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ 

-นำงปริชำติ  บัวรอด 

กลุ่มสำระภำษำอังกฤษ 

-นำยเจรญิ ภูมิเรศสุนทร 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

งานบริหารวิชาการ 

นำงสำวพิมพ์ชนก  ธำนีวัฒน์ 

นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 



3. ข้อมูลนักเรียน 
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่1 พฤศจิกำยน 2561) ดังนี้ 
3.1 จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น 
จ านวนห้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง รวม 

อนุบำล ๒ ๒ ๒๒ ๒๗ ๔๙ ๒๕ 
อนุบำล ๓ ๒ ๒๘ ๒๓ ๕๑ ๒๖ 
รวมอนุบาล ๔ ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ ๕๑ 
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ๒ ๔๒ ๓๒ ๗๔ ๓๗ 
ประถมศึกษำปีที่ ๒ ๒ ๓๑ ๒๖ ๕๗ ๒๙ 
ประถมศึกษำปีที่ ๓ ๒ ๒๖ ๒๗ ๕๓ ๒๗ 
ประถมศึกษำปีที่ ๔ ๒ ๓๗ ๓๖ ๗๓ ๓๗ 
ประถมศึกษำปีที่ ๕ ๒ ๓๓ ๓๙ ๗๒ ๓๖ 
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๒ ๒๖ ๒๔ ๕๐ ๒๕ 
รวมประถมศึกษา ๑๒ ๑๙๕ ๑๘๔ ๓๗๙ ๑๙๑ 

รวมจ านวน 
นักเรียนทั้งหมด 

๒๔๕ ๒๓๔ ๔๗๙ - 

 

3.2 มีนักเรียนพิกำรเรียนร่วม   17คน 
3.3 มีนักเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร   48   คน 
3.4 มีนักเรียนปัญญำเลิศ    36      คน 
3.5 มีนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ      -    คน 
3.6 จ ำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)   33   คน 
3.7 สัดส่วนคร ู: นักเรียน =   1:30 
3.8 จ ำนวนนักเรียนที่ลำออกกลำงคัน (ปีปัจจุบัน)-  คน 
3.9 สถิติขำดเรียน/เดือน..........-..........วัน 
3.10 จ ำนวนนักเรียนที่ท ำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รำงวัลดีเด่นที่ได้รับ) 

 กำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี 2561 รอบสอง ระดับประเทศ มีนักเรียนผ่ำน
เกณฑ์วิชำวิทยำศำสตร์ได้เข้ำร่วมสอบ 2 คน 

โครงกำร ASMO 2018 ได้เข้ำร่วมแข่งขันคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับเขตพ้ืนที่ 
 - กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทยระดับชั้น ป.4-6 รำงวัลเหรียญทอง 
 - กำรแข่งขันท่องอำขยำนท ำนองเสนำะระดับชั้น ป.4-6 รำงวัลเหรียญเงิน 
 - กำรแข่งขันเรียงควำมระดับชั้นป.4-6 รำงวลัเหรียญเงิน 



 - กำรแข่งขันพินิจวรรณคดีระดับชั้นป.4-6 รำงวัลเหรียญทองแดง 
 - กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีระดับชั้น ป.1-3 รำงวัลเหรยีญเงิน 
 - กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีระดับชั้น ป.4-6 รำงวัลเหรยีญเงิน 
 - กำรแข่งขันปั้นลอยตัวระดับชั้น ป.1-3 รำงวัลเหรียญเงิน 
 - กำรแข่งขันปั้นลอยตัวระดับชั้น ป.4-6 รำงวัลเหรียญเงิน 

 กำรแข่งขันกีฬำระดับจังหวัดสมุทรปรำกำรได้รับรำงวัลดังนี้ 
  -กำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อชำยได้รับรำงวัลรองชะนะเลิศอันดับ1 

 - กำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อหญิงได้รับรำงวัลรองชะนะเลิศอันดับ1 
 กำรแข่งขันกีฬำของเทศบำลต ำบลพระสมุทรเจดีย์ได้รับรำงวัลดังนี้  
  - กำรแข่งขันกีฬำฟุตซอลได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ1 
 กำรแข่งขันกีฬำประเพณีแข่งเรือพระประแดงประจ ำปี 2561 ได้รับรำงวัลดังนี้  
  -กำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อชำยได้รับรำงวัลรองชะนะเลิศอันดับ1 

 -กำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อหญิงได้รับรำงวัลรองชะนะเลิศอันดับ1 
4. ข้อมูลบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุเฉลี่ย 
ประสบการณ์

สอนเฉลี่ย ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 
ผู้อ ำนวยกำร - 1 - - 1 56 30 
รองผู้อ ำนวยกำร - - - - - - - 
ครูประจ ำกำร 5 17 - 17 5 43 13 
ครูอัตรำจ้ำง 1  1 -  2 -  5 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก
พิกำรเรียนร่วม 

- 2 2 - - 45 5 

ครูธุรกำร - 1 - 1 - 38 5 
ครูพ่ีเลี้ยงอนุบำล - 1 1 - - 40 5 
นักกำร/ภำรโรง 1 - 1 - -    55 24 

รวม 6 23  3 20 6 46 16 

- มีครูที่สอนตรงตำมวิชำเอก 20   คน (90.90 %) 
- มีครูที่สอนวิชำตำมควำมถนัด2 คน (9.09. %)  
- ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครูคนละ 20 ชั่วโมง/สัปดำห์ 
- สถิติกำรอบรมและพัฒนำบุคลำกรในรอบปีที่ผ่ำนมำบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำเฉลี่ยคนละ 3-5 เรื่อง/ปี 
- กำรได้รับรำงวัลเกียรติบัตรของครู ผู้สอนนักเรียนได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองจ ำนวน 2 คน 
- ครูที่ได้รับรำงวัลเกียรติบัตร ครูดีในดวงใจ ประจ ำปี 2561 
งำนวันครู 16  มกรำคม 2562 จ ำนวน  1  คน 



5. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และการใช้ 
 5.1อำคำรเรียนและอำคำรประกอบจ ำนวน 5 หลังได้แก่อำคำรเรียน3 หลัง อำคำรอเนกประสงค์ 
1 หลัง ดัดแปลงมำจำกอำคำรเรียน ชั้นล่ำงเป็นโรงอำหำร ชั้นบนเป็นห้องสมุด  
อำคำรไม้ขนำด 2 ชั้นดัดแปรงข้ำงบนเป็นห้องโล่งติดกระจกใต้ถุนอำคำรเป็นพื้นโล่ง (อำคำรจ ำหน่ำยแล้ว)  

5.2 จ ำนวนห้องเรียนทั้งหมด 16 ห้องเรียนแบ่งเป็น 
              ชั้น อนุบำล 2-3 = 2 : 2 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 = 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 
5.3โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียนกำรสอนจ ำนวน 59 เครื่องมีกำรติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพ่ือกำร

ค้นคว้ำของนักเรียนมีจ ำนวน 59 เครื่อง มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ ำนวน 8 ตัว 
5.4 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่  ห้องสมุด   ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยำศำสตร์   

ห้องดนตรีสำกล  ห้องดนตรีไทย  ห้องนำฏศิลป์  สวนวิทยำศำสตร์ ห้องศิลปะและลูกเสือ-ยุวกำชำด 
 5.5 แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนได้แก่ สถำนีต ำรวจ โรงพยำบำลพระสมุทรเจดีย์  ตลำดนัดคู่สร้ำง  
ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ  พระสมุทรเจดีย์ ป้อมผีเสื้อสมุทรเป็นต้น 

6. สภาพชุมชนโดยรวม 
6.1 สภำพชุมชนรอบโรงเรียนลักษณะชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ มีประชำกรประมำณ 4 ,000 คน

ประชำชนร้อยละ 95 นับถือศำสนำพุทธส่วนใหญ่มีอำชีพรับจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมมีกำรจ้ำงงำนของต่ำง
ด้ำวท ำให้มีนักเรียนต่ำงด้ำวเพ่ิมมำกขึ้น สภำพเศรษฐกิจค่อนข้ำงยำกจนรำยได้ประชำกรต่อหัวเท่ำกับ 
35,000บำทต่อปี ชุมชนมีควำมสัมพันธ์กับ สถำนศึกษำดีมำก มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำค่อนข้ำง
ดี สภำพชุมชนมีปัญหำคุณภำพชีวิตค่อนข้ำงต่ ำท ำให้มีควำมเสี่ยง ต่อกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดสูง 

6.2 โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียนโอกำสจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็น
ควำมส ำคัญของสถำนศึกษำเป็นแบบอย่ำงที่ดีช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยี
มำพัฒนำกระบวนกำรกำรเรียนของนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียน
โดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้ำนอุปสรรคผู้ปกครองส่วนใหญ่มีกำรศึกษำค่อนข้ำงต่ ำ ส่วนใหญ่ย้ำยภูมิล ำเนำมำ
จำกต่ำงจังหวัดและบำงส่วนมำจำกต่ำงด้ำว มีอำชีพไม่ม่ันคง สภำพควำมเป็นอยู่ของครอบครัวยำกจน ท ำให้มี
ข้อจ ำกัดในกำรสนับสนุนช่วยเหลือกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 

 

 

 

 

 



7. ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
7.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

1.โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน -นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีขึ้น 
-ผลการสอบระดับชาติo-net คะแนนเฉล่ียระดับสูงขึ้น
กว่าปีก่อน 

2.โครงกำรสนับสนุนปัจจัยสู่กำรเรียนรู้ -ครูผู้สอนน ำปัจจัยมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
-นักเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรอ่ำนและกำรเขียน
ภำษำไทย 

-นักเรียนได้รับกำรพัฒนำมีผลกำรเรียนที่ดีขึ้น 
-นักเรียนสำมำรถ อ่ำนได้ เขียนได้เต็มตำมศักยภำพ 

4.โครงกำรสนับสนุนและพัฒนำกำรใช้สื่อ/เทคโนโลยี -นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้อยู่ในระดับดี 
-ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนอยู่ในระดับดีมำก 

5.โครงกำรพัฒนำห้องสมุดเพ่ือกำรเรียนรู้ 
  

-นักเรียนร้อยละ 80 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
-ห้องสมุดมีสภำพแวดล้อมพร้อมบริกำรและสะดวกต่อกำร
ค้นคว้ำหำควำมรู้ 
-นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักกำรอ่ำน 

6. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน -นักเรียนได้เข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำรต่ำงๆตำมควำม
ถนัดและควำมสนใจของตนเอง 
 

7 .โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

-นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุคใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

8. โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
 

-นักเรียนได้เรียนรู้และเข้ำร่วมกิจกรรมตำมท่ีสนใจโดย
ครอบคลุมทั้ง ร่ำงกำย  จิตใจ อำรมณ์และสังคม 

9. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร -ครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

10. โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 
 

-สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศำสตร์และมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน 

11. โครงกำรพัฒนำประชำธิปไตย -นักเรียนเป็นสมำชิกท่ีดีของกลุ่ม มีควำมรับผิดชอบ กล้ำ
แสดงออกตำมวิถีประชำธิปไตย 
-นักเรียนร้อยละ 85 มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตนตำม 



12. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

-นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐำน เหมำะสม
กับวัย 

13. โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อม และอำคำรสถำนที่ สวยงำม เอ้ือ
ประโยชน์ต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและมีควำม
ปลอดภัยต่อผู้เรียนทุกคน 
 

14. โครงกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

-นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำครบทุกด้ำน
อย่ำงทั่วถึง 
-นักเรียนร้อยละ 90 เป็นผู้มีคุณภำพมำกขึ้นทั้งร่ำงกำย 
อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ 

15. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย -นักเรียนมีพฤติกรรมด้ำนสุขภำพตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ 10 
ประกำร 
-นักเรียนละ 90 มีสุขภำพแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำย
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

16. โครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนและ
ชุมชน 

-โรงเรียนได้รับควำมร่วมมือ จำกผู้ปกครอง ชุมชนและ
องค์กรหน่วยงำนต่ำงๆอยู่ในระดับดีมำก 

17. โครงกำรกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ มีวัสดสุ ำนักงำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และในกำรด ำเนินงำน

โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ได้อยำ่งเพียงพอและพร้อมใช้งำน เพื่อให้

กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนของนักเรยีนและครู ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

และเกิดประโยชนส์งูสดุตอ่นกัเรยีน 

 

7.2  โครงกำรที่ไม่ประสบผลส ำเร็จ 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 
- - 

 
 
 
 
 
 
 



7.3 ปัญหำและอุปสรรค 
 1) งำนด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบมีครูเพียงพอสำมำรถ
จัดกำรเรียนกำรสอนครบทุกชั้นเรียนแต่ยังขำดกำรพัฒนำงำนด้ำนวิจัยและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
กำรพัฒนำยังไม่ต่อเนื่อง 

2) งำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนได้รับกำรจัดสรรครูบรรจุใหม่ตรงตำมสำขำที่ขำดแคลน
แต่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนบำงวิชำยังขำดประสิทธิภำพเนื่องจำกครูยังขำดประสบกำรณ์ในจัดกำรเรียน 
กำรสอน ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนยังขำดนวัตกรรมใหม่ๆในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

3) งำนด้ำนผู้เรียน พบปัญหำนักเรียนย้ำยเข้ำ-ย้ำยออกกลำงคัน ท ำให้กำรเรียนของนักเรียน 
ไม่ต่อเนื่อง นักเรียนส่วนหนึ่งขำดกำรดูแลเอำใจใส่จำกผู้ปกครอง ส่งผลให้นักเรียนขำดเรียนบ่อย 

4) งำนด้ำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีกำรศึกษำค่อนข้ำงต่ ำ  มีอำชีพไม่ม่ันคง  
สภำพควำมเป็นอยู่ของครอบครัวยำกจน ท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำรสนับสนุนช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำค่อนข้ำงน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 บทที ่2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 

วิสัยทัศน์ 
 “คุณธรรมน ำวิชำกำร  สืบสำนวัฒนธรรม  ก้ำวน ำด้วยเทคโนโลยี  น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข” 
พันธกิจ 

1.  ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับให้มีคุณภำพเน้นคุณธรรมคู่ควำมรู้ 
2.  จัดกำรศึกษำโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนให้ครอบคลุมตำมหลักสูตรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. พัฒนำระบบ ICT ให้ทันสมัยเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลและสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 

4.  เร่งรัดกำรกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 
กลยุทธ์การศึกษา 
 1.พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 2.พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 3.พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 4.ประสำนควำมสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  
เป้าประสงค์ 
 1.เด็กปฐมวัย  อำยุ  5-6  ปี  ได้รับกำรพัฒนำ และเตรียมควำมพร้อมให้ เป็นไปตำมวัยและ 
เต็มศักยภำพ 

2.ผู้เรียนวัยกำรศึกษำภำคบังคับทุกคนได้เรียนอย่ำงต่อเนื่องและต่อยอดกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำ
ภำคบังคับมีโอกำสเรียนต่อจนจบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 3.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ มีขวัญก ำลังใจ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4.โรงเรียนสำมำรถบริหำรและจัดกำรศึกษำโดยน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
มำบูรณำกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรวิจัย ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน  และ
ท้องถิ่นมีควำมพร้อมและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 

 

 

 



บทที่ ๓ 

การบริหารงบประมาณ และโครงการ 

 

การประมาณรายการรายรับ 

 

การประมาณรายการรายรับ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ ของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 
๑.เงินอุดหนุนรำยหัว 
 ๑.๑ อุดหนุนรำยหัวคงเหลือจำกปีก่อน (ก่อนประถม ........ + ประถม..........) = ๑๕๔,๖๒๘ บำท 
 ๑.๒ เงินอุดหนุนรำยหัวปีนี้(จ ำนวนนักเรียนตำมข้อมูล DMC ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 

- ระดับก่อนประถมศึกษำ (๙๙ x ๑,๗๐๐ บำท) = ๑๖๘,๓๐๐  บำท 
- ระดับประถมศึกษำ (๓๗๗ x ๑,๙๐๐ บำท = ๗๑๖,๓๐๐  บำท 

รวมเงินอุดหนุนรายหัว  =  ๑,๐๓๙,๒๒๘   บำท 

2. เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
 2.1  เงินรำยได้สถำนศึกษำคงเหลือจำกปีก่อน =  ๑๖๗,๘๗๓ บำท 
 2.2  เงินรำยได้สถำนศึกษำ (ที่คำดว่ำจะได้รับ)   
  -  เงินรำยได้จำกกำรให้เช่ำสถำนที่  =  ๓๖,๐๐๐ บำท 
  -  เงินผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน  =  - บำท 
  -  เงินบริจำค    =  - บำท 
  -  เงินอ่ืน ๆ     =   -          บำท 

  รวมเงินรายได้สถานศึกษา  =  ๒๐๓,๘๗๓ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งหมด   =  ๑,๒๔๓,๑๐๑ บาท 
 

 

 

 

 

 

 



ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับประถมศกึษา 

ชื่อ –โครงการ กลุ่มงาน 
 

เงินอุดหนุน 
 

 
เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

 
รวม 

 
๑.โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ งำนวิชำกำร 55,000   55,000  

๒.โครงกำรสนับสนุนปัจจัยสู่กำรเรียนรู้ งำนวิชำกำร 120,000  120,000 

๓.โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนและเขียนภำษำไทย งำนวิชำกำร 5,000  5,000 

๔.ICT เพ่ือกำรเรียนรู้ งำนวิชำกำร 100,000 180,960 280,960 

๕.โครงกำรพัฒนำห้องสมุดเพ่ือกำรเรียนรู้ งำนวิชำกำร 60,000  60,000 

๖.โครงกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน งำนวิชำกำร 122,256  122,256 

๗.โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

งำนวิชำกำร 6,000       6,000      

๘.โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ งำนวิชำกำร ๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ 

๙.โครงกำรพัฒนำบุคลำกร  บริหำรบุคคล 57,000 158,400 215,400 

๑๐. โครงกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่บุคลำกร บริหำรบุคคล 9,207  9,207 

๑๑.โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน บริหำรทั่วไป  9,700  9,700 

๑๒.โครงกำรพัฒนำประชำธิปไตย บริหำรทั่วไป 5,๐๐๐    5,๐๐๐   

๑๓.โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ บริหำรทั่วไป ๑๑,๗๘0  ๑๑,๗๘0 

๑๔.โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ บริหำรทั่วไป 140,000            140,000           

๑๕.โครงกำรกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถำนศึกษำ 

บริหำรทั่วไป 4,43๒   4,43๒ 
 
 

๑๖.โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ บริหำรทั่วไป 28,000  28,000 

๑๗.โครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน บริหำรทั่วไป 5,000   5,000  

๑๘. โครงกำรกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ บริหำรทั่วไป ๕8,000  ๕8,000 



๑๙. โครงกำรขยะมีมูลค่ำ บริหำรทั่วไป 1,500  1,500 

๒๐. โครงกำรจิตอำสำพัฒนำชุมชน บริหำรทั่วไป 20,000  20,000 

๒๑.. โครงกำรพัฒนำผู้เรียน บริหำรทั่วไป ๓๖๙,๔๘๐    ๓๖๙,๔๘๐   

๒๒. โครงกำรกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค งบประมำณ ๒๗๓,๐๐๐  ๒๗๓,๐๐๐ 

งบส ารอง  ๔๘,๕๐๕  ๔๘,๕๐๕ 

รวมทั้งหมด  ๑,523,860 ๓๓๙,๓๖๐ ๑,๘๖๓,๒๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ                     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
แผนงาน                     วิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสำวพิมพ์ชนก  ธำนีวัฒน์ 
ลักษณะโครงการ          โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ16  พฤษภำคม 2562 – 15พฤษภำคม 2563 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน) 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรยีน  กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
            เพ่ือให้สอดคล้องตำมนโยบำยของโรงเรียน ข้อที่ 5 ว่ำด้วยกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำเน้นวิธีกำรปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนข้อที่ 5 ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร โดยเน้นให้
ผู้เรียนมีผลกำรทดสอบรวบยอดระดับชำติเฉลี่ยเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  ผู้เรียนสำมำรถสื่อควำมคิดผ่ำน
กำรพูด เขียน หรือน ำเสนอผลงำนด้วยวิธีต่ำง ๆ ได้  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร และใช้
เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ได้   

 งำนวิชำกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียนสถำนศึกษำจึงจัดท ำ
โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนขึ้นมำ เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
ให้สูงขึ้นและตอบสนองต่อนโยบำยของโรงเรียนและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนำและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 
2.2  เพื่อส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเพ่ือให้ครู

พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
2.3   เพ่ือพัฒนำผู้เรียนที่บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ให้มีโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1   เชิงปริมาณ (Quantity) 

3.1.1  นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6  ร้อยละ 80  ได้รับกำรสอนเสริมพัฒนำกำรอ่ำนเขียน
ภำษำไทย และส่งเสริมทักษะกำรคิดในรำยวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 
 3.1.2  ครูผู้สอนมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับควำมรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 

3.1.3  นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำปีก่อน 
 



3.1.4  นักเรียนระดับชั้น ป.3 มีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถข้ันพื้นฐำนระดับชำติ (NT)  
 สูงกว่ำปีก่อน 

3.1.5 นักเรียนระดับชั้น ป.6 มีผลกำรสอบระดับชำติ (o-net) สูงกว่ำปีก่อน 
 

 3.2  เชิงคุณภาพ (Quality) 
 3.2.1  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 ทุกคน ได้รับกำรสอนเสริมพัฒนำกำรอ่ำนเขียน
ภำษำไทย และส่งเสริมทักษะกำรคิดในรำยวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 

3.2.3  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ได้รับกำรสอนเสริมใน
รำยวิชำภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบ
ควำมสำมำรถขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O - NET) 

3.2.4  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ร้อยละ 80 มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม
โครงกำร 

 

 4.  วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมด ำเนินกำร            ระยะเวลำ               ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ    
1.1 วำงแผนจัดท ำโครงกำร    
1.2 จัดท ำโครงกำร    
1.3 โครงกำรขออนุมัติเสนอโครงกำรต่อ
โรงเรียน 

เม.ษ. - พ.ค. 62 ครูพิมพ์ชนก 

2.ขั้นด าเนินการ/กิจกรรม 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบและ
ประชุมกำรด ำเนินงำน 
2.2 จัดซื้ออุปกรณ์ตำมโครงกำร 
2.3 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
- กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
- กิจกรรมวัดและประเมินผล 
- กิจกรรมนิเทศภำยในเพ่ือพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
- กิจกรรมพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด 
- กิจกรรมเตรียมควำมพร้อม o-net 
2.4 ประสำนงำน ติดตำม นิเทศตรวจสอบ
โครงกำรกิจกรรม 

     ปีกำรศึกษำ 2562      ครูพิมพ์ชนกและคณะครู 

3. ขั้นประเมินผล    
3.1 สรุปผลและประเมินผลโครงกำร    
3.2 รำยงำนผลโครงกำร 

มี.ค. 63  ครูพิมพ์ชนก 



5. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1.  นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับกำรสอน
เสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนให้ดีขึ้น 

2.  นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่
วำงไว้ 

3.  นักเรียนทุกระดับชั้นมีควำมพึง
พอใจต่อกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร
ร้อยละ 80 

4. ครูได้รับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพ่ือให้กำรเรียนกำรสอนมี
ประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น 

5. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
และชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรทดสอบ NT และO - NET) 
สูงขึ้นกว่ำปีก่อน 

1.  สอบถำม  

2.  รำยงำนผล 

3.  ประเมินโครงกำร 

4.  ทดสอบ 

 

1.  แบบสอบถำม  

2.  แบบประเมินโครงกำร 

3.  แบบทดสอบ 

 

 
6.  งบประมาณ 
 6.1 เงินอุดหนุนรำยหัว  55,000 บำท  
 
 

7.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 - ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร   1,550.-  บำท 
 - ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมวัดผลประเมินผล   25,000.- บำท 
 - ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมนิเทศภำยใน   807 .-   บำท 
 - ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด 25,020.- บำท 
 - ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมเตรียมควำมพร้อม O - NET   2,623.-  บำท 
 รวมค่าใช้จ่ายทุกรายการ   55,000.- บาท 
 หมายเหตุ ค่ำใช้จ่ำยถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
 
 



8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
16.1  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่1 – 6 จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย
มำกกว่ำเป้ำหมำยของโรงเรียน 
        16.2นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3และระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
ทดสอบNT และ (O - NET) สูงขึ้นจำกปีก่อน 
 
 

     ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงกำร 
      (นำงสำวพิมพ์ชนก    ธำนีวัฒน์) 
        คร ู
   
 
      ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
      (นำงณัฐกำนต์   แก้วประเสริฐ) 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ  สนับสนุนปัจจัยสู่กระบวนกำรเรียนรู้ 
แผนงาน  งำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำยวัชระ  คงสว่ำง 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภำคม 2562-15 พฤษภำคม 2563 
สอดคล้องกับ มฐ. สพฐ. มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

1.หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
โดยก ำหนดจุดหมำย สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นทิศทำงในกำรจัดท ำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน ในแต่ละระดับ ได้ก ำหนดโครงสร้ำงเวลำ
เรียนพ้ืนฐำน  กำรวัด  และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ เป็นเป้ำหมำยและกรอบทิศทำง ในกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนมีคุณธรรม รักควำมเป็นไทย  มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์มีทักษะ ด้ำนเทคโนโลยี สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน และสำมำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกอย่ำงสันติ 
 เพ่ือให้สอดคลองกับนโยบำยดังกล่ำว โรงเรียนจึงได้สนับสนุนปัจจัยพื้นฐำน มำใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมหลักสูตรขั้นพ้ืนฐำนได้พัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ หรือวิชำกำรใหม่ ๆ พัฒนำเป็นนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
เพ่ือปรับปรุง หรือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดเรียนกำรสอน 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสนับสนุนปัจจัยสู่กระบวนกำรเรียนรู้ ในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีคุณภำพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูและ
นักเรียน ตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) พัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะกำรใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
  2) พัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะกำรใช้แหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ
และนอกสถำนศึกษำ 
 3.2 ด้านคุณภาพ  
  1) ครูผู้สอนมีควำมรูควำมสำมำรถ และทักษะกำรใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
  2) ผู้เรียน เป็นคนดีมีคุณธรรม มีปัญญำและมีควำมสุขบรรลุตำมจุดหมำยของหลักสูตร 
 
 
 



4.วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอนด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกำร เม.ย.2562 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน/คณะครู 
2.ตรวจสอบพัสดุคงเหลือ เม.ย.2562 ครวูัชระและคณะ 
3.ส ำรวจควำมต้องกำร เม.ย.2562 ครวูัชระ 
4.จัดซื้อ/จ้ำง พ.ค.2562 ครูวัชระ ครูวรรณิภำ ครูสมร 
ประเมินโครงกำร/สรุปรำยงำนผล 31 มี.ค.2563 ครวูัชระ 

  
5.การวัดและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ครูผู้สอนมีควำมสำมำรถและ
ทักษะตำมหลักสูตร 

สอบถำม,รำยงำน,สังเกต -แบบสอบถำม 
-แบบรำยงำน 
-แบบสังเกต 

2.ครูส่งแผนจัดกำรเรียนรู้ที่มีกำร
ใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำและ
นอกสถำนศึกษำ 

ตรวจสอบใบเบิกพัสดุ 
แบบรำยงำน 
แบบสอบถำม 

-แบบตรวจสอบ 
-แบบรำยงำน 
-แบบสอบถำม 

 
6.งบประมาณ 
 1.เงินอุดหนุนรำยหัว  120,000  บำท 
 2.รำยได้สถำนศึกษำ  -  บำท 
 3.เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น  -  บำท 
  รวมงบประมำณท่ีได้รับ 120,000  บำท 
 
7.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 7.1 ค่ำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน เป็นเงิน 100,000 บำท 
  -กระดำษถ่ำยเอกำร A4    23,100 บำท 
  -กระดำษโปสเตอร์สี     2,800  บำท 
  -วัสดุอื่นๆ  ฯลฯ      74,100 บำท 
 7.2 ค่ำจัดจ้ำงซ่อมอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอน            เป็นเงิน    20,000 บำท 
             รวมเป็นเงิน 120,000 บำท 
 
 
 
 



8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 8.2 ครูมีควำมสำมำรถ และทักษะกำรใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนและนอก
โรงเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8.3 สถำนศึกษำประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
 
      ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงกำร 
               (นำยวัชระ    คงสว่ำง) 
       ครูช ำนำญกำร 
 
 
      ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                       ( นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ ) 
                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ    พัฒนำคุณภำพกำรอ่ำนและเขียนภำษำไทย 
แผนงาน  งำนวิชำกำร    
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสำวอรทัย  ขวำซุย 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภำคม 2562 – 15 พฤษภำคม 2563 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ. มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน (1.1ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

1. หลักการและเหตุผล  
 จำกกำรวัดผลประเมินผล กำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3  
และกำรอ่ำนไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 ของโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจ
ดีอุปถัมภ์) ปรำกฏว่ำ มีนักเรียนจ ำนวนหนึ่งที่อ่ำนหนังสือไม่ออกเขียนไม่ถูกต้อง และบำงส่วนอ่ำนไม่คล่อง
เขียนไม่คล่อง ถึงแม้ว่ำจะมีจ ำนวนน้อย แต่ก็ส่งผลกระทบถึงนักเรียนส่วนใหญ่ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ ทำงกำร
เรียนของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำไทย และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนๆลดต่ ำลง มีผลต่อ
กำรประเมินผล NT และ O-NET ของนักเรียนส่วนใหญ่ลดต่ ำลงไปด้วย 
 ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหำนักเรียนอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง และอ่ำนไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์) จึงได้ก ำหนดให้มีโครงกำรแก้ปัญหำ
กำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง อ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ของนักเรียนเพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหำให้
นักเรียนเกิดกำรพัฒนำในกำรอ่ำน และกำรเขียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนในกำรเรียนรู้ต่อไป 

   2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่1-6   
 2.2  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
             3.1.1 นักเรียนทีอ่ำนไม่ได้เขียนไม่ออกและอ่ำนไม่คล่องเขียนไม่คล่องได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำร 
  อ่ำนและกำรเขียนร้อยละ 100 
             3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3,6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 สูงขึ้นร้อยละ 5 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ในกลุ่มสำระภำษำไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
 ตำมเป้ำหมำยที่โรงเรียนก ำหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระภำษำไทยสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 



4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
  1.1 ประชุมวิเครำะห์ข้อมูล/สำเหตุ 
  1.2 วำงแผนแก้ปัญหำ 
  1.3จัดท ำโครงกำร 
  1.4 เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุมัติ 
  1.5 จัดท ำแบบคัดกรองเด็กที่มีปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียน 
  1.6 จัดท ำแบบประเมินกำรอ่ำนแต่ละเดือน 
  1.7 จัดท ำค ำสั่งกำรปฏิบัติงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทย (ครูผู้รับผิดชอบสอน
อ่ำนนักเรียนที่มีปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียน) 

 
 
 
 

เมษำยน2562 

 
 
 
 

ครูอรทัย/คณะครูทุกคน 

2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรม 
  2.1 ชี้แจงข้อมูลแบบประเมินคัดกรองนักเรียนให้ครู

ประจ ำชั้นแต่ละระดับชั้น 
  2.2 ครูประจ ำชั้นคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหำกำรอ่ำนกำร

เขียน 
  2.3 ส่งรำยชื่อนักเรียนที่มีปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียน 
  2.4 กิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนนักเรียนที่มีปัญหำ 
        ด ำเนินกำรสอนอ่ำนเขียน ทุกวันเวลำ  
        เช้ำ 07.00น.-07.45น. เย็น 15.30 น. – 
        16.00 น.  
        2.4.1 กิจกรรมเขียนตำมค ำบอกวันละ 10 ค ำ 
        2.4.2 กิจกรรมฝึกอ่ำนและเขียน 

- ครั้งที่ 1 
- ครั้งที่ 2 
- ครั้งที่ 3  
- ครั้งที่ 4 
- ครั้งที่ 5 
- ครั้งที่ 6  
- ครั้งที่ 7 
- ครั้งที่ 8 
- ครั้งที่ 9     

    2.5 กิจกรรม PLC กำรจัดกิจกรรมภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
20 พฤษภำคม 2562 

 
21 พฤษภำคม 2562 

 
3 มิถุนำยน 2562 

 
 
 
 
 
 

มิถุนำยน 2562 
 กรกฎำคม 2562 
สิงหำคม 2562 
กันยำยน 2562  

พฤศจิกำยน 2562 
ธันวำคม 2562 
มกรำคม 2563 

กุมพำพันธ์ 2563 
มีนำคม 2563 

กันยำยน,มีนำคม 
 
 

 
ครูอรทัย/ครูประจ ำชั้นป.1-6 

ครูประจ ำชั้นป.1-6 
 

ครูประจ ำชั้นป.1-6 
 

ครูทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 

ครูทุกคน 
 
 
 
 
 

ครูทุกคน 



กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

3.  ขั้นประเมิน 
ทดสอบกำรอ่ำนกำรเขียนค ำทุกสิ้นเดือน 1 ครั้ง 

- ครั้งที่ 1 
- ครั้งที่ 2 
- ครั้งที่ 3  
- ครั้งที่ 4 
- ครั้งที่ 5 
- ครั้งที่ 6  
- ครั้งที่ 7 
- ครั้งที่ 8 
- ครั้งที่ 9     

 

 
 

28 มิถุนำยน 2562 
31 กรกฎำคม 2562 
30 สิงหำคม 2562 
30 กันยำยน 2562 

29 พฤศจิกำยน 2562 
27 ธันวำคม 2562 
31 มกรำคม 2563 

28 กุมภำพันธ์ 2563 
27 มีนำคม 2563 

 

 

 

 

ครูอรทัยและคณะครู 

 

 

 
 

5.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนทีอ่ำนไม่ได้เขียนไม่ออกและอ่ำนไม่ 

คล่องเขียนไม่คล่องได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำร
อ่ำน และกำรเขียนร้อยละ 100 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3,6 
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ภำษำไทยสูงขึ้นร้อยละ 5 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ใน
กลุ่มสำระภำษำไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพตำม
เป้ำหมำยที่โรงเรียนก ำหนดและมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระภำษำไทยสูงขึ้น 
 

 

  - ทดสอบอ่ำน 

  - ทดสอบเขียน 
 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
 
 
 
 
 

- ประเมิน 

 

 
- แบบทดสอบอ่ำน 
- แบบทดสอบเขียน 
 
- รำยงำนผลกำรเรียน 
 
 
 
- แบบประเมินกำรอ่ำน 
กำรเขียน 

 

 



6.  งบประมาณ 

 เงินอุดหนุนรำยหัว  5,000   บำท 

7.  งบประมาณการใช้จ่าย 

 ค่ำวัสดุอุปกรณ์จัดท ำสื่อและแบบฝึกกำรอ่ำนและกำรเขียน 

   - แบบฝึกกำรอ่ำนกำรเขียน      500  บำท  
  - กระดำษ A4     1,200  บำท 
  - หมึกพิมพ์     1,000  บำท 
  - เทปกำว        200  บำท 
  - กระดำษหน้ำปก       100  บำท 
  - อ่ืน ๆ      2,000  บำท  

 รวมเป็นเงิน       5,000  บำท 
 
 
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนอย่ำงเต็มศักยภำพ 
8.2 นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนเพ่ิมมำกขึ้น 
8.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำไทยสูงขึ้น 

 
 
            ลงชื่อ............................................... ผู้เสนอโครงกำร       
            (นำงสำวอรทัย  ขวำซุย)                           
             คร ู   
 

 
           ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

   (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 



โครงการ   ICT เพ่ือกำรเรียนรู้ 
แผนงาน   งำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงสำววรรณิภำ  เดชขันธ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภำคม 2562 – 31 มีนำคม 2563 
สอดคล้องกับ    มฐ. สพฐ. มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 

1.1. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์  1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
               พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช  2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก ำหนดเป้ำหมำย
ของกำรจัดกำรศึกษำไว้ว่ำ    เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย   จิตใจ  และสติปัญญำ  มี
ควำมรู้  คุณธรรม  จริยธรรมในกำรด ำรงชีวิต  สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข  โดยให้สถำนศึกษำ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  โดยผสำนควำมรู้ต่ำง ๆ ให้ได้สัดส่วน
สมดุลกัน   โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชำ ซึ่งอยู่ในหมวด 4 แนวกำรจัดกำรศึกษำ 
มำตรำ 22-30 ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      ดังนั้น
โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   จึงได้จัดท ำโครงกำรสนับสนุนและพัฒนำกำรใช้สื่อนวัต กรรม
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  เพ่ือพัฒนำผู้สอนให้มีกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  ที่ใช้วิธีสอน  เทคนิคกำร
สอน สื่อ / แหล่งเรียนรู้   นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่ำง ๆ และพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ของหลักสูตรและสอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ   พุทธศักรำช  2542 และที่
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1   เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สอนออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ 
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 

2.2   เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสม ในกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่ง 
เรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ผนวกกับกำร
น ำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2.3   เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดแหล่งเรียนรู้ภำยในห้องเรียน   ห้องพิเศษและห้องสมุดที่ 
ให้บริกำรเทคโนโลยีที่เอ้ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
3.   เป้าหมาย 

3.1   ด้านปริมาณ 
     1.   นักเรียนโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   จ ำนวน  483คน  มีคุณลักษณะตำม

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร 



     2.   บุคลำกรของโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)     จ ำนวน  28  คน  จัดกำรเรียนรู้
โดยใช้ สื่อ/นวัตกรรม  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

           3.2   ด้านคุณภาพ 
                   1.ผู้เรียนโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์ทุกคนมีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือเป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม    
                  2.  ผู้สอนใช้สื่อ / นวัตกรรม  เทคโนโลยีและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำเพ่ือจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประสิทธิภำพให้มำกที่สุด 
 
4.   วิธีการด าเนินงาน 

4.1 ด ำเนินกำรส ำรวจสื่อ / แหล่งเรียนรู้และจัดท ำสำรสนเทศ 
4.2จัดท ำสื่อ / จัดอบรมและสำธิตกำรใช้สื่อประกอบกำรสอน 
4.3    พัฒนำและซ่อมแซมสื่อและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและจัดกำรเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ทั้ง

ภำยในสถำนศึกษำ 
4.4สรุปรำยงำนผล 

 
5.   การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1.  ผู้เรียนโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจ
ดีอุปถัมภ์ทุกคนมีควำมสำมำรถด้ำน 
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม    
 

กำรสังเกตพฤติกรรม 
กำรประเมินผล 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
แบบประเมินผลกำรเรียนรู้ 

2.ผู้สอนใช้สื่อ / นวัตกรรม  
เทคโนโลยีและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพ่ือ
จัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและใช้
ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน
และภำยนอกสถำนศึกษำอย่ำงคุ้มค่ำ
และเกิดประสิทธิภำพให้มำกที่สุด 
 

กำรสังเกตพฤติกรรม 
กำรประเมินผล 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
แบบประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 
6.  งบประมาณ 

1.  เงินอุดหนุนรำยหัว                     100,000บำท       
2.  เงินรำยได้สถำนศึกษำ         180,960บำท 
        รวมงบประมำณที่ได้รับ     280,960บำท 
 



7.  ประมาณการค่าใช้จ่าย   (ให้จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 

ล าดับ รายการ คุณสมบัติการใช้งาน 
ราคา/
ชุด 

จ านวน ราคารวม 

1 
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง

โต๊ะ  3  ชุด 

1. ห้องครูโอ๋ทั้งชุด 
2. ห้องครูเต้ยทั้งชุด 
3. ห้องครูอำรี  เฉพำะเคส 

16,000 
16,000 
13,000 

1 
1 
1 

45,000 

2 เมำส์+คีย์บอร์ด ไว้ส ำรอง 250 24 6,000 

3 

คีมเข้ำหัว RJ 
 

เพ่ิมของเดิม 1,000 1 1,000 

4 
กระดำษ PHOTO  และ 

ซอง 
ท ำ สคส. และประชำสัมพันธ์ 250 8 2,000 

5 กล่องสำย LAN CAT6 
ซ่อมแซมส่วนที่ช ำรุดและเพ่ิมเติม
ส่วนที่ขำด 

5,000 1 5,000 

6 ชุดล ำโพงพร้อมสำยไฟ ห้องเรียนทุกห้อง 3,500 12 42,000 
7 Power Supply เปลี่ยนตัวที่เสีย 500 24 12,000 
8 HDMI  พร้อมตัวต่อ ครูอำ  ครูยีน  ครูเปิ้ล 600 3 1,800 
9 ค่ำเช่ำโดเมน เว็บโรงเรียน 3,210 1 3,210 

10 เครื่อง Printer 

1. ครูเต้ย ใช้ในห้องเรียน 
2. ครูสมรใช้ในห้อง

คอมพิวเตอร์ 
5,000 2 10,000 

11 หมึกเครื่องพิมพ์ ใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ครูสมร 5,000 1 5,000 
12 กระดำษ ใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ครูสร 600 2 1,200 
13 

 
เครื่องเคลือบกระดำษ ใช้ในกำรท ำสื่อ 3,000 2 6,000 

14 ไมโครไฟน ใช่ในห้องประชำสัมพันธ์ 4,000 1 4,000 
15 เครื่องท ำลำยกระดำษ ใช้ในกำรท ำลำยเอกสำร 5,000 1 5,000 
16 ปลั๊กไฟยำว 3 ตำ เพ่ิมเติมและทดแทนที่เสีย 500 12 6,000 

17 ซ่อมบ ำรุง    125,750 

    รวม 280,960 

 
 



8.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
8.1ผู้เรียนร้อยละ  100สำมำรถใช้สื่อ / นวัตกรรม  เทคโนโลยีและใฝ่เรียนรู้  แสวงหำควำมรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ
จำกแหล่งเรียนรู้ 
8.2ผู้สอนร้อยละ  100  ใช้สื่อ / นวัตกรรม   เทคโนโลยี  พัฒนำแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้
ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับผู้เรียนทุกห้องเรียน 
 
 
 
      ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงกำร 
       (นำงสำววรรณิภำ   เดชขันธ์) 
                                                                                     ครผูู้ชว่ย 
 
 
                                                              ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร  
                                                                       (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
                                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ     พัฒนำห้องสมุดเพ่ือกำรเรียนรู้ 
แผนงาน     งำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสำวณิชปภำพิชญ์   ธันยบูรณ์วรำยุ 
ลักษณะโครงการ    โครงกำรต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  16พฤษภำคม2562– 15 พฤษภำคม2563 
สอดคล้องกับมฐ. สพฐ.  มำตรฐำนที่1  คุณภำพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน) 
มำตรฐำนที่  3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
                                        (3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

 

1. หลักการและเหตุผล 
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนที่สำมำรถพัฒนำ

คุณภำพชีวิตให้พร้อมที่จะท ำประโยชน์ให้กับสังคม มีทักษะพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิตทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง  

มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ห้องสมุดเป็นแหล่งควำมรู้ที่ส ำคัญและจ ำเป็นจะต้องจัดให้มีใน

โรงเรียนทุกระดับ เพรำะถือเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของโรงเรียนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

ห้องสมุดมีบทบำททั้งในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมกำร

อ่ำน ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำห้องสมุดให้พร้อมบริกำรตลอดเวลำ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรพัฒนำ

กิจกรรมห้องสมุดบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพของโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
 2.3 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้ำนวิชำกำร 

2.4 เพ่ือจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรอ่ำนและกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้ำนปริมำณ 
  1) นักเรียนร้อยละ 75 มีนิสัยรักกำรอ่ำน 
  2) นักเรียนร้อยละ 90 เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้ำนวิชำกำร 

3) นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน ร้อยละ 80 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 3.2 ด้ำนคุณภำพ 

1) ห้องสมุดมีหนังสือเพียงพอต่อกำรให้บริกำรและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำมำรถใช้ได้
ตลอดเวลำ 

2) ห้องสมุดมีบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมทีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 



4. วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาในการด าเนิน 

กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมกำร 

1.1. วำงแผนจัดท ำโครงกำร 
1.2. จัดท ำโครงกำร 
1.3. โครงกำรขออนุมัติเสนอโครงกำรตอ่ผู้อ ำนวยกำร

โรงเรียน  

พฤษภำคม 2562 นำงสำวณิชปภำพิชญ์/
คณะท ำงำน 

2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม 
2.1  ประชุมวำงแผนแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน และออกค ำสั่งปฏิบัติงำนโครงกำร
พัฒนำห้องสมุดเพ่ือกำรเรียนรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 
2.2  ด ำเนินงำนตำมกิจกรรมห้องสมุด ดังนี้ 

2.2.1 กิจกรรมแนะน ำหนังสือใหม่/
หนังสือที่น่ำสนใจประจ ำเดือน 
2.2.2 กิจกรรมบอกข่ำวเล่ำเรื่อง                 
ทุกวันพุธ 
2.2.3 กิจกรรมติดดำวยอดนักอ่ำน 
ประจ ำเดือน 
2.2.4 กิจกรรมติดดำวบรรณำรักษ์ดีเด่น 
ประจ ำเดือน  
2.2.5 กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562   
2.2.6 กิจกรรมส่งเสริมด้ำนวิชำกำรในวัน
ส ำคัญต่ำง ๆ คือ วันภำษำไทย วันสุนทรภู่ 

2.3  หัวหน้ำบรรณำรักษ์ ครูดำรินทร์  มำดี 
ดูแลรับผิดชอบห้องสมุด โดยมีขอบเขตงำน เปิด-
ปิดห้องสมุด ใส่หนังสือพิมพ์ บริกำรยืม-คืนหนังสือ 
ดูแลควำมเรียบร้อยและควำมสะอำด ติดตำมกำร
ท ำงำนของนักเรียนบรรณำรักษ์  
2.4  เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบสำรสนเทศในห้องสมุด  

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
 
 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

22-26 กรกฎำคม 
2562 

25 กรกฎำคม 
2562 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
นำงสำวณิชปภำพิชญ์/

คณะท ำงำน 
 
 
 

ครูณิชปภำพิชญ์/ครูสมร/    
ครูดำรินทร์ 

ครูณิชปภำพิชญ์/ครูอรทัย/
ครูวรวุฒิ 

ครูณิชปภำพิชญ์/ครูศุภชัย/
ครูวัชระ 

ครูณิชปภำพิชญ์/ครูศุภชัย/
ครูวัชระ 

หัวหน้ำกลุ่มสำระ 8 สำระ 
 

ครูอรทัย/ครูอภิญญำ 
 

ครูดำรินทร์ 
 
 
 
 

ครูวรรณิภำ/ครูสมร/          
ครูภัทรพล 

3. ขั้นสรุปและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 15 พฤษภำคม 
2563 

ครูณิชปภำพิชญ์/คณะครู 

 
 
 
 



5. งบประมาณ 
 7.1 เงินอุดหนุนรำยหัว   60,000 บำท 
 7.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ  -  บำท 
 7.3 เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น  -  บำท 
  รวมงบประมำณท่ีได้รับ  60,000 บำท 
 

6. ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
7.1  ค่ำหนังสือพิมพ์/วำรสำรประจ ำเดือน 7,000   บำท 
7.2  ค่ำหนังสืออ่ำนนอกเวลำ/หนังสือใหม่ 22,000 บำท 
7.3  จัดกิจกรรมภำยในห้องสมุด  6,000   บำท 
7.4  วสัดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 

7.4.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  16,000  บำท 
7.4.2 กระดำษสติ๊กเกอร์ A4 ปริ้นบำร์โค้ด 1,575    บำท 
7.4.3 สติ๊กเกอร์ใส   2,100    บำท 
7.4.4 กระดำษกำร์ดสี 120 แกรม 285       บำท 
7.4.5 กระดำษ A4 2 ลัง   1,200    บำท 
7.4.6 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  3,840    บำท 

รวมเป็นเงิน  60,000บาท 
หมำยเหตุ  จ ำนวนเงินสำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร 

 

7.  สถานที่จัด   ห้องสมุดโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 
 

8. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 

1. นักเรียนร้อยละ 75 มีนิสัยรักกำรอ่ำน สังเกต/สอบถำม แบบสอบถำม 
2. นักเรียนร้อยละ 90 เข้ำร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมด้ำนวิชำกำร 

สังเกต/บันทึกจ ำนวน
นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 

ใบงำน 
แบบบันทึกจ ำนวนนักเรียน
เข้ำร่วมกิจกรรม 

3. นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน ร้อยละ 
80 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

สังเกต/บันทึกสถิติกำรเข้ำ
ใช้ห้องสมุด 

แบบบันทึกสถิติกำรเข้ำใช้
ห้องสมุด 

  
 
 
 
 
 



9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 9.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
 9.3 นักเรียนน ำประสบกำรณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 9.4 โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีสภำพสะดวกต่อกำรค้นคว้ำ 
 
10. การติดตามผล 
 10.1 นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนมีควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรห้องสมุด 
 10.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมผลเป็นแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรห้องสมุด 
 10.3 ระยะเวลำกำรติดตำมผลและระยะเวลำที่ต้องส่งรำยงำนกำรติดตำมผลตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
      ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงกำร 
      (นำงสำวณิชปภำพิชญ์  ธันยบูรณ์วรำยุ) 
         คร ู

 
      ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                   ( นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ ) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ     ส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน 
แผนงาน     งำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงสำววำรุณี  ใจดี 
ลักษณะโครงการ          โครงกำรต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ    16 พฤษภำคม 2562 - 15พฤษภำคม 2562 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ. มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ผู้เรียนมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล    ทุกคนมีควำมถนัดและควำมสนใจที่หลำกหลำย  มีศักยภำพ
ที่สำมำรถพัฒนำได้  ดังนั้นกำรจัดกิจกรรมจึงมุ่งส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำตำม
ศักยภำพของผู้เรียน  เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรแข่งขันในเวทีต่ำงๆ  ปลูกฝังในกำรน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถของตนเองกระท ำตนเป็นให้ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชำติ  โครงกำร
ส่งเสริมศักยภำพของผู้เรียนจะท ำให้เกิดกำรพัฒนำสูงสุดตำมศักยภำพของผู้เรียนดังที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษตำมควำมถนัดและควำมสนใจของนักเรียน 
 2.2 เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีควำมพร้อมส ำหรับกำรแข่งขันในเวทีต่ำงๆ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนำตนเองให้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ 
สังคมและสติปัญญำ  

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) มีนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันกิจกรรมภำยนอกทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  2) นักเรียนได้ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดงสูงขึ้นกว่ำปีกำรศึกษำ 2561 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

1) นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ 
2) นักเรียนมีควำมพร้อมส ำหรับกำรแข่งขันในเวทีต่ำงๆ   

 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 5.1 ประชุมครู / วำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
 5.2 ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมและปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
 5.3 ด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
 5.4 ประเมินโครงกำร 
 5.5 รวบรวมข้อมูลสรุปรำยงำน 

 



5. ระยะเวลาในการด าเนิน 

กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนจัดท ำโครงกำร 
- จัดท ำโครงกำร 
- เสนอโครงกำรขออนุมัติ 

พฤษภำคม 
2562 

- ผู้บริหำร/
คณะท ำงำน 

ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบและ
ประชุมกำรด ำเนินงำน 
- จัดซื้อ/ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ 
- ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
กิจกรรมอบรม    
   กิจกรรมแข่งขันภำยใน 
   กิจกรรมฝึกซ้อม 
   กิจกรรมกำรแสดงภำยนอก     
   กิจกรรมแข่งขันภำยนอก 
- ประสำนงำน ติดตำม นิเทศ 
ตรวจสอบโครงกำร กิจกรรม 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

122,256 ครูวำรุณี  
/คณะท ำงำน 

ขั้นประเมินผล 
- ประเมินโครงกำร 
- รำยงำนผลโครงกำร 

มีนำคม 2562  ครูวำรุณ ี
/คณะท ำงำน 

 
6. งบประมาณ 
 6.1 เงินอุดหนุนรำยหัว    122,256  บำท 
 6.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ   -   บำท 
 6.3 เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น   -   บำท 
  รวมงบประมำณท่ีได้รับ   122,256  บำท 
 

7.  ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
 7.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ดนตรีไทยเป็นเงิน 26,000บำท 
 7.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ดนตรีสำกลเป็นเงิน 15,000บำท 
 7.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์กีฬำเป็นเงิน  5,000 บำท 



 7.4 ค่ำวัสดุอุปกรณ์สำรเคมีวิทยำศำสตร์เป็นเงิน     5,000 บำท 
 7.5 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในงำนศิลปะเป็นเงิน      5,000 บำท 
 7.6 ค่ำพำหนะในกำรส่งนักเรียนเข้ำอบรมในกิจกรรมต่ำงๆ เป็นเงิน  20,000บำท 
 7.7 ค่ำอุปกรณ์กำรฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรแข่งขันเป็นเงิน 30,000บำท 

7.8 ค่ำเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียนในกำรพำนักเรียนไปแข่งขันภำยนอกเป็นเงิน 10,000บำท 
 7.9 ของรำงวัลในกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่นักเรียนที่สร้ำงชื่อเสียงให้โรงเรียน6,256  บำท 
     ถัวจ่ำยทุกรำยกำรรวมเป็นเงิน          122,256 บำท 

 

8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 ร้อยละของนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ 
  - รำยชื่อนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
 8.2 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษของนักเรียน 
  - รำยชื่อครูเข้ำร่วมกิจกรรม 

8.3 ร้อยละของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีกำรส่งนักเรียนเข้ำแข่งขันภำยนอก 
  - รำยงำนผล 

 8.4 ร้อยละของนักเรียนได้รับกำรพัฒนำตนเองให้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ 
  - แบบสอบถำม 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ในกำรแข่งขันเวทีภำยนอกโรงเรียน  มีควำมภำคภูมิใจที่ได้เป็น

ส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน มีทักษะชีวิต มีจิตอำสำ ได้รับกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพ  
 

10. การติดตามผล 
 10.1 นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนมีควำมพึงพอใจในกำรส่งนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
 10.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมผลเป็นแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
 10.3 ระยะเวลำกำรติดตำมผลและระยะเวลำที่ต้องส่งรำยงำนกำรติดตำมผลตลอดปีกำรศึกษำ 
 
      ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงกำร 
                  (นำงสำววำรุณี  ใจดี) 
       คร ู
 

      ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                     ( นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ ) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 



โครงการ     ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน     งำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงสำวสมร   บุญโภค 
ลักษณะโครงการ          โครงกำรต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ    16 พฤษภำคม 2562 - 15พฤษภำคม 2563 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ. มำตรฐำนที๓่ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียนกลยุทธ์ที่ ๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นพลเมืองและพลโลก  

      ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้น 
 

 1.    หลักการและเหตุผล 

“เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด ำรัสขึ้นแนะแนว
ทำงกำรด ำรงชีวิตแก่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดรวมถึงกำรพัฒนำและบริหำรประเทศที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำน
ของทำงสำยกลำงค ำนึงถึงควำมพอประมำณควำมมีเหตุผลกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ควำมรู้
ควำมรอบคอบและคุณธรรมประกอบกำรวำงแผนกำรตัดสินใจและกำรกระท ำซึ่งโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดี
อุปถัมภ์)ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้แก่
บุคลำกรนักเรียนในกำรปฏิบัติตนให้ด ำเนินไปในทำงสำยกลำงเพื่อก้ำวให้ทันต่อโลกโดยกำรยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงได้แก่ควำมพอประมำณควำมมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันพอควรภำยใต้เงื่อนไขพ้ืนฐำนควำมรู้คู่คุณธรรมโดย
กำรบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันโดยกำรเชื่อมโยงจำกโรงเรียนสู่
ชุมชนให้ฝังรำกลึกภำยในตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตระหนักรู้คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 2.2 เพ่ือให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตระหนักรู้คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยส่งเสริมบูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำสู่แหล่งเรียนรู้  
ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน  และชมรมกลุ่มสนใจต่ำงๆ 

3.    เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)  จ ำนวน483 คน  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนัก 

รู้คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน   
2. ครูทุกคนในโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) จ ำนวน 29 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนัก                

รู้คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยส่งเสริม
บูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำสู่แหล่งเรียนรู้ตลอดจนกำรจัดกำรสอนแบบโครงงำนและชมนุมกลุ่ม
สนใจต่ำงๆ 



3.2   ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตระหนักรู้คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
2.ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนัก  รู้คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป 

ประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยส่งเสริมบูรณำกำร   กำรจัดกิจกรรม  กำรพัฒนำสู่แหล่งเรียนรู้ตลอดจน  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสอนแบบโครงงำนและชมรมกลุ่มสนใจต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

4.   วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  เสนออนุมัติโครงกำร เม.ย. 2562 ครูสมร   บุญโภค 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เม.ย. 2562 ผอ. ณัฐกำนต์   แก้วประเสริฐ 
3.  กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว พ.ค. 2562 -  มี.ค. 256- ครูสมรครูเจริญและครูวิทยำ 

7.  กิจ  4. กรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 
เศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสำระ 

พ.ค. 2562 -  มี.ค. 2563 
 

ครูพิมพ์ชนก และคณะครู 
 

8.  กิจ 5. กิจกรรมธนำคำรนักเรียน พ.ค. 2562 -  มี.ค. 2563 ครูสมร  และคณะครู 
6.  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 31  มีนำคม2563 ครูสมร   บุญโภค 
 

5.    การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  นักเรียนโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ร้อย
ละ ๙0 มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  ตระหนักรู้คุณค่ำและ
สำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  

-  ทดสอบ -  แบบทดสอบ 

 

2.   ครูทุกคนในโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง 
(ใจดีอุปถัมภ์)  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนัก  
รู้คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยส่งเสริม
บูรณำกำร   กำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำสู่แหล่งเรียนรู้
ตลอดจนกำรจัดกำรสอนแบบโครงงำนและชุมนุมกลุ่ม
สนใจต่ำงๆ 

-   กำรนิเทศติดตำมผล 

 

- แบบบันทึกกำรนิเทศ 

 



6.  งบประมาณ     1.  เงินอุดหนุนรำยหัว        6,000     บำท 
  2.  เงินรำยได้สถำนศึกษำ            -บำท 
  3.  เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น           -         บำท 
    รวมงบประมาณที่ได้รับ    6,000   บาท 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  (ให้จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 

6.1    กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว   
 - ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้     เป็นเงิน   1,000   บำท 
 - ซื้อดินและท ำป้ำยควำมรู้    เป็นเงิน   1,000   บำท 
 - ซื้อเมล็ดและพันธ์พืชผัก     เป็นเงิน   1,000   บำท 

      รวม    3,000  บาท 
6.2   กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  
- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดท ำเอกสำรวิชำกำร  เป็นเงิน   1,000   บาท 

6.3   กิจกรรมชวนน้องออม      
-  ซื้อกระดำษ A ๔     จ ำนวน  10รีม เป็นเงิน   ๖๓๕บำท  
 - ซื้อกระดำษกำร์ดสีท ำปกเอกสำร   จ ำนวน ๒ ห่อ    เป็นเงิน   420   บำท 
 - แฟ้มตรำช้ำง  3 ห่วง      จ ำนวน 2 อัน  เป็นเงิน   200   บำท 
- แฟ้มสันรูดคละสี      จ ำนวน ๒ โหล เป็นเงิน   ๑๑๐   บำท 
- ไส้แฟ้ม        จ ำนวน 1 โหล เป็นเงิน   ๑๘๐   บำท  
- วัสดุอื่น ๆ      เป็นเงิน   455   บำท 
       รวม   ๒,๐๐๐  บาท                      
รวมค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  เป็นเงินทั้งสิน6,000   บาท 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1นักเรียนร้อยละ ๙๐มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม   
7.2   ครูทุกคนในโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนัก รู้คุณค่ำ

และสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกำร
พัฒนำสู่แหล่งเรียนรู้ตลอดจนกำรจัดกำรสอนแบบโครงงำนและชมรมกลุ่มสนใจต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7.3   โรงเรียนบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำย  จุดเน้นแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ  เพ่ือพัฒนำและ
ส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 

 
      ลงชื่อ  ..........................................  ผู้เสนอโครงกำร 

     ( นำงสำวสมร   บุญโภค ) 
      ครูช ำนำญกำร 

      ลงชื่อ  ..........................................  ผู้อนุมัติโครงกำร 
     ( นำงณัฐกำนต์   แก้วประเสริฐ ) 

             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 
 



โครงการ      ลดเวลำเรียน  เพิ่มเวลำรู้   
แผนงาน      งำนวิชำกำร    
ผู้รับผิดชอบ     นำยเจริญ ภูมิเรศสุนทร 
ลักษณะโครงการ   โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับ  มฐ.สพฐ.     มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพผู้เรียน (๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมนโยบำยหนึ่งของรัฐบำล  คือ กำรลดเวลำเรียน
ภำควิชำกำรลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหำหลักที่เด็กๆ  ควรเรียนรู้  ซึ่งหมำยควำมว่ำครูต้องใช้ควำมสำมำรถใน
กำรออกแบบกำรเรียนรู้ให้นักเรียนได้สำระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น จำกนโยบำยกำรลด
เวลำเรียนดังกล่ำว  จึงน ำมำสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดให้โรงเรียนเรียนภำควิชำกำรถึงเวลำบ่ำย  ๒  โมงครึ่ง  
หรือเวลำ  ๑๔.๓๐ น. แต่เวลำที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตำมก ำหนดของแต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็นช่วง
บ่ำย  ๔  โมงหรือเวลำ  ๑๖.๐๐ น. ดังนั้นช่วงระยะเวลำระหว่ำงหลังเลิกเรียนจนกว่ำนักเรียนจะกลับบ้ำนซึ่ง
นักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียน  โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ  ให้นักเรียนปฏิบัติ  และควรเป็น
กิจกรรมที่มีควำมหลำกหลำยที่ช่วยเพ่ิมพูนทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ควำมมีน้ ำใจต่อกัน กำรท ำงำนเป็นทีม  
และที่ส ำคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหำศักยภำพและควำมชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่ำเด็กทุกคนมี
ควำมพิเศษ  มีควำมสำมำรถในแบบฉบับของตนเอง  กำรจัดกิจกรรมไม่จ ำเป็นต้องเปิดให้เฉพำะห้องเดียวกัน 
หรือระดับชั้นเดียวกัน  บำงกิจกรรมสำมำรถศึกษำหรือท ำร่วมกันหลำยระดับ ชั้นได้ เพ่ือให้เด็กๆ  รู้จักปรับตัว  
กำรช่วยเหลือดูแลกัน กำรมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลำยช่วงวัย  โดยเป็นกำรจ ำลองสภำพจริงในสังคมให้เด็กได้
เรียนรู้  ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในกำรแก้ปัญหำให้กับเด็กไทยต่อไป 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร  เขต ๑  มีหน้ำที่โดยตรงในกำรน ำ
นโยบำย สู่กำรปฏิบัติในโรงเรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม  นักเรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพ และมีควำมสุขใน
กำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง  จึงได้จัดท ำแผนงำน/โครงกำรให้มีควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
ดังกล่ำว    
 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในโรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมหลักกำร ของหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช๒๕๕๑  
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้สำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำเรียนและกิจกรรม “ลดเวลำเรียน 
เพ่ิมเวลำรู้”  
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  พัฒนำ
ตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพและมีควำมสุขกับกำรเรียน   
 



๓. เป้าหมาย 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ พัฒนำตนเองตำม
ควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพและมีควำมสุขกับกำรเรียน   
  ๓.๑.๒  โรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำเรียนและกิจกรรม  “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม  
  ๓.๑.๓  นักเรียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 
พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพและ   มีควำมสุขกับกำรเรียน   
  ๓.๑.๔  พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจในกำร จัด
กำรศึกษำของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑  นักเรียนทุกคนสำมำรถคิดวิเครำะห์ พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็ม
ศักยภำพและมีควำมสุขกับกำรเรียน   
  ๓.๒.๒  โรงเรียนบริหำรจัดกำรเวลำเรียนและกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ได้อย่ำงมี
คุณภำพ  
  ๓.๒.๓  นักเรียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  สำมำรถ   ในกำรคิดวิเครำะห์  
พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพและมีควำมสุขกับกำรเรียน   
 

๔. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 

๔. วิธีการด าเนินงาน 

 ๔.๑ ประชุมครู / วำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
 ๔.๒ ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมและปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
 ๔.๓ ด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
 ๔.๔ ประเมินโครงกำร 
 ๔.๕ รวบรวมข้อมูลสรุปรำยงำน 
 

๕. ระยะเวลาในการด าเนิน 

ที ่ กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนจัดท ำโครงกำร 
- จัดท ำโครงกำร 
- เสนอโครงกำรขออนุมัติ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒ - ผู้บริหำร/คณะท ำงำน 

๒. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ๑๕,๐๐๐ นำยเจริญ  



ที ่ กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบและ
ประชุมกำรด ำเนินงำน 
- จัดซื้ออุปกรณ์ตำมโครงกำร 
- ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
  กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
วันจันทร์-วันอังคาร  
-ทักษะวิชำคณิตศำสตร์-ภำษำไทย 
วันพุธ-วันพฤหัสบดี  
-ร้องเล่นเต้นเป็นเพลง    
ประดิดประดอยร้อยรัก  อำหำรแสน
อร่อย กีฬำแสนสนุก 
(เวียนฐำน) 
 
วันศุกร์ 
พุทธศำสนำ 
- ประสำนงำน ติดตำม นิเทศ ตรวจสอบ
โครงกำร กิจกรรม 

/คณะท ำงำน 

๓. ขั้นประเมินผล 
- ประเมินโครงกำร 
- รำยงำนผลโครงกำร 

มีนำคม ๒๕๖๓  นำยเจริญ  
/คณะท ำงำน 

 

๖. งบประมาณ 

 ๖.๑ เงินอุดหนุนรำยหัว   ๑๕,๐๐๐  บำท 

 ๖.๒ เงินรำยได้สถำนศึกษำ       -            บำท 

 ๖.๓ เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น       -            บำท 

  รวมงบประมำณท่ีได้รับ  ๑๕,๐๐๐           บำท 

 

 

 

 
 



๗.  ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 

 ๗.๑ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ สื่อกำรเรียนกำรสอน ป.๑ -๖  รวม ๖กิจกรรมตลอดปีกำรศึกษำ 

          ๗.๒  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ สื่อกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมถำวร๒ กิจกรรม 

                  - ดนตรีไทย 

                  - ดนตรีสำกล 

                                          เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐ บำท 

๘. การวัดและประเมินผล 

 ๘.๑ ร้อยละ ๑๐๐ของนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม“ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 

  - รำยชื่อนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 

  - สังเกต 

 ๘.๒ ร้อยละ ๑๐๐ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม 

  - สอบถำม    

๘.๓ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ จำกกำรปฏิบัติจริง มีกำรพัฒนำด้ำน

ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ 

  - แบบสอบถำมแบบประเมินควำมพึงพอใจ   แบบประเมินผลงำนเป็นรำยบุคคล ,กลุ่ม 

- ผลงำนนักเรียน 

 ๘.๔ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนรู้จักและเข้ำใจตนเอง มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 

  - แบบสอบถำม 

 ๘.๕ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนกระท ำตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชำติ อยู่ใน

สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

  - แบบสอบถำม กำรสังเกต 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑  ครูผู้สอนและนักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 

อยู่ในระดับมำก   

 ๙.๒  โรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำเรียนและกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 

ได้อย่ำงมีคุณภำพ  

 
 



๑๐.  การติดตามผล 

  ๑๐.๑นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนมีควำมพึงพอใจในกำรร่วมกิจกรรม     “ลดเวลำเรียน  

   เพ่ิมเวลำรู้” 

 ๑๐.๒เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมผลเป็นแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

 ๑๐.๓ระยะเวลำกำรติดตำมผลและระยะเวลำที่ต้องส่งรำยงำนกำรติดตำมผลตลอดปีกำรศึกษำ 

 

 

         ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงกำร 

       ( นำยเจริญ  ภูมิเรศสุนทร ) 

           คร ู

    ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงกำร 
       ( นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ ) 
                                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ พัฒนาผู้เรียน 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (๑.๑.๓,๑.๑.๔,๑.๑.๖, 
๑.๒.๑,๑.๒.๒,๑.๒.๓,๑.๒.๔) 

   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ (๑,๒,๓) 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตำมนโยบำยหลักสูตรแกนกลำงขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช  ๒๕๕๑ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ๘ กลุ่ม

สำระ พัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘ ประกำร ให้เกิดขึ้นกับ ผู้เรียนทุกคน และต้องกำรให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข ป้องกันตัวเองจำกยำเสพติด  เห็นคุณค่ำในตัวเอง  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เอ้ืออำธรผู้อ่ืน  
ยอมรับควำมคิดควำมแตกต่ำง  รู้คุณค่ำสิ่งแวดล้อมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  วำงแผนกำรท ำงำน ท ำงำนอย่ำงมี
ควำมสุข  ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้  ดังนั้นโรงเรียน จึงได้จัดโครงกำรส่งเสริมและตอบสนอง ให้รู้จักและใช้
ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้  ให้มีกิจกรรมเสริมในหลักสูตร เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ –ยุวกำชำด 
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมเสริมสร้ำง
วินัย กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนดนตรี กีฬำและศิลปะ กำรจัดกิจกรรมเสริมทั้งหมดนี้ เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับกำรพัฒนำ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ และมีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

เด็กทุกคนมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศชำติ ถ้ำเด็กมีวินัย มีคุณธรรม มีสติปัญญำจะเป็น
ประชำกรที่มีคุณภำพในอนำคต เป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำทุก ๆ ด้ำนของประเทศชำติให้มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงและถำวรด้วยเหตุผลดังกล่ำวจึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมตำมควำมสนใจเรียนรู้ วำงแผน และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ควำมสำมำรถ 
ควำมถนัด 

๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ กำรพัฒนำทำงวินัยและด้ำนร่ำงกำย สังคม อำรมณ์  
           จิตใจ และสติปัญญำ 

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้ และทักษะด้ำนดนตรี กีฬำ ศิลปะ และแสดงออกเชิงสร้ำงสรรค์ 
ตำมโอกำสต่ำง ๆ 

๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนเกิดควำมตระหนัก รู้คุณค่ำสิ่งแวดล้อม มีควำมรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ มีวินัย มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
๓.๑.๒ นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ มีทักษะด้ำนดนตรี กีฬำ ศิลปะ และนันทนำกำร 
๓.๑.๓ นักเรียนทุกคนมีน้ ำใจ และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ 
๓.๑.๔ นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ เกิดควำมตระหนัก รู้คุณค่ำสิ่งแวดล้อม มีควำมรับผิดชอบและ 

เสียสละเพ่ือส่วนร่วม 



๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ นักเรียนมีวินัย มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
๓.๒.๒ นักเรียนมีทักษะด้ำนดนตรี กีฬำ ศิลปะ และนันทนำกำร 
๓.๒.๓ นักเรียนมีน้ ำใจ และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ 
๓.๒.๔ นักเรียนควำมตระหนัก รู้คุณค่ำสิ่งแวดล้อมมีควำมรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    
๔.๑ นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
๔.๒ นักเรียนมีควำมสำมำรถตำมควำมถนัด 
๔.๓ นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเติมเต็มตำมศักยภำพ 
๔.๔ นักเรียนควำมตระหนัก รู้คุณค่ำสิ่งแวดล้อม มีควำมรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 

๕. วิธีด าเนินการ 
๕.๑ กำรวำงแผน (P)  

 ๕.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๕.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร 
 ๕.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนกำรท ำงำน 

๕.๒ ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ (D) 
๕.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C ) 
๕.๔ น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินและประเด็นปัญหำที่พบมำเป็นข้อมูลย้อนกลับในกำรด ำเนิน 
      กิจกรรมในปีต่อไป (A) 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ    
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑.กิจกรรมค่ำยคุณธรรม ๑๖พ.ค.๖๒-๓๑ มี.ค.
๖๓ (พ.ค.) 

๓๘,๖๒๐.๒๘ ครูอภิญญำและคณะ
ครู 

๒. ลูกเสือ-ยุวกำชำด 
 
เข้ำค่ำยเดือน (ธันวำคม) 

๑๖พ.ค.๖๒-๓๑ มี.ค.
๖๓ (พ.ค.) 

 

๑๑๕,๓๔๐.๒๘ ครูวัชระและคณะครู 

๓. ICTเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ 

๑๖พ.ค.๖๒-๓๑ มี.ค.
๖๓ (พ.ค.) 

 

๖๕,๖๙๕.๒๘ ครูสมรและคณะครู 

๔. กิจกรรมวิชำกำร 
-ชุมนุม 
-แนะแนว 

๑๖พ.ค.๖๒-๓๑ มี.ค.
๖๓ (พ.ค.) 

 

๖๕,๖๙๕.๒๘ ครูพิมพ์ชนกและ
คณะครู 

๕. ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ ๑๖พ.ค.๖๒-๓๑ มี.ค.
๖๓ (พ.ค.) 

 

๑๔๑,๘๕๕.๒๘ ครูวำรุณีและคณะครู 

 
 
 
 



๗. งบประมาณ 
๗.๑ เงินอุดหนุนรำยหัว  ๓๖๙,๔๘๐    บำท 
๗.๒  เงินรำยได้สถำนศึกษำ        -  บำท 

 รวมยอดเงิน ทั้งหมด      ๓๖๙,๔๘๐     บำท 
 รวมเงินคงเหลือปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑   ๕๗,๗๒๖.๓๙÷๕ กจิกรรม เป็นเงิน๑๑,๕๔๕.๒๘บำท 
รวมงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๔๒๗,๒๐๖.๔๐       บาท             

๙. ประเมินผล 
๙.๑ วธิีกำร 

๙.๑.๑ สอบถำม 
๙.๑.๒ สังเกต 

๙.๒ เครื่องมือ 
๙.๒.๑ แบบสอบถำม 
๙.๒.๒ แบบสังเกต 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ครูและผู้ปกครองทุกคนเห็นควำมส ำคัญของกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกำชำด เพ่ือให้นักเรียนมี 
        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่ก ำหนด 
๑๐.๒ นักเรียนมีควำมกล้ำแสดงออกในด้ำนต่ำงๆ และได้รับส่งเสริม ตำมควำมต้องกำรของแต่ละบุคคล 
๑๐.๓ นักเรียนมีควำมรู้ มีควำมตั้งใจ เกิดควำมมุ่งมั่นในกำรเรียน มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน 
 มำกขึ้น 
๑๐.๔ นักเรียนควำมตระหนัก รู้คุณค่ำสิ่งแวดล้อม มีควำมรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 
 
 

 
                                     ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงกำร  
                                            (นำยเจริญ  ภูมิเรศสุนทร)   

      ครชู ำนำญกำร 
 
     

    ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                   (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 

                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการ   พัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำรปฏิบัติงำน 
แผนงาน   บริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงอมร  บุญโญปกรณ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภำคม  2562 –15 พฤษภำคม2563 
สอดคล้องกับมาตรฐานสพฐ. มำตรฐำนที่2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ข้อ2.4: พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อ9 สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครูกำรเป็นครูมืออำชีพ และยึดมั่นใน
จรรยำบรรณของวิชำชีพ 

...................................................................................... ...................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

กำรพัฒนำตนเองให้มีประสิทธิภำพนั้นย่อมเกิดกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำม พระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  ซึ่งจะเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ผู้สอนเป็น
ผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทำงให้เกิดองค์ควำมรู้แก่ผู้เรียน  โดยกำรจัดหำแหล่งกำรเรียนรู้  ทั้งแหล่งกำรเรียนรู้
ภำยในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และน ำเอำเทคโนโลยีมำผสมผสำนให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ให้มำกท่ีสุด  
ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนำตนเอง พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถท้ังด้ำนเนื้อหำตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ  ที่
ท ำหน้ำที่รับผิดชอบสอน  ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรูสู้่ผู้เรียนในวธิีต่ำงๆ ผู้สอนควรมีร่ำงกำยและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง 

โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของบุคลำกรในสถำนศึกษำนั้นมีควำมจ ำเป็นจะต้องมีกำรศึกษำหำควำมรู้เพ่ิมเติมทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ  เพื่อเป็นกำรเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่ำง ๆ  เพ่ือจะได้น ำมำถ่ำยทอดสู่ผู้เรียน    

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ครูและบุคลำกรได้รับควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมตำมควำมถนัดและวิชำที่รับผิดชอบ 
2.2เพ่ือให้ครูและบุคลำกรได้น ำเอำควำมรู้ที่ได้รับมำขยำยผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลำกรและนักเรียน  

 2.3 เพ่ือสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำง 
เหมำะสมสำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ 

3. เป้าหมาย 
      3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 เพ่ือให้ครูและบุคลำกรของโรงเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำตนเอง 

3.1.2 เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทุกคนได้รับโอกำสศึกษำหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เช่น 
อบรมสัมมนำ/ ศึกษำดูงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 ครู และบุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ได้รับจำกกำรอบรม/สัมมนำไปใช้

ในกำรพัฒนำวิชำชีพและพัฒนำตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

 



  4.วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมและแต่งตั้งคณะท ำงำน พฤษภำคม 2562 - ผู้บริหำร 
2 ประชำสัมพันธ์โครงกำรแก่ครู/บุคลำกร พฤษภำคม 2562 - ครูอมร 
3 ด ำเนินงำน 

-กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมกำรอบรม/
สัมมนำ 
-กิจกรรมสัมมนำศึกษำดูงำน 
-กิจกรรมสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 
-กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรอบรม
โครงกำรพัฒนำครู 

 
-ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
-เดือนกันยำยน 
-ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
-ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
12,000 

 
45,000 

158,400 
 
- 

 
ครูอมร 
 
ครูอมร 
ครูอมร 
 
ครูวรรณิภำ 

4 ประเมินโครงกำร/สรุป/รำยกำรผล มีนำคม 2563 - ครูอมร 

 
5.การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1.บุคลำกรทุกคนในโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำตนเอง90% ประเมินโครงกำร แบบประเมินโครงกำร 

2.ครูและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำสำมำรถจัดกำรเรียนกำร
สอนและปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ 

สังเกตกำรสอน แบบสังเกตกำรสอน 
 

 
 
6. งบประมาณ 
 1. เงินอุดหนุนรำยหัว จ ำนวน 57,000 บำท 
  2. เงินรำยได้สถำนศึกษำ จ ำนวน  158,400 บำท 
  รวมงบประมำณท่ีได้รับ 215,400 บำท 

 

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมกำรอบรม/สัมมนำ เป็นเงิน   12,000         บำท 
7.2 กิจกรรมศึกษำดูงำน    เป็นเงิน   45,000 บำท  

 7.3กิจกรรมสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนเป็นเงิน  158,400บำท  

 

 

 

 



 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ครู และบุคลำกรทุกคนได้รับกำรพัฒนำตนเอง 
8.2 ครู และบุคลำกรทุกคนน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกำรอบรม/สัมมนำแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ศึกษำดูงำนมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
  
                                                      ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงกำร 
      (นำงอมร  บุญโญปกรณ์) 
      ครูช ำนำญกำร 
 
 
                                                      ลงชื่อ   ผู้อนุมัตโิครงกำร 
     (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ   สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่บุคลำกร 
แผนงาน   บริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงสำวดำรินทร์  มำดี 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภำคม  2562 – 15 พฤษภำคม2563 
สอดคล้องกับมาตรฐานสพฐ. มำตรฐำนที่2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ข้อ2.4: พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อ8 เสริมสร้ำงระบบแรงจูงใจเพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำร 
 ศึกษำมีขวัญ ก ำลังใจในกำรท ำงำน 
............................................................................................................................. ............................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
              ในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน บุคลำกรเป็นปัจจัยหลกัของควำมส ำเรจ็ในกำรพัฒนำทุกด้ำนของกำรศึกษำ
เพรำะบุคลำกรเป็นผูม้ีบทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรเรยีนกำรสอนและกำรพัฒนำคณุภำพผูเ้รียน กำรบริหำรงำนโดยกำร
จัดกำรให้คนร่วมกันท ำงำนอย่ำงมนี ำหนึ่งใจเดียวกัน และท ำงำนด้วยควำมพึงพอใจ ขวัญและก ำลังใจมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนเปน็อันมำก เพรำะขวัญและก ำลังใจเป็นสภำพจติใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็น
ถึงลักษณะและควำมรู้สึกท่ีมีต่อกำรปฏิบัติงำน บุคลำกรที่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถสูงหำกก ำลังใจไม่ดีกำรปฏิบัติงำนอำจจะไม่มี
ประสิทธิภำพดีเท่ำท่ีควร ในทำงตรงกันข้ำมคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถไมสู่งนักแต่ถ้ำมีก ำลังใจท่ีดี กำรปฏิบัติงำนอำจจะได้ผล
มำกกว่ำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง กำรจดัสวสัดิกำรต่ำงๆ ให้แก่บุคลำกรเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนกำรเสริมสรำ้ง
ขวัญและก ำลังใจบุคลำกร    

โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่
บุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรมีร่ำงกำยและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นกำรสรำ้งขวัญและก ำลงัใจให้แก่บุคลำกร 

 2. เพื่อเป็นกำรสรำ้งควำมสมัพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่ำงบุคลำกร 

 3. เพื่อเป็นกำรสรำ้งควำมรัก ควำมห่วงใยของทำงโรงเรียนต่อบุคลำกร 

3. เป้าหมาย 
      3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 เพ่ือให้บุคลำกรของโรงเรียนทุกคนได้รับขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 

3.1.2 เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนมีควำมสัมพันธ์อันดีซึ่งกัน รักและห่วงใยซึ่งกันและกัน 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 บุคลำกรมีขวัญและก ำลังใจสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

 
 
 



 
  4.วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมและแต่งตั้งคณะท ำงำน พฤษภำคม 2562 - ผู้บริหำร 
2 ประชำสัมพันธ์โครงกำรแก่ครู/บุคลำกร พฤษภำคม 2562 - ครูอมร 
3 
 
 

 

ด ำเนินงำน 
-กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด 
-กิจกรรมแสดงควำมยินดีและเยี่ยมไข้ 
-กิจกรรมครูดี ไม่มีวันขำด สำย ลำ ป่วย 

 
-ตลอดปีกำรศึกษำ 
-ตลอดปีกำรศึกษำ 
-ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
7,250 

1,957.13 
- 

 
ครดูำรินทร์ 
ครดูำรินทร์ 
ครดูำรินทร์ 

4 ประเมินโครงกำร/สรุป/รำยกำรผล มีนำคม 2563 - ครดูำรินทร์ 

 
5.การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1. กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่บุคลำกร 

2. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่ำงบุคลำกร 

3. กำรสร้ำงควำมรัก ควำมห่วงใยของทำงโรงเรียนต่อ
บุคลำกร 

ประเมินโครงกำร 
สอบถำม 

แบบประเมินโครงกำร 
แบบสอบถำม 

 
6. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนรำยหัว จ ำนวน 9,207.13 บำท 
  
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.1 กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด   เป็นเงิน   7,250         บำท 
7.2 กิจกรรมแสดงควำมยินดี และเยี่ยมไข้  เป็นเงิน   1,757.13 บำท  

 7.3กิจกรรมครูดี ไม่มีวันขำด สำย ลำ ปว่ย  เป็นเงิน  200  บำท 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 บุคลำกรทุกคนได้รับขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
8.2 บุคลำกรทุกคนมีควำมสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันรักและห่วงใยกันและกันส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนมี  
     ประสิทธิภำพ 

  
                                                      ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงกำร 
      (นำงสำวดำรินทร์  มำดี) 
       คร ู
 
 ลงชื่อ   ผู้อนุมัตโิครงกำร 
     (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 



     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
โครงการ  จัดท ำแผนปฏิบัติงำน 
แผนงาน  งำนบริหำรทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงอำรี  รักยงค์ 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภำคม 2562– 15พฤษภำคม  2563 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ. มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

แผนงำนโครงกำรนับเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรบริหำรสถำนศึกษำ  และยังถือว่ำกำรวำงแผนเป็น
งำนสิ่งแรก  ที่ผู้บริหำรทุกระดับจะต้องด ำเนินกำร  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรต่อไป หน่วยงำน องค์กร
ของรัฐหรือเอกชน  หำกท ำงำนอย่ำงไม่มีแผนงำน อำจจะท ำให้กำรบริหำรงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์  หรือ
ผลงำนที่ออกมำไม่มีคุณภำพ  ดังนั้นโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)ได้จัดโครงกำรสัมมนำวำงแผนเพ่ือ
กำรปฏิบัติงำนประจ ำปีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และกลยุทธ์ของโรงเรียน และมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสรุปผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2562 ที่ผ่ำนมำ              
 2.2 เพ่ือวำงแผนกำรปฏิบัติงำนในปีกำรศึกษำ 2563 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และมีเป้ำหมำย 
 ที่ชัดเจน 
          2.3 เพ่ือจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน และจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
3.  เป้าหมาย 
          3.1  ด้ำนปริมำณ 
                      1) บุคลำกรร้อยละ 90 มีควำมตระหนักและรับทรำบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนในภำพรวม
ของสถำนศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 ที่ผ่ำนมำ 
                      2) บุคลำกรร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

3.2. ด้ำนคุณภำพ 
           1) สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ และมีเป้ำหมำย 
 ที่ชัดเจน 

                     2)บุคลำกรในสถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมแผนงำน  โครงกำร  และกิจกรรมเป็นไปในทิศทำง
  เดียวกัน 

 
 
 
 
 



 
4.วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
 

       ระยะเวลา        ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมสัมมนำวำงแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี พ.ค.  2562  ผู้บริหำร/คณะครู 

2.ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี พ.ค.  2562  ผู้บริหำร/คณะครู 

3.ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำโครงกำรและจัดสรรงบประมำณ พ.ค.  2562  ผู้บริหำร/หัวหน้ำโครงกำร 

4.จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีและปฏิทินปฏิบัติงำน พ.ค. 2562  ครอูำรี/ครูอรทัย/คณะครู 

5.ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน จัดเป็นระบบประกันคุณภำพภำยใน ตลอดปีกำรศึกษำ  วิชำกำร 

6.จัดท ำทะเบียนคุมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมโครงกำร และ
กิจกรรมประจ ำปี 

ตลอดปีกำรศึกษำ  ครูอำรี/ครูอรทัย 

7.สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงินตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มี.ค. 2563  ครูอรทัย/ครูอำรี 

8.รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

มี.ค. 2563 ครูอรทัย/ครูอำรี/ 
หัวหน้ำโครงกำร 

9.จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน มี.ค. 2563 วิชำกำร/ครูอรทัย/ 

5.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.บุคลำกรร้อยละ 95 มีควำมตระหนักและรับทรำบ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของสถำนศึกษำในปี
กำรศึกษำ 2556 ที่ผ่ำนมำ 

ประเมิน แบบประเมิน 

2. บุคลำกรร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
ปฏิบัติงำนประจ ำปีของโรงเรียน 

ประเมิน/สัมภำษณ์ 
 

แบบประเมิน 
 แบบสัมภำษณ์ 

3.สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ และมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน 

ประเมิน 
สัมภำษณ์/สังเกต 

แบบประเมิน 
 แบบสัมภำษณ์ 
 แบบสังเกต 

4.บุคลำกรในสถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมแผนงำน  
โครงกำร  และกิจกรรม เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน                        

ประเมิน 
สัมภำษณ์/สังเกต 

แบบประเมิน 
 แบบสัมภำษณ์/แบบสังเกต 



6.  งบประมาณ 
                            6.1 เงินสนับสนุนรำยหัว           -  บำท 
                            6.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ   9,700  บำท 
                            6.3 เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น  -   บำท 
                                                   รวมงบประมาณที่ได้รับ    97,00  บาท 

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
7.1 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มในกำรประชุมวำงแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี   เป็นเงิน       9,000   บำท 
7.2 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ในกำรจัดท ำแผน/ปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี         เป็นเงิน       700    บำท 
       รวมเป็นเงิน             97,00 บาท 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.2 บุคลำกร มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของโรงเรียน 
 8.3 สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ และมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน       
 8.4 บุคลำกรในสถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมแผนงำน  โครงกำร  และกิจกรรมเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน                        
 

      ลงชื่อ ................................................ผู้เสนอโครงกำร           
      (นำงอำรี  รักยงค์) 
               ครชู ำนำญกำรพิเศษ  
 
 

ลงชื่อ ................................................. ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                                         (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
                                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 

 

 

 

 

 

 



โครงการ  พัฒนำประชำธิปไตย 
แผนงาน  บริหำรทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำยศุภชัย  กันหำ 
กษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 16 พฤษภำคม  256๒ –  31 มีนำคม  256๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. มำตรฐำนที่ 1  1.2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
_______________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล 
 กำรยึดหลักกำรมีส่วนร่วมคือกระบวนกำรกลุ่ม  เป็นแนวทำงปฏิบัติงำนที่มีผลส ำเร็จและต้อง
ประกอบด้วยหลักธรรม  สำมัคคีธรรมและปัญญำธรรมเป็นหลักกำรในกำรด ำเนินงำน  ดังนั้นเพ่ือเป็นกำร
ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้ำใจในหลักกำรมีส่วนร่วม  โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)          
 จึงจัดท ำโครงกำรที่พัฒนำประชำธิปไตยและวินัยนักเรียน  เพ่ือปลูกฝังควำมเป็นประชำธิปไตยโดย
หลักธรรมดังกล่ำว 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตของนักเรียนไปสู่วิถีประชำธิปไตยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
ให้เกียรติผู้อื่น 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่  และยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่ำง 
 2.3  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกลุ่ม  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน 
 2.4  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนในฐำนะผู้น ำและผู้ตำมที่ดีและวำงแผนท ำงำนจนส ำเร็จ 
 2.5  เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและมำรยำทในชีวิตประจ ำวัน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้ำนปริมำณ 
       3.1.1  นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน 
       3.1.2  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน 

3.2  ด้ำนคุณภำพ 
       3.2.1  นักเรียนสำมำรถเป็นผู้น ำผู้ตำมท่ีดีและมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 

3.2.2  นักเรียนเข้ำใจในหลักธรรมสำมประกำรในวิถีประชำธิปไตยคือ  คำรวะธรรม  ปัญญำ
 ธรรมและสำมัคคีธรรม 

4.  ตัวชีวัดความส าเร็จ 
 4.1  นักเรียนเป็นสมำชิกที่ดีของกลุ่มมีควำมรับผิดชอบ  กล้ำแสดงออกตำมวิถีประชำธิปไตย 

4.2  นักเรียนมีควำมเป็นประชำธิปไตยที่ดีทุกด้ำนสำมประกำรคือ คำรวะธรรม  ปัญญำธรรม       
และสำมัคคีธรรม 



5.  วิธีการด าเนินงาน 
 5.1  ประชุมวำงแผนด ำเนินงำน  (พฤษภำคม  2562) 
 5.2  ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม  (ปีกำรศึกษำ  2562) 
 5.3  ขั้นประเมินผล/สรุปรำยงำน (มีนำคม  2563) 
6.  ระยะเวลาด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. เลือกตั้งประธำนนักเรียน 
ตลอดปี
กำรศึกษำ 

๕๐๐ 
นำยศภชัย กันหำและ
คณะ 

๒. 
กิจกรรมประชำธิปไตยงำนสภำ
นักเรียนกิจกรรมสำรวัตรนักเรียน 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

๒,๕๐๐ 
นำยภัทรพล แก้วปัน
และคณะ 

๓. โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
ตลอดปี
กำรศึกษำ 

๑,๐๐๐ 
นำยภัทรพล แก้วปัน
และคณะ 

๔. อบรมสำรวัตรนักเรียน 
ตลอดปี
กำรศึกษำ 

๑,๐๐๐ 
นำยวัชระ คงสว่ำง 
และคณะ 

 
7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 7.1  เงินอุดหนุนรำยหัว    5,๐๐๐  บำท 
 7.2  รำยได้สถำนศึกษำ   -       บำท 
 ๗.๓  เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น        - บำท 
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

โครงกำรพัฒนำประชำธิปไตยส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตไปสู่วิถี
ประชำธิปไตยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืนสำมำรถร่วมกลุ่ม  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือกำร
เรียนรู้ระหว่ำงกันได้ฝึกฝนในฐำนะผู้น ำและผู้ตำมที่ดีและวำงแผนท ำงำนจนส ำเร็จมีระเบียบวินัยและมำรยำท
ในชีวิตประจ ำวัน เกิดจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่  และยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง
ได ้
 

     ลงชื่อ....................................................ผู้ เสนอโครงกำร 
                   (นำยศุภชัย   กันหำ) 
  ครู  

 
      ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

                       (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 
 



โครงการ   โรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงาน   งำนบริหำรทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงสำวอภิญญำ ศรีนุ่นขำว 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภำคม 2562 – 15พฤษภำคม 2563 
สอดคล้องกับ    มฐ. สพฐ. มำตรฐำนที่ 1 (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ 1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
               ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรจัด
กำรศึกษำไว้ว่ำ เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำ มีควำมรู้ คุณธรรม 
จริยธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข โดยให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยน ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำใช้หรือประยุกต์ใน
กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำผู้เรียนโดยรวมของสถำนศึกษำ เน้นกรอบกำรพัฒนำตำมหลักไตรสิกขำอย่ำง     
บูรณำกำร โดยกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรพัฒนำ “กำรกิน อยู่ ดู ฟังเป็น” มีปัญญำรู้เข้ำใจในคุณค่ำ และกำรปลูกฝัง 
กำรฝึกฝนให้ผู้ เรียนได้น ำหลักธรรมค ำสั่งสอนขององค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ ำวัน จะท ำให้นักเรียนมีคุณธรรมน ำควำมรู้ พัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพเป็นคนดี คนเก่งของ
สังคม จึงได้จัดท ำโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ด ำรงชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และสำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
               2.1   เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้อย่ำง
สม่ ำเสมอ 
               2.2   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรปฏิบัติตนตำมระเบียบวินัย 
แต่งกำยสะอำด มีกิริยำมำรยำทเหมำะสมกับวัย 
               2.3   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในศีล 5 มีควำมกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต 
ขยัน  อดทน  ประหยัดใช้ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
               2.4   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเมตตำกรุณำ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ เพื่อส่วนรวม 
               2.5   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนมีนิสัยในปฏิบัติตน  เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
               2.6   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนมีทักษะเบื้องต้นในกำรประกอบอำชีพที่สุจริต  มีทักษะใน
กำรท ำงำนด้วยตนเอง และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 



               2.7   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีค่ำนิยมที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงำม 
เห็นคุณค่ำภูมิปัญญำไทย นิยมไทย และด ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นไทย 
3.   เป้าหมาย 
3.1   ด้านปริมาณ 
  1.  เพ่ือส่งเสริมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน                
โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง  จ ำนวน  483คน 
3.2   ด้านคุณภาพ 
                       2.  ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ 
3.  ผู้เรียนปฏิบัติตนอยู่ในศีล 5 มีควำมกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน ประหยัด 
อดทน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
4.  ผู้เรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิตดี หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด และอบำยมุขได้ 
5.  ผู้เรียนปฏิบัติตนในกำรอนุรักษ์พลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมได้เหมำะสม 
6.  ผู้เรียนมีทักษะเบื้องต้นในกำรประกอบอำชีพที่สุจริต ท ำงำนด้วยตนเอง และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
7.  ผู้เรียนมีควำมภูมิใจ มีค่ำนิยมที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงำมในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่ำภูมิปัญญำไทย  นิยมไทย  และด ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นไทย 
 
4.   วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดำห์ 
- นิมนต์พระมำเทศน์ 
    - สวดมนต์ท ำนองสรภัญญะ สมำทำนศีล 
    - อบรมวันสุดสัปดำห ์
 

พ.ค. 256๒– มี.ค. 256๓ ครูวรวุฒิและคณะครู 

2. กิจกรรมไหว้ครู  ๑๓มิ.ย. 256๒ ครูปริชำติและคณะครู 
3. กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต 1๐-1๑มิ.ย. 256๒ 

1๔มิ.ย. 256๒ 
1๗-๒๐มิ.ย. 256๒ 

ครูศุภชัยและคณะครู 

4. กิจกรรมวันส ำคัญ 
    - กิจกรรมวันวิสำขบูชำ 
    - กิจกรรมวันอำสำฬหบูชำ 
    - กิจกรรมวันเข้ำพรรษำ 
    - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำลที่ ๑๐ 
    - กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 

 
๑7 พ.ค. 256๒ 
๑๕ก.ค. 256๒ 
๑๕ก.ค. 256๒ 
๒๖ก.ค. 256๒ 
๙ส.ค. 256๒ 

ครูวัชระและคณะครู 



    - กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ 
    - กิจกรรมท ำบุญวันขึ้นปีใหม่ 
    - กิจกรรมวันมำฆบูชำ 

๔ธ.ค. 256๒ 
๓๐ธ.ค. 256๒ 
๗ก.พ. 256๓ 

๕. กิจกรรมท ำบุญตักบำตร 
    - เจ้ำภำพเดือนพฤษภำคม   (อนุบำล 2-ป.6) 
    - เจ้ำภำพเดือนมิถุนำยน     (อนุบำล 2-3) 
    - เจ้ำภำพเดือนกรกฎำคม    (ป. 1 และ ป.6) 
    - เจ้ำภำพเดือนสิงหำคม      (ป. 2 และ ป.5) 
    - เจ้ำภำพเดือนกันยำยน      (ป. 3 และ ป.4) 
    - เจ้ำภำพเดือนพฤศจิกำยน  (อนุบำล 2-3) 
    - เจ้ำภำพเดือนธันวำคม      (ป. 1 และ ป.6) 
    - เจ้ำภำพเดือนธันวำคม      (อนุบำล 2-ป.6)     
    - เจ้ำภำพเดือนมกรำคม      (ป. 2 และ ป.5)  
    - เจ้ำภำพเดือนกุมภำพันธ์    (ป. 3 และ ป.4) 
    - เจ้ำภำพเดือนมีนำคม        (อนุบำล 2-ป.6) 

 
๑7 พ.ค. 256๒ 
๒๘มิ.ย. 256๒ 
๒๖ก.ค. 256๒ 
๙ส.ค. 256๒ 
๒๗ก.ย. 256๒ 
๒๒พ.ย. 256๒ 
๔ธ.ค. 256๒ 
๓๐ธ.ค. 256๒ 
๓๑ม.ค. 256๓ 
๗ก.พ. 256๓ 
๒๐มี.ค. 256๓ 

ครูอภิญญำและคณะครู 

 

5.   การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1.  ผู้เรียนใฝ่รู้  ใฝ่เรียน และแสวงหำ
ควำมรู้อยู่เสมอ 

กำรสังเกตพฤติกรรม 
กำรประเมินผล 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
แบบประเมินผลกำรเรียนรู้ 

2.  ผู้เรียนปฏิบัติตนตำมระเบียบวินัย
ของโรงเรียน 

กำรสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกพฤติกรรม 

3.  ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย 

กำรสังเกตพฤติกรรม 
กำรประเมินผล 

แบบบันทึกกำรปฏิบัติกิจกรรม 

4.  ผู้เรียนปฏิบัติตนตำมหลักธรรม
เบื้องต้นของพระพุทธศำสนำ 

กำรสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกพฤติกรรม 

 

6.  งบประมาณ 1.  เงินอุดหนุนรำยหัว                       -        บำท       
   2.  เงินรำยได้สถำนศึกษำ           25,500    บำท 
   3.  เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น               -        บำท 
   รวมงบประมาณที่ได้รับ       25,500    บาท 
 
 
 
 



7.  ประมาณการค่าใช้จ่าย   (ให้จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
 7.1   ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดำห์   เป็นเงิน   ๑,000 บำท 
 7.2   ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมวันไหว้ครู     เป็นเงิน   5,000 บำท         
 7.3   ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรม ชั้นอนุบำล - ป. 6  เป็นเงิน   ๑,000 บำท 
 7.4   ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมกิจกรรมวันวิสำขบูชำ   เป็นเงิน   1,000 บำท 
 7.5   ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมวันอำสำฬหบูชำ    เป็นเงิน   1,000 บำท 
 7.6   ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมวันเข้ำพรรษำ    เป็นเงิน   1,000 บำท 
 7.7   ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำลที่ ๑๐  เป็นเงิน 4,000 บำท 
 7.๘   ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ    เป็นเงิน 4,000 บำท 
 7.๙   ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ    เป็นเงิน 4,000 บำท 
 7.๑๐   ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมวันมำฆบูชำ    เป็นเงิน 1,000 บำท 
 7.๑๑   ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมท ำบุญวันขึ้นปีใหม่   เป็นเงิน 2,000 บำท 
 7.12   ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมท ำบุญตักบำตร    เป็นเงิน      500 บำท 
       รวมเป็นเงิน       25,500 บาท 
 
8.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  
8.1   ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ 
8.2   ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนตำมระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบ มีกิริยำมำรยำทที่ดีงำม 
8.3   ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนอยู่ในศีล 5 มีควำมกตัญญู ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด อดทน   
มีควำมเมตตำกรุณำ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
8.4   ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภำพกำย สุขภำพจิตทีด่ี หลีกเลี่ยงและรู้โทษภัยจำกสิ่งเสพติด 
8.5   ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
8.6   ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะเบื้องต้นในกำรท ำงำนด้วยตนเอง และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
      ลงชื่อ................................................ ผู้เสนอโครงกำร 
     (นำงสำวอภิญญำ ศรีนุ่นขำว) 
                                                                                    ครูผู้ช่วย 
 
 
       ลงชื่อ................................................ ผู้อนุมัติโครงกำร  
       (นำงณัฐกำนต์ แก้วประเสริฐ) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 
 



โครงการ   พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
แผนงาน   งำนบริหำรทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำยภัทรพล  แก้วปัน,นำยวิทยำ  ปลื้มศรี 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภำคม 2562 – 15พฤษภำคม 2563 
สอดคล้องกับ    มฐ. สพฐ. มำตรฐำนที่ 2กระบวนกำรบริหำรกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

1. หลักการและเหตุผล 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ ปี  พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดให้กำรจักสภำพแวดล้อมของ 

โรงเรียนเอ้ือต่อกำรจักกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนถือเป็นส่วนส ำคัญ
ด้ำนหนึ่งที่ช่วยให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน  ทั้งกำรจัดดูแลบริเวณ  อำคำร
สถำนที่ภำยในห้องเรียนหรือห้องอ ำนวยกำรต่ำงๆ  เพรำะจะมีผลต่อกำรพัฒนำกำรทำงด้ำน  ร่ำงกำย  จิตใจ  
สติปัญญำ  อำรมณ์  และสังคม  โรงเรียนจึงเปรียบเสมียนบ้ำนหลังที่สองของนักเรียน  ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพ่ือหำ
ประสบกำรณ์ในวันหนึ่งๆ  มำกกว่ำอยู่ที่บ้ำนจึงสมควรเอำใจใส่ดูและเป็นพิเศษ  ในกำรจัดสภำพแวดล้อมให้มี
บรรยำกำศที่ดี เหมำะสม เพื่อพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำของนักเรียนให้ดีที่สุด 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดสภำพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ  ให้สวยงำม 
2.2 เพ่ือพัฒนำอำคำรสถำนที่ให้เอ้ือประโยชน์ต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
2.3  เพ่ือให้เป็นสถำนที่ท่ีน่ำอยู่และปลอดภัยต่อผู้เรียนทุกคน 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้ำนปริมำณ 

1.  พ้ืนที่อำคำรประกอบ  และพ้ืนที่ทุกส่วนภำยในบริเวณสถำนศึกษำ 
3.2   ด้ำนคุณภำพ  
 1.  สถำนศึกษำมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงำม  และอำคำรสถำนที่ของโรงเรียนใช้ 
ประโยชน์ได้อย่ำงคุ้มค่ำ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4.1  พื้นที่บริเวณภำยในของสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงให้สะอำดสวยงำม 
4.2  สถำนศึกษำมีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยและใช้ประโยชน์ได้จริง 
4.3  อำคำรเรียน อำคำรประกอบ ห้องเรียน พิเศษ ห้องบริกำรต่ำงๆ และห้องเรียน 
       ห้องอ ำนวยกำร ได้รับกำรดูและรักษำให้มีสภำพพร้อมใช้งำนและปลอดภัย 

  4.4  ผู้เรียนไม่ได้รับอุบัติเหตุที่ร้ำยแรง จำกเครื่องเล่นต่ำงๆ ของโรงเรียน 
  4.5  โรงเรียนมีระบบรักษำควำมปลอดภัย  ทรัพย์สินและเครื่องใช้ต่ำงๆ ที่เป็นสมบัติ    
                                ของโรงเรียน 
  4.6  ผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชนมีควำมพึงพอใจกับสภำพสิ่งแวดล้อมของสถำนศึกษำ 
 
 
 



5. วิธีการด าเนินการ 
5.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
5.2 ส ำรวจ สอบถำมสภำพและควำมต้องกำรของนักเรียนและคณะครู 
5.3 ปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอำดสวยงำม 
5.4 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยและสำมำรถใช้ประโยชน์ได้จริง 
5.5 บ ำรุงรักษำ  ซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ให้พร้อมใช้งำนให้ดูสะอำดสวยงำมและปลอดภัย 
5.6 ประเมินโครงกำร 
5.7 รำยงำนสรุปผล 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ 

สถำนศึกษำสวยงำม 
ตลอดปี

กำรศึกษำ 
80,000 นำยภัทรพล แก้วปันและ

คณะท ำงำน 
2. จัดแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำร

เรียนกำรสอน 
ตลอดปี

กำรศึกษำ 
5,000 นำยเจริญ ภูมิเรศสุนทร

และคณะ 
3. บ ำรุงรักษำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร

เรียนและอำคำรประกอบ 
ตลอดปี

กำรศึกษำ 
55,000 นำยวิทยำ ปลื้มศรี 

และคณะท ำงำน 
 

7. งบประมาณ 
7.1  เงินอุดหนุนรำยหัว          140,000          บำท 
7.2  เงินรำยได้สถำนศึกษำ          -                บำท 
7.3  เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น    -                บำท 
 

8. ประมาณการใช้จ่าย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
8.1ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์    เป็นเงิน   80,000  บาท 

-ซ่อมห้องน้ ำครูผู้หญิง    เป็นเงิน  30,000  บำท 
 -ทำห้องเรียนต่ำง ๆ   เป็นเงิน  10,000  บำท 
 -ท ำประตูระบำยน้ ำกันน้ ำท่วม  เป็นเงิน  40,000  บำท 
      รวม  80,000  บาท 
 

8.2  จัดแหล่งเรียนรู้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน      เป็นเงิน   5,000   บาท 
 -จัดท ำป้ำยควำมรู้ติดตำมจุดต่ำงๆบริเวณโรงเรียน   เป็นเงิน    3,000   บำท 
- เดินสำยไฟปลั๊กและติดตั้งหลอกไฟเครื่องสูบน้ ำใต้ถุนอำคำรไม้ เป็นเงิน  2,000   บำท 
รวม       5,000     บาท 
 

8.3  บ ำรุงรักษำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบเป็นเงิน   55,000   บาท 
รวมเป็นเงิน     140,000    บาท 
 
 



9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  สภำพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำสวยงำม 
9.2  มีอำคำรสถำนที่ให้เอ้ือประโยชน์ต่อกำรจัดกิจกรรมต่อกำรเรียนกำรสอน 
9.3  สถำนศึกษำน่ำอยู่และปลอดภัยต่อผู้เรียนทุกคน 
9.4  อำคำรเรียน อำคำรประกอบสะอำดสดใสน่ำใช้ส ำหรับผู้เรียนทุกคน 
 
 
 
    ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงกำร 
     (นำยภัทรพล  แก้วปัน) 
     ครู  
 
    ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
          (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ   กำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ 
แผนงาน   บริหำรงำนทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  16พฤษภำคม2562–15 พฤษภำคม2563 
สอดคล้องกับ มฐ. สพฐ.  มำตรฐำนที่ 1 (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน )  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ประสำนควำมสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนดนโยบำยให้สถำนศึกษำทุกแห่ง 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและก ำหนดมำตรกำรสนับสนุนส่งเสริมศักยภำพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม 
พัฒนำ ป้องกัน  แก้ปัญหำ และคุ้มครองสิทธิเด็กโดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษำ บุคลำกร ผู้ปกครองชุมชนหน่วยงำนอื่นมีส่วนร่วมในกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำครบทุกด้ำน อย่ำงทั่วถึง 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  
  1. ร้อยละ 100โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
  2. ร้อยละ 100ครูที่ปรึกษำ บุคลำกร ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงำนอื่นได้ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  3. ร้อยละ 100นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1. บุคลำกรมีกำรใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
  2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณภำพมำกข้ึนทั้งร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร 
        1. ประชุมคณะครู ชี้แจง ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย แต่งตั้งคณะท ำงำนก ำหนดเครื่องมือและจัดท ำ
เครื่องมือ ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน 

พ.ค. 2562 ผู้บริหำร/คณะท ำงำน 

ขั้นด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรม 
        2. ปฏิบัติกิจกรรม 
          2.1 ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภำคเรียน 
          2.2 กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
          2.3 - กำรคัดกรอง 
               - กำรเยี่ยมบ้ำน 
          2.4 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำ 
          2.5 กำรป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข 
              - โรงเรียนสีขำว 
              - กิจกรรมครู D.A.R.E 
              - เด็กพิกำรเรียนร่วม 
               - กำรมอบทุนกำรศึกษำ 
          2.6 กำรส่งต่อ 

 
 

5 พ.ค. 2562 
พ.ค. 62 – มิ.ย. 62 
พ.ค. 62 – มิ.ย. 62 

มิ.ย. 62 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

ภำคเรียนที่ 2 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
 

คณะครูทุกท่ำน 
ครูประจ ำชั้น 
ครูประจ ำชั้น 
ครูทุกท่ำน 
ครูทุกท่ำน 

 
ครูอมรินทร์/คณะครู 

ครูพิมพ์ชนก 
ครูกรรณิกำร์  

ครูอมรินทร์/ครูนัสรีน 
ครูประจ ำชั้น/คณะครู 

          3. ติดตำมประเมินผล ตลอดปีกำรศึกษำ ครูอมรินทร์ 
          4. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
              - รวบรวมสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของทุก
กิจกรรม เสนอต่อผู้บริหำร น ำปัญหำข้อบกพร่องไปแก้ไข
ครั้งต่อไป 

มี.ค. 2563 ครูอมรินทร์ 

 
5.การวัดผลประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 
1.ร้อยละ100ของโรงเรียนมีกำรด ำ เนินกำรในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ส ำรวจ,สังเกต แบบส ำรวจ,  
แบบบันทึกกิจกรรม 

2.ร้อยละ100ของนักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำ
เต็ม ศักยภำพ 

สอบถำม แบบสอบถำม 

 
6.งบประมาณที่ใช้  1. เงินอุดหนุนรำยหัว 4,423.60  บำท 
    2. เงินรำยได้สถำนศึกษำ      -   บำท 
       
      รวม         4,423.60  บำท 
 
 



7. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
    1. ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ 2,802   บำท 
    2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ   1,621.60  บำท 
    รวมเป็นเงิน    4,432.60  บำท 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 
 8.2 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำ
ครบ ทุกด้ำน อย่ำงทั่วถึง 
 
 
                 ลงชื่อ …………………………………………… ผู้เสนอโครงกำร 
      (นำงสำวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด)  
            คร ู
 
 
 ลงชื่อ ………………………………………… ผู้อนุมัติโครงกำร 
         (นำงณัฐกำนต์ แก้วประเสริฐ) 
         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ  ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยนักเรียน 
แผนงาน  งำนบริหำรทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสำวปริชำติ      บวัรอด 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภำคม  2562 – 15 พฤษภำคม  2563 
สอดคล้องกับ    มฐ. สพฐ.  มำตรฐำนที่  1 , 11  (1.1,1.2 11.2 ) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 กำรเสริมสร้ำงสุขภำพกับกำรศึกษำ เป็นสิ่งที่จะต้องด ำเนินกำรควบคู่กันไป กำรพัฒนำเด็กและ
เยำวชน จึงอยู่ท่ีกระบวนกำรจัดกำรศึกษำและกำรสร้ำงสุขภำพ ภำยใต้ควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
นับตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีกำรประสำนควำมร่วมมือ 
ประสำนประโยชน์ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำเด็กให้มีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมี
ควำมสุขและปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนก็เป็นสถำบันหนึ่งของสังคมมีหน้ำที่ให้ควำมรู้และพัฒนำคนให้มีสุขภำพ
และศักยภำพท่ีดีสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  

ดังนั้น โรงเรียนจึงตระหนักถึงควำมส ำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริม
สุขภำพและอนำมัยนักเรียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กำรดูแลรักษำสุขภำพร่ำงกำยได้ถูกต้องรู้จักกำรปฐม
พยำบำลเบื้องต้นในกำรช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้นักเรียนได้เรียนรู้กำรป้องกันโรคและภัยอันตรำยใกล้ตัว
ต่ำงๆที่อำจเกิดขึ้นกับนักเรียนได้ ส่งเสริมด้ำนสุขภำพตลอดจนนักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่
ได้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมด้ำนสุขภำพอนำมัยของนักเรียนทุกคนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 2.2 เพ่ือจัดบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยให้แก่นักเรียนทุกคน 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดูแลสุขภำพ อนำมัยของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
 2.4 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงสุขนิสัยของนักเรียนในกำรดูแลรักษำสุขภำพอนำมัย 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้รับกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  2) นักเรียนทุกคนได้รับกำรบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัย 

3.2 ด้านคุณภาพ 
 1) นักเรียนมีพฤติกรรมด้ำนสุขภำพตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ 10 ประกำร 
 2) นักเรียนมีสุขภำพแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 
 



4. วิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำ
วำงแผนด ำเนินกำรด้ำนสุขภำพ 

เมษำยน 2562 คณะผู้บริหำร/ คณะท ำงำน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เมษำยน 2562 ผู้บริหำร 
3. จัดหำวัสดุอุปกรณ์ ที่จ ำเป็นประจ ำห้อง
พยำบำล/ห้องเรียน ดูแลห้องพยำบำล 

พฤษภำคม 2562 ครูปริชำติ 

4. ช่ำงน้ ำหนัก / วัดส่วนสูง พฤษภำคม,สิงหำคม 2562 / 
กุมภำพันธ์ 2563 

ครูประจ ำชั้น 

5. อำหำรเสริมนม ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

ครูประจ ำชั้น 

6. กิจกรรมแปรงฟันหลังอำหำร ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

ครูประจ ำชั้น 

7. จัดบริกำรตรวจสุขภำพ / ฉีดวัคซีน / ท ำฟัน มิถุนำยน และ กันยำยน 
2562 

สิงหำคม และกันยำยน 
2562 

ครูปริชำติ/เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำล 

8. กิจกรรมออกก ำลังกำยลดพุง 16 พฤษภำคม 2562 – 31 
กันยำยน 2562 

ครูปริชำติ/คณะท ำงำน 

9. อบรมผู้น ำนักเรียนส่งเสริมทันตสุขภำพ  พฤษภำคม – กันยำยน 
2562 

ครูปริชำติ/เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำล 

10. พำนักเรียนไปท ำฟัน สิงหำคม – กันยำยน 2562 ครูปริชำติ/ครูโสดำรัตน์ 
11. จัดป้ำยนิเทศ เรื่องสุขภำพ ตลอดปีกำรศึกษำ ครูปริชำติ/คณะท ำงำน 
12. แข่งขันกีฬำสี กันยำยน – มกรำคม 2563 ครูภัทรพล/คณะท ำงำน 
13. ทดสอบสมรรถภำพ ธันวำคม 2562 ครูพลศึกษำ 
14. ครูห้องพยำบำล ดูแลควำมเรียบร้อยและ
ควำมสะอำดดูแลอำกำรเจ็บป่วยเบื้องต้นของ
นักเรียน โดยมีครูประจ ำวัน ดังนี้ 
วันจันทร์ ครูปริชำติ  บัวรอด 
วันอังคำร ครูอมร บุญโญปกรณ์ 
วันพุธ      ครูอรทัย  ขวำซุย 
วันพฤหัสบดี  ครูวำรุณี  ใจดี 
วันศุกร์     ครูดำรินทร์   มำดี 

 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 

 ครูปริชำติ  บัวรอด 
 ครูอมร บุญโญปกรณ์ 
ครูอรทัย  ขวำซุย 
ครูวำรุณี  ใจดี 
ครูดำรินทร์   มำดี 
 

15c. ประเมินโครงกำร / สรุปรำยงำนผล 30 มี.ค. 2561 ครูปริชำติ/คณะครู 
 
 
 
 



5. วัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

สังเกต แบบสังเกต 

2. นักเรียนได้รับกำรบริกำรด้ำนสุขภำพ 
 

กำรประเมิน แบบประเมิน 

3. นักเรียนมีพฤติกรรมด้ำนสุขภำพตำมสุข
บัญญัติแห่งชำติ 10 ประกำร 

สังเกต สอบถำม แบบสังเกต 

4. นักเรียนมีสุขภำพแข็งแรง มีสมรรถภำพตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 

สังเกต สอบถำม แบบทดสอบ 

 
6. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 เงินรำยได้สถำนศึกษำ     28,000  บำท 
  
7. ค่าใช้จ่าย  
 7.1 จัดซื้อยำเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องพยำบำล  2,500  บำท 
 7.2 ค่ำวัสดุอุปกรณ์จัดท ำเอกสำรอนำมัย    1,500บำท 

7.3 พำหนะน ำนักเรียนไปท ำฟันและอบรมด้ำนอนำมัย  6,000 บำท 
 7.4 วัสดุอุปกรณ์กำรแข่งขันกีฬำสี     18,000 บำท 
  รวมเป็นเงิน      28,000 บาท 
 
8. ผลการด าเนินงาน 
 8.1 นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับกำรดูแลและส่งเสริมสุขภำพอนำมัยมำกข้ึน 
 8.2 นักเรียนร้อยละ 80 น ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดูแลสุขภำพ อนำมัย ไปสู่ครอบครัวและชุมชน 
 8.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภำพแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้ เสนอโครงกำร 
      ( นำงปริชำติ   บัวรอด ) 
       คร ู
 
     ลงชื่อ .....................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                    ( นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ ) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง ( ใจดีอุปถัมภ์ ) 
 

 

 



โครงการ  สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน 
แผนงาน  งำนบริหำรทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงศตรรคพร วิทยำนำงสำวนัสรีน  ทรงวีระ 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๖พฤษภำคม 256๒ – 15 พฤษภำคม 256๓ 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ. มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4ประสำนควำมสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพ 
  กำรศึกษำ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๕  มีแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในยุคปฏิรูปกำรศึกษำ
ตำมมำตรำที่ ๒๙ ได้มีกำรกระจำยอ ำนำจจัดกำรศึกษำไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งท ำให้สถำนศึกษำร่วมกับบุคคล  
ครอบครัว  องค์กรชุมชน  สถำบันกำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ 
สถำบันศำสนำ และสังคมอ่ืนๆ  เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรศึกษำใกล้กับบุตรหลำนของตน  เพ่ือพัฒนำชุมชนให้
สอดคล้องกับสภำพปัญหำ และควำมต้องกำร  รวมทั้งวิธีกำรสนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร
พัฒนำระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน  
2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือเรียนระหว่ำงสถำนศึกษำและชุมชน 
 2.3 เพ่ือให้โรงเรียนบริหำรจัดกำรศึกษำได้บรรลุตำมมำตรฐำน และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 ๒.๔ เพ่ือให้ชุมชนเกิดควำมพึงพอใจ  ภำคภูมิใจ  ศรัทธำ เชื่อมั่นในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ   

  ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ ๙๐  เข้ำมำมีบทบำท และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 3.๒ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑  ผู้ปกครอง และชุมชนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๓.๒.๒  โรงเรียนประสบควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำน และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 



4. วิธีการด าเนินงาน 

 
  

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขั้นเตรียมกำร 
1.๑วำงแผนกำรจัดท ำโครงกำร 
    ๑.๒ จัดท ำโครงกำร 
    ๑.๓ โครงกำรขออนุมัติเสนอโครงกำรต่อ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

เมษำยน256๒ ครูศตรรคพร  วิทยำ/  
ครูนัสรีน  ทรงวีระ/ คณะครู 

2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม 
    ๒.๑ ประชุมวำงแผนแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ออกค ำสั่ง และออกก ำหนดกำรประชุม
ผู้ปกครอง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
    ๒.๒ ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม ดังนี้ 
        ๒.๒.๑ ประชุมผู้ปกครอง  
ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 
               - ประชำสัมพันธง์ำนโรงเรียนให้
ผู้ปกครองทรำบ 
        ๒.๒.๒ ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 
        ๒.๒.๓ ประชุมผู้ปกครอง  
ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
               - ประชำสัมพันธง์ำนโรงเรียนให้
ผู้ปกครองทรำบ 
        ๒.๒.๔ ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
 

 
เมษำยน ๒๕๖๒ 

 
 
 

๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
 
 
 

๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
 

๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
 
 
 

๓  พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 

 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
/ครูศตรรคพร วิทยำ/ 
ครูนัสรีน  ทรงวีระ/ 

ครูวัชระ  คงสว่ำง/คณะครู 
 
 

3. ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนปฏิทินปฏิบัติงำน
ประจ ำปี 
- ประชุมเครือข่ำยผู้ปกครอง 
- เข้ำร่วมกิจกรรมงำนประเพณีวันส ำคัญต่ำงๆกับ 
ชุมชนและหน่วยงำนอื่น 
- ให้บริกำรสถำนที่แก่ชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆที่มำ
ขอใช้บริกำร 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

พฤษภำคม 256๒ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 

ครูศตรรคพร  วิทยำ/  
ครูนัสรีน  ทรงวีระ 

4. ขั้นสรุปประเมินโครงกำร/สรุปรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน 

๓๑ มี.ค. 256๓ ครูนัสรีน  ทรงวีระ 



๕. งบประมาณ 

  เงินรำยได้สถำนศึกษำ    5,000 บำท                    
  รวมงบประมำณท่ีได้รับ    5,000 บำท 
๖. ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
 ๖.1 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์     
  ๖.๑.๑  กระดำษ A๔  ๑ ลัง           ๖๐๐    บำท  
  ๖.๑.๒  ปำกกำน้ ำเงิน ๑ แพ็ค ๕๐ ด้ำม      ๒๐๐     บำท 
  ๖.๑.๓  วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์อ่ืนๆ          ๒๐๐     บำท 
 ๖.2 ค่ำน้ ำดื่ม(ประชุมผู้ปกครองภำคเรียนละ ๒,๐๐๐ บำท)เป็นเงิน  ๔,๐00 บำท   
    รวมเป็นเงิน  5,000บำท 
๗.การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ปกครองเข้ำร่วมประชุม ส ำรวจ,สังเกต 

 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 

 
๒. ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนท ำงำน
ร่วมกันได้เป็นอย่ำงดี 

สังเกต 
สอบถำม 

แบบสอบถำม 

๓. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนต่ำงๆให้ควำม
ร่วมมือกับสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดี 

สังเกต 
สอบถำม 

 

แบบสอบถำม 
 

 
๘.  สถานที่จัดกิจกรรม   โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.1 สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรหน่วยงำนต่ำงๆเป็นอย่ำงดี 
 ๙.2 ครู นักเรียน และคนในชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๙.3 ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร หน่วยงำนต่ำงๆมีเจตคติที่ดีต่อสถำนศึกษำ 
 
 
      ลงชื่อ……………………………........ผู้เสนอโครงกำร  
      (นำงศตรรคพรวิทยำ)   
       ครชู ำนำญกำร  

      ลงชื่อ……………..……......……………ผู้อนุมัติโครงกำร 
      (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ)  

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 



ชื่อโครงการ   กำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
แผนงาน   บริหำรงำนทั่วไป 
ผู้ที่รับผิดชอบ   นำงสำวนิระมล    นครเขต 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  16 พฤษภำคม  2562 – 15 พฤษภำคม 2563 
สอดคล้องกับ  มฐ.สพฐ.  มำตรฐำนที่  2    

1.  หลักการและเหตุผล  
 ด้วยโรงเรียนมีควำมจ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำรหรืองำนต่ำงๆ ซึ่งมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์
ในกำรพัฒนำงำนให้เกิดควำมคล่องตัว   ธุรกำรโรงเรียนจึงจ ำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 
เช่น  วัสดุส ำนักงำน  เพื่อให้งำนเกิดควำมคล่องตัว  เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้โรงเรียนจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่มีควำมจ ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง    
                 เหมำะสม 
 2.2  เพ่ือให้โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 
 2.3  เพื่อให้กำรบริหำรงำนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้อย่ำงเพียงพอ 
 2.4  เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน 

3.  เป้าหมายกิจกรรม 
 3.1  เชิงปริมำณ 

คณะครู  นักเรียนและผู้ปกครอง  มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
 3.2  เชิงคุณภำพ   
  คณะครู  นักเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. แนวทางการด าเนินงาน 
1.เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน 
3. ด ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน 
4.ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
5.ประเมินผลโครงกำร 
6.สรุปผลโครงกำรเสนอผู้บังคับบัญชำ  

5.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 
6.  งบประมาณ 
โดยเบิกจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  เป็นเงิน  58,000 บำท  (ห้ำหมื่นแปดพันบำท
ถ้วน)  เพ่ือใช้เป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  ตำมรำยะเอียดค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 



- หมึกและไขเครื่องโรเนียว  เป็นเงิน  20,000  บำท 
- หมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร    เป็นเงิน    5,000   บำท 
- ค่ำซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน เป็นเงิน  14,000   บำท  
- วัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน  เป็นเงิน           19,000  บำท 

7.การติดตามและการประเมินผล 
7.1 แบบสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
7.2 แบบนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนมีวัสดุส ำนักงำนที่มีควำมจ ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม 
 8.2 โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 
  
 
     ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอโครงกำร 
      (นำงสำวนิระมล     นครเขต ) 
       ครธูุรกำร 
 
     ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
      (นำงณัฐกำนต์    แก้วประเสริฐ) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ   ขยะมีมูลค่ำ 
แผนงาน   บริหำรทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงอมร  บุญโญปกรณ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภำคม  2562 –15พฤษภำคม 2563 
สอดคล้องกับมาตรฐานสพฐ. มำตรฐำนที่2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ข้อ2.5: จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อ12 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
............................................................................................................................. ...............................................
.. 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัญหำขยะในโรงเรียนทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจำกนิสัยของนักเรียนที่ขำดวินัยและจิตส ำนึก แต่

หำกมองให้ลึกกว่ำนี้จะพบว่ำ ยังมีตัวแปรส ำคัญในเรื่องของควำมไม่รู้ และกำรขำดกำรมีส่วนร่วมของทุก
คนในโรงเรียนที่เป็นปัญหำส ำคัญ เพรำะกำรจัดกำรขยะในสำยตำของทุกคนมักถูกมองว่ำเป็นเรื่องยุ่งยำก
มำโดยตลอด โครงกำรขยะมีมูลค่ำ จึงเป็นกลไกหนึ่งที่จะเข้ำมำช่วยเหลือและเปิดโอกำสให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำขยะในโรงเรียน ที่ไม่สำมำรถจัดเก็บและก ำจัดได้อย่ำงถูกสุขลักษณะ 
จนกลำยเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหำมลพิษต่อสภำพแวดล้อมอย่ำงมำก ซึ่งกำรบริหำร
จัดกำรขยะให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ จะต้องเปิดโอกำสให้ทุกคนเข้ำมำมีส่วนร่วม เพื่อกำรสร้ำงจิตส ำนึก
ที่ดี ท ำให้เด็กในโรงเรียนมองเห็นคุณค่ำของขยะ และเห็นควำมส ำคัญในกำรประหยัดพลังงำน เพรำะกำร
น ำของเสียกลับมำใช้ใหม่ หรือรีไซเคิลจะสำมำรถลดปริมำณขยะ ลดมลพิษให้กับสภำพแวดล้อม และลด
กำรใช้ทรัพยำกรโลก ที่ส ำคัญจะช่วยจรรโลงโลกใบนี้ ให้สดใส น่ำอยู่ ไปอีกนำนแสนนำน 

ดังนั้นโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรขยะจึงได้จัด
ให้มีโครงกำรขยะมีมูลค่ำขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักมูลค่ำของขยะ กำรคัดแยกขยะ และช่วยกันรักษำ
สภำพแวดล้อมที่ดีต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนคัดแยกขยะได้ถูกวิธี 
2.2เพ่ือให้นักเรียนรู้จักมูลค่ำของขยะ และจัดกำรขยะได้ถูกวิธี 

 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันรักษำสภำพแวดล้อมที่ดีต่อไป 

3. เป้าหมาย 
      3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 คัดแยกขยะได้ถูกวิธี 

3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 รูจ้ักมูลค่ำของขยะและจัดกำรขยะได้ถูกวิธี 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนชว่ยกันรักษำสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนได้เป็นอย่ำงดี  



  4.วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมและแต่งตั้งคณะท ำงำน พฤษภำคม 2562 - ครูอมร 
2 ประชำสัมพันธ์โครงกำรแก่นักเรียน พฤษภำคม 2562 - ครูอมร 
3 ด ำเนินงำน 

-กิจกรรมคัดแยกขยะ 
-กิจกรรมถุงนมมีมูลค่ำ 
 

 
-ตลอดปีกำรศึกษำ 
-ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
800 
700 

 
ครูอมร 
ครูอมร 

4 ประเมินโครงกำร/สรุป/รำยกำรผล มีนำคม 2563 - ครูอมร 

 
5.การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1. นักเรียนคัดแยกขยะได้ถูกวิธี ร้อยละ 90 ประเมินโครงกำร แบบประเมินโครงกำร 
2.  นักเรยีนรู้จักมูลค่ำของขยะ และจัดกำรขยะได้ถูกวิธี  
    ร้อยละ 90 

สังเกต แบบสังเกต 
 

3.  นักเรียนช่วยกันรักษำสภำพแวดล้อมที่ดี สังเกต แบบสังเกต 
 
6. งบประมาณ 
  เงินอุดหนุนรำยหัว จ ำนวน 1,500 บำท 
  
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.1 กิจกรรมคัดแยกขยะ  เป็นเงิน   800 บำท 
7.2 กิจกรรมถุงนมมีคุณค่ำ เป็นเงิน   700 บำท  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนเห็นมูลค่ำของขยะสำมำรถจัดกำรขยะได้ถูกวิธี  
8.2 โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่ดี 

  
  ลงชื่อ................................ผู้เสนอโครงกำร 
        (นำงอมร  บุญโญปกรณ์) 
        ครูช ำนำญกำร 

 
 ลงชื่อ...................................ผูอ้นุมัตโิครงกำร 
       (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 



โครงการ จิตอำสำพัฒนำชุมชน 

แผนงาน บริหำรทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นำยวรวุฒิ  ปัถว ี

ลักษณะโครงการ โครงกำรใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินการ    
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.      
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    

พฤษภำคม ๒๕๖๒ –15พฤษภำคม ๒๕๖๓ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน(๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงค ำนึงถึงควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชนเป็นส ำคัญ และ

พระองค์มี         พระรำชปณิธำนแน่วแน่ที่จะท ำให้ประเทศชำติมั่นคงและประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ด้วยมีพระรำชประสงค์ที่จะสืบสำน รักษำ และต่อยอดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและแนว
พระรำชด ำริต่ำงๆในกำรบ ำบัดทุกข์และบ ำรุงสุขให้ประชำชนและพัฒนำประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำ เนื่องใน
โอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้หน่วย
รำชกำรในพระองค์  ร่วมกับหน่วยรำชกำรต่ำงๆและประชำชนทุกหมู่ เหล่ำที่มีจิตอำสำ บ ำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์ในพ้ืนที่ต่ำงๆ เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนและแก้ไขปัญหำให้แก่ประชำชนไม่ว่ำจะเป็น
ปัญหำน้ ำท่วมในเขตชุมชน ปัญหำกำรจรำจร และอ่ืนๆ เพ่ือสืบสำนพระรำชปณิธำนพระบำทสมเด็จ           
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหำน้ ำท่วมและปัญหำกำรจรำจรในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและจังหวัดต่ำงๆ    ในกำรนี้สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงโปรดเกล้ำฯให้จัดตั้งโครงกำรจิต
อำสำ“เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ”ขึ้น เพ่ือเป็นกำรรวมควำมสมัครสมำนสำมัคคีของคนไทยทุกคนในกำรท ำ
กิจกรรมสำธำรณประโยชน์เพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ในชุมชนต่ำงๆให้มีควำมเจริญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำง
ถำวร โดยช่วงแรกด ำเนินโครงกำรในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร ช่วงที่สองไปยังที่มีเขตพระรำชฐำน และช่วงที่สำม
จะขยำยผลโครงกำรไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรมีจิตสำธำรณะ กำรเป็นจิต
อำสำเพื่อพัฒนำยกระดับจิตใจให้กับนักเรียน เยำวชนรุ่นใหม่ให้มีควำมเข้ำใจเรื่องของกำรเสียสละ สิ่งที่ตนเอง
มีแม้กระทั่งเรื่องของเวลำ เพ่ือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม หันมำท ำกิจกรรมเพ่ือสังคมมำกขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับคุณธรรมอัตลักษณ์ประจ ำโรงเรียนที่ว่ำ “ควำมมีวินัย ควำมพอเพียง ควำมมีจิตสำธำรณะ” 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ และรู้จักกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 

 ๒.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 ๓.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 



 ๔.  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นผู้น ำ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับ
ผู้เรียน และสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 

๓. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ 
๒. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
  ๑.   นักเรียนมีควำมสำมัคคีในหมู่คณะ และรู้จักกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 

  ๒.   นักเรียนรู้จักกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  ๓.   นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะหรือจิตอำสำ  

๔. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอโครงกำรต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำเพ่ือขออนุมัติ
โครงกำร 

เมษำยน๒๕๖๒ นำยวรวุฒิ  ปัถว ี

๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรและประชุมคณะกำร
ด ำเนินงำน 

พฤษภำคม ๒๕๖๒ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

๓. จัดซื้ออุปกรณ์ตำมโครงกำร พฤษภำคม ๒๕๖๒ นำยวรวุฒิ  ปัถวี/
คณะท ำงำน 

 
๔. 

ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร 
-กิจกรรมอบรมโครงกำรจิตอำสำ 

มิถุนำยน ๒๕๖๒  นำยวรวุฒิ  ปัถวี/
คณะท ำงำน 

-กิจกรรมท ำควำมสะอำดพัฒนำชุมชน  เดือนละ ๑ ครั้ง 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

นำยวรวุฒิ  ปัถวี/
คณะท ำงำน 

๕. ติดตำมและประเมินผล ตลอดปีกำรศึกษำ นำยวรวุฒิ  ปัถว ี
๖. ประเมินโครงกำร/สรุปรำยงำนผล มีนำคม ๒๕๖๓ นำยวรวุฒิ  ปัถว ี

 
๕. ประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัดผล 
ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมัคคีในหมู่
คณะ และรู้จักกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 

ประเมินจำกสภำพจริง แบบสังเกต 

ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนนักเรียนที่รู้จักกำรช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน 

ประเมินจำกสภำพจริง แบบสังเกต 



ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมจิต
สำธำรณะหรือจิตอำสำ 

ประเมินจำกสภำพจริง แบบสังเกต 

๖.งบประมาณ 
 ๑. เงินอุดหนุนรำยหัว      ๒๐,๐๐๐        บำท 
 ๒. เงินรำยได้สถำนศึกษำ       -             บำท 
 ๓. เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น   -            บำท 
 รวมงบประมำณที่ได้รับ     ๒๐,๐๐๐  บำท 
๗. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 ๑. กิจกรรมอบรมโครงกำรจิตอำสำ  เป็นเงิน            ๑๐,๐๐๐ บำท 
  - ค่ำป้ำยไวนิล 
  - ค่ำจ้ำงวิทยำกรอบรม 
  - ค่ำดอกไม้ใส่แจกันโต๊ะหมู่บูชำ 
  - ค่ำอุปกรณ์ เครื่องเขียน ในกำรท ำกิจกรรม 
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน  
  - ค่ำอำหำรว่ำง 
 ๒. กิจกรรมท ำควำมสะอำดพัฒนำชุมชน เป็นเงิน            ๑๐,๐๐๐            บำท 

- ค่ำอุปกรณ์กำรท ำควำมสะอำด 
- ค่ำอำหำร 
                                                       รวมเป็นเงิน        ๒๐,๐๐๐ บำท 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนมีควำมสำมัคคีในหมู่คณะและรู้จักกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 
๒. นักเรียนมีจิตส ำนึกในกำรพัฒนำโรงเรียนและชุมชนของตน 
๓. โรงเรียนและชุมชนมีควำมสะอำดมำกขึ้น 

  ๔. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้น ำ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำมำรถ
น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 

       ลงชื่อ……………...…………………..ผู้เสนอโครงกำร
        (นำยวรวุฒิ  ปัถวี) 

     ครูผู้ช่วย 
 

       ลงชื่อ………………………………....ผู้อนุมัตโิครงกำร 

       (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ)  
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 



 
 
โครงการ     กำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค 
แผนงาน  งำนบริหำรงบประมำณและทรัพย์สิน 
ผู้รับผิดชอบโครงการนำงพัชรี  โพธิ์เมือง,นำงสำวณิชปภำพิชญ์  ธันยบูรณ์วรำยุ 
ลักษณะโครงการ โครงกำรใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1๖พฤษภำคม 25๖๒  –  ๑๕พฤษภำคม 25๖๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.มำตรฐำน ที่  1 , ๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธที่  ๓พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
               สำธำรณูปโภคภำยในสถำนศึกษำหมำยถึง  ไฟฟ้ำน้ ำประปำ  โทรศัพท์  และไปรษณียำกร  มี
ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรงำนภำยในสถำนศึกษำเป็นอย่ำงยิ่ง  โดยเฉพำะงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน  เนื่องจำก
ปัจจุบันมีกำรใช้เทคโนโลยีต่อกำรเรียนกำรสอนมำกยิ่งขึ้น  สถำนศึกษำมีนโยบำยให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค
อย่ำงเต็มที่  แต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด    

2.  วัตถุประสงค์ 
               1.  เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
               2.  เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำใช้สำธำรณูปโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
               3.  เพ่ือจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในด้ำนสำธำรณูปโภค (ค่ำไฟฟ้ำน้ ำประปำ  โทรศัพท์  และ
ไปรษณียำกร) ได้อย่ำงเหมำะสม  ประหยัด  เพียงพอ  แก่กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

3.  เป้าหมาย 
               3.1  ด้ำนปริมำณ 
                      -  บุคลำกรในสถำนศึกษำทุกคน  ได้ใช้สำธำรณูปโภคในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆได้อย่ำงเต็มที่ 
 และคุ้มค่ำ 
                      -  กำรใช้งบประมำณด้ำนสำธำรณูปโภคของสถำนศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม  ประหยัด  เพียงพอ
 ร้อยละ 10๐ 
               3.2  ด้ำนคุณภำพ 
                        กำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆภำยในสถำนศึกษำบรรลุตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  คุณภำพ 
  และเกิดผลประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 



 
 

4.  วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูเพ่ือวำงแผนกำรใช้จ่ำย  เม.ย. 2562 ผู้บริหำร  และนำงพัชรี  

2. 
ให้ควำมรู้กำรใช้สำธำรณูปโภคแก่บุคลำกรทุก
คนในสถำนศึกษำหน้ำเสำธง 

ตลอดปีกำรศึกษำ ครูเวรประจ ำวัน 

3. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย ตลอดปีกำรศึกษำ นำงพัชรี, นำงสำวณิชปภำพิชญ์ 

4. ประเมินโครงกำร มีนำคม  256๓ นำงพัชรี, นำงสำวณิชปภำพิชญ์ 

5. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน มีนำคม  256๓ นำงพัชรี, นำงสำวณิชปภำพิชญ์ 

 

5.  การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1. บุคลำกรในสถำนศึกษำทุกคนร้อยละ100 ได้ใช้กำรบริกำรด้ำน
สำธำรณูปโภคจัดกิจกรรมต่ำงๆจนเกิดควำมส ำเร็จ 

-  กำรสังเกต -  แบบสังเกต 

2. 
ร้อยละ100  กำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆภำยในสถำนศึกษำเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

-  กำรสังเกต -  แบบสังเกต 

3. 
ร้อยละ100  กำรจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในด้ำนสำธำรณูปโภค
ของสถำนศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม  ประหยัด  เพียงพอ  แก่กำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

-  กำรสังเกต 
-  จำกใบเสร็จค่ำ 
สำธำรณูปโภค 

 
 
6.  งบประมาณ 
 1.  เงินอุดหนุนรำยหัว                    ๒๗๓,๐๐๐   บำท 
 2.  เงินรำยได้สถำนศึกษำ                  -         บำท 
 3.  เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น              -         บำท  

  รวมงบประมำณท่ีได้รับ    ๒๗๓,๐๐๐   บำท 

 



 

7.  ประมาณการค่าใช้จ่าย  (ให้จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
7.1  ค่ำสำธำรณูปโภค         เป็นเงิน   ๒๗๓,๐๐๐  บำท  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

   ค่ำไฟฟ้ำ  18,983 × 12 เดือน  เป็นเงิน     227,800  บำท 
   ค่ำน้ ำประปำ 3,500 × 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000    บำท 
   ค่ำโทรศัพท์ 250 × 12 เดือน  เป็นเงิน 3,000      บำท 
   ค่ำไปรษณียำกร     เป็นเงิน    200บำท 
   
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8.2 บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำใช้สำธำรณูปโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
8.3  กำรจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในด้ำนสำธำรณูปโภค (ค่ำไฟฟ้ำน้ ำประปำ  โทรศัพท์   
 และไปรษณียำกร) ได้อย่ำงเหมำะสม  ประหยัด  เพียงพอ  แก่กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงกำร 
         (นำงพัชรี  โพธิ์เมือง) 
         ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                           (นำงณัฐกำนต์แก้วประเสริฐ) 
               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 


