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บทที่1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป  
1.1โรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถัมภ์)ต้ังอยู่เลขท่ี 127 ถนนสุขสวัสด์ิ 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  เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบำล ถึงระดับประถมศึกษำปีท่ี 6 
1.3 มีเขตพื้นท่ีบริกำร หมู่บ้ำนได้แก่หมู่ 1 ต.ปำกคลองบำงปลำกด และ หมู่ 1, 6, 12 

 ต.ในคลองบำงปลำกด 

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

สมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปรำกำร  พ.ศ.  2484  ขุนสมบูรณ์  ธนะสำร ( ก ำนันวิง   คล้ำยสมบูรณ์ ) ร่วมกับ
รำษฎรบริเวณหมู่บ้ำนสร้ำงอำคำรช่ัวครำวขึ้น  เปิดท ำกำรสอน  มีนักเรียนในหมู่บ้ำนโดยมีนำยเสริม  บูรณ
เศรษฐ์  เป็นครูใหญ่และนำยวำด  ใจดี  เป็นผู้บอกบุญรำษฎรในหมู่บ้ำนก่อสร้ำง  อำคำรแบบ ป.1  ขนำด 6 X 
8 เมตร  จ ำนวน  3  ห้องเรียน  บนท่ีดินของนำยเงิน  เปี่ยมสวัสด์ิ  และได้โอนเงินงบประมำณ  ก.ศ.บ.  จำก
โรงเรียนสมุทรปรำกำร  มำเพิ่มเติมแล้วเสร็จ  และเปิดท ำกำรสอนเมื่อวันท่ี  5  กรกฎำคม  2494  ด ำเนินกำร
สอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรต้ังแต่ระดับประถมศึกษำปีท่ี 1  ถึงช้ันประถมศึกษำปีท่ี  4  พ.ศ.  
2509  สภำพอำคำรเรียนทรุดโทรมมำก  ทำงรำชกำรอนุมัติเงินงบประมำณ 50,000 บำท  เพื่อมำปรับปรุง
อำคำรเรียน  แต่นำยเสริม  ใจดี  เห็นว่ำท่ีดินเดิมบริเวณมีน้อยจึงตกลงแลกเปล่ียนและย้ำยอำคำรเรียนมำต้ังยัง
ท่ีดินแปลงใหม่ของนำยเสริม  ใจดี  ซึ่งมีจ ำนวน  2  ไร่  16  ตำรำงวำ โดยปลูกสร้ำงอำคำรเรียนแบบ  017  
จ ำนวน  4  ห้องเรียน  ด้วยเงินงบประมำณท่ีทำงรำชกำรอนุมัติและเงินสมทบจำกรำษฎรอีกจ ำนวนหนึ่ง  รวม
ค่ำก่อสร้ำงท้ังส้ิน  361,376  บำท  ก่อสร้ำงเสร็จเมื่อวันท่ี  30  กันยำยน  2514  และให้ช่ือโรงเรียนว่ำ 
“โรงเรียนคลองสองพี่น้อง” 
 พ.ศ. 2516  ประสำนงำนระหว่ำงทำงรำชกำร  และนำยเสริม  ใจดี  ขอแบ่งแยกท่ีดินแปลงใหม่   
เนื้อที่  2  ไร่  16 ตำรำงวำ   ให้เป็นสมบัติของทำงรำชกำร โดยสมบูรณ์  เมื่อ วันท่ี  12  มกรำคม  2516  
 พ.ศ. 2518  ประสำนงำนกับนำยเงิน  เป่ียมสวัสด์ิ  และนำงมุก  เปี่ยมสวัสด์ิ  แลกเปล่ียนท่ีดินได้
ท่ีดินเพิ่มอีก  1 งำน  76.5  ตำรำงวำ  เมื่อวันท่ี  27  พฤษภำคม  2518  รวมมีท่ีดินท้ังส้ิน  2  ไร่  1 งำน 
92.5 ตำรำงวำ 
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 พ.ศ. 2520 ต่อเติมอำคำรเรียนแบบ 017 จ ำนวน 3 ห้องเรียน ใช้งบอุดหนุนประถมต้นปี 2519   
ใช้เป็นสถำนศึกษำ 
 พ.ศ. 2528  ได้อำคำรเรียนแบบ  สปช  405/2526 3ช้ัน8ห้องเรียน / ห้องประชุม  ใช้เป็นท่ี
เรียนและห้องประชุม 
 พ.ศ. 2528 สร้ำงฐำนพระพุทธรูป  บริจำคนำยเสริม  ใจดี  5,000 บำท และนำยวัฒนำ  ล้ิมช้ืน  
10,000 บำท  เป็นพระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน 
 พ.ศ. 2529 ได้อำคำรอเนกประสงค์แบบ  สปช 204/2526 จ ำนวน 1 หลัง  งบ สปช ใช้งำน
อเนกประสงค์ 

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

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

พ.ศ. 2535 ได้อำคำรเรียนแบบ  สปช  2/2528  3ช้ัน  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  
สมุทรปรำกำรใช้ประโยชน์เป็นแนวเขตกั้น  ไม่ให้บุคคลภำยนอกเข้ำสู่สถำนศึกษำตำมโครงกำรต้ำนยำเสพติด 

พ.ศ. 2550 ปรับปรุงโรงอำหำร  ใช้งบประมำณ  ทอดผ้ำป่ำกำรศึกษำ เฉลิมพระเกียรติ  
งบประมำณ 
900,000 บำท  โดยยกพื้นสูง เป็น 2 ช้ัน  และย้ำยสถำนท่ีขำยอำหำรจำกอำคำรเรียนไม้มำอยู่โรงอำหำร
ใหม่ท้ังหมด 

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

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

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

พ.ศ.2556 โรงเรียนได้ปรับปรุง ซ่อมหลังคำอำคำรเรียนท่ีรั่วและปรับปรุงโรงอำหำร  ใส่กระจกห้อง
อนุบำล  ติดแผงเหล็กดัดหน้ำอำคำร 2 โดยใช้งบอุดหนุนจำกโครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ีให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

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

พ.ศ.2558โรงเรียนได้งบประมำณจำกกำรไฟฟ้ำพระนครใต้ ติดกระจกมุกบันไดหน้ำอำคำรเรียน 
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เป็นเงิน 297,000  บำทและกั้นฝำอลูมิเนียมติดกระจกบำนเล่ือนปรับปรุงเป็นห้องประชุมโดยใช้งบประมำณ
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 โรงเรียนได้รับงบประมำณจำกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1  
เป็นเงินจ ำนวน 2,059,800    บำท 
 พ.ศ.2561 โรงเรียนได้รับงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำประถมศึกษำข้ัน
พื้นฐำน(สพฐ) เป็นเงินจ ำนวน 689,800 บำท เพื่อจัดท ำอ่ำงล้ำงหน้ำแปรงฟัน 
 พ.ศ.2561 โรงเรียนได้รับงบประมำณจำกกองทุนไฟฟ้ำสมุทรปรำกำร เป็นเงินจ ำนวน  
401,000 บำท เพื่อพัฒนำระบบห้องสมุด 

ปัจจุบันโรงเรียนคลองสองพี่น้องมีอำคำรเรียน  3  หลัง นักเรียน  494  คน  ข้ำรำชกำรครู 22 คน        
ครูชำย 5 คน  ครูหญิง 17 คน ครูอัตรำจ้ำง  3  คน  ครูพี่เล้ียงเด็กพิกำรเรียนร่วม 2 คน ครูธุรกำร 1 คน            
ครูพี่เล้ียง 1 คน 

เปิดท ำกำรสอนต้ังแต่ช้ัน อนุบำล 2 ถึง ช้ันประถมศึกษำปีท่ี  6 โดยมี นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ 
เป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

2.4  ค าขวัญของโรงเรียน คุณภำพล้ ำ  คุณธรรมเด่น  เน้นส่ิงแวดล้อม   
    ดีพร้อมตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

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

                                          สีน้ ำเงิน หมำยถึงมีควำมหนักแน่น 
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน วินัย   สุจริต  จิตอำสำ 

 2.5  เอกลักษณ์      เด็กดี มีจิตอำสำ 
 

เป้าประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 
  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง จัดกำรศึกษำเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง  
สังคมส่ิงแวดล้อมมีวินัยในตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมอันพึงประสงค์มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ใฝ่รู้ใฝ่
เรียนรักกำรอ่ำนกำรเขียนกำรค้นคว้ำรู้จักใช้เทคโนโลยีมีศักยภำพในด้ำนกำรคิดมีทักษะในกำรท ำงำนและกำร
ด ำเนินชีวิตรู้จักดูแลสุขภำพรักกำรออกก ำลังกำยมีสุขภำพและบุคลิกภำพท่ีดีมีค่ำนิยมเป็นผู้ผลิตมำกกว่ำ
ผู้บริโภคโดยบริหำรจัดกำรและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงภูมิใจ และรัก
ควำมเป็นไทยยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขอนุรักษ์
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ศิลปวัฒนธรรมไทยรักประเทศชำติท้องถิ่นและสถำนศึกษำของตน   สร้ำงสรรค์ส่ิงท่ีดีงำมให้สังคม
ควำมสำมำรถในกำรน ำทรัพยำกรท้องถิ่นมำใช้ให้เกิดประโยชน์ 

2.6 ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง มีระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนแบ่งเป็น 
5 งำนดังนี้ 

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

ผู้บริหำรยึดหลักกำรบริหำร/เทคนิคกำรบริหำรแบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (School  Based  
Management)  กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม(Participation Management) โดยมุ่งหวังให้ทุกคนท่ีมีส่วนได้
เสียได้ร่วมมือในกำรบริหำรงำนร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดคือตัวนักเรียน และร่วมกันพัฒนำชุมชนอกีทำงหนึ่ง 
และกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based  Management) 
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-นำงสำวอรทัย  ขวำซุย 

-นำงสำวนัสรีน ทรงวีระ 

-นำยวรวุฒิ ปัถวี 

-นำงสำวกรรณิกำ ฝ่ำย
พรม 
 

-นำงธนพร  สำยสอน 

สำยชั้นอนุบำล 

-นำงสำววรรณิภำ เดชขันธ์ 

สำยข้ันป.1-ป.3 

-นำงอำรี  รักยงค ์

สำยชั้นป.4-ป.6 

-นำงสำววำสนำ  จิตรภิรมย์ 

-นำงสำวนิรมล  นครเขต 

นโยบายและแผนงาน 

นำงอำรี  รักยงค ์
งานบริหารทั่วไป 

นำยเจริญ  ภูมิเรศสุนทร 
งานบริหารงานงบประมาณ 

นำงสำววำรุณี  ใจดี 
งานบริหารบุคคล 

นำงอมร  บุญโญปกรณ์ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

-นำงสำวณิชปภำพิชญ์ ธัญ
บูรณ์วรำยุ 

เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี 
-นำงธนพร  สำยสอน 

หัวหน้ำงำนพัสดุ 

-นำงสำววำรุณี  ใจดี  
สวัสดิกำร เงินนอก
งบประมำณ 

-นำยวัชระ  คงสว่ำง 

ฝ่ำยปกครอง 

-นำยภัทรพล  แก้วปัน 

อำคำรสถำนที่ 
-นำงสำววรรณิภำ เดชขันธ์ 

ประชำสัมพันธ์ 

-นำงปริชำติ  บัวรอด 

อนำมัยโรงเรียน 

-นำงสำวอมรินทร์ ปุมโคก
กรวด 

ระบบดูแลผู้เรียน 

-นำงอำรี รักยงค ์

ร้ำนค้ำสวัสดิกำร 

-นำงสำวกรรณิกำ  ฝ่ำย
พรม 

อำหำรกลำงวัน 

-นำงสำวสมร  บุญโภค 

ข้อมูลสำรสนเทศ 

-นำงสำวกรรณิกำ ฝ่ำยพรม 

งำนรับนักเรียนทะเบียน 

-นำงสำวอภิญญำ  ศรีนุ่น
ขำว 

- นำยธเนศ  พุ่มเพ็ขร 
งำนส่งเสริมกจิกำรนักเรียน 

-นำงสำวนัสรีน  ทรงวีระ 

งำนสัมพันธ์ชุมชน 
-นำงสำวนิรมล  นครเขต 

ธุรกำรสำรสนเทศ 

โครงสร้างการบริหารงาน 
โรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถัมภ)์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-นำงเอมอร  ช้ำงมณี 
วิชำกำรปฐมวัย 

-นำงสำวอรทัย  ขวำซุย 

กลุ่มสำระภำษำไทย 

-นำงสำววำรุณี  ใจดี 

กลุ่มสำระคณิตศำสตร ์

-นำงสำวอมรินทร์ ปุมโคก
กรวด กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 
-นำยธเนศ  พุ่มเพ็ชร 

กลุ่มสำระสงัคมศึกษำ 

-นำยภัทรพล แก้วปัน 

กลุ่มสำระสุขศึกษำพละ
ศึกษำ 

-นำยวรวุฒิ ปัถวี 

กลุ่มสำระศลิปศึกษำ 

-นำงสำวสมร บุญโภค 

กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ 

-นำงปริชำติ  บัวรอด 

กลุ่มสำระภำษำองักฤษ 

-นำยเจริญ ภูมิเรศสุนทร 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

งานบริหารวิชาการ 

นำงสำวพิมพ์ชนก  ธำนีวัฒน์ 

นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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3. ข้อมูลนักเรียน 
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี10 พฤศจิกำยน 2562) ดังนี้ 
3.1 จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้น 
จ านวนห้อง ปีการศึกษา ๒๕๖2 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง รวม 

อนุบำล 2 2 23 26 49 25 
อนุบำล 3 2 22 28 50 25 

รวมอนุบาล 4 45 54 99 25 
ประถมศึกษำปีท่ี ๑ ๒ 36 25 61 31 
ประถมศึกษำปีท่ี ๒ ๒ 42 35 77 38 
ประถมศึกษำปีท่ี ๓ ๒ 31 26 57 29 
ประถมศึกษำปีท่ี ๔ ๒ 25 27 52 26 
ประถมศึกษำปีท่ี ๕ ๒ 38 38 76 38 
ประถมศึกษำปีท่ี ๖ ๒ 31 41 72 36 

รวมประถมศึกษา ๑๒ 203 192 395 33 
รวมจ านวน 

นักเรียนทั้งหมด 
248 246 494 30 

 

3.2 มีนักเรียนพิกำรเรียนร่วม   34  คน 
3.3 มีนักเรียนท่ีมีภำวะทุพโภชนำกำร   43   คน 
3.4 มีนักเรียนปัญญำเลิศ    32      คน 
3.5 มีนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ      -    คน 
3.6 จ ำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉล่ีย)   33   คน 
3.7 สัดส่วนครู : นักเรียน =   1:30 
3.8 จ ำนวนนักเรียนท่ีลำออกกลำงคัน (ปีปัจจุบัน)   -  คน 
3.9 สถิติขำดเรียน/เดือน..........-..........วัน 
3.10 จ ำนวนนักเรียนท่ีท ำช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน (รำงวัลดีเด่นท่ีได้รับ) 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ี 
 -กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำไทยระดับช้ันป.4-6 รำงวัลเหรียญทอง 
 -กำรแข่งขันยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำนระดับช้ันป.4-6 รำงวัลเหรียญทอง 
 -กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีระดับช้ัน ป.4-6 รำงวัลเหรียญทอง 
 -กำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story Telling) ระดับช้ันป.4-6 รำงวัลเหรียญเงิน 
 -กำรแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับช้ันป.4-6 รำงวัลเหรียญเงิน 
 -กำรแข่งขันคัดลำยมือส่ือภำษำไทยระดับช้ัน ป.4-6 รำงวัลเหรียญเงิน 
 -กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีระดับช้ัน ป.1-3 รำงวัลเหรียญเงิน 
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 - กำรแข่งขันประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ระดับช้ันป.4-6 รำงวัลเหรียญเงิน 
 - กำรแข่งขันประกวดมำรยำทไทยระดับช้ันป.1-3 รำงวัลเหรียญเงิน 
 - กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีระดับช้ัน ป.1-3 รำงวัลเหรียญเงิน 
 - กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีระดับช้ัน ป.4-6 รำงวัลเหรียญเงิน 
 - กำรแข่งขันปั้นลอยตัวระดับช้ัน ป.1-3 รำงวัลเหรียญเงิน 
 - กำรแข่งขันปั้นลอยตัวระดับช้ัน ป.4-6 รำงวัลเหรียญเงิน 
 - กำรแข่งขันท่องอำขยำนท ำนองเสนำะระดับช้ัน ป.4-6 รำงวัลเหรียญทองแดง 
 - กำรแข่งขันเรียงควำมระดับช้ันป.4-6 รำงวัลเหรียญทองแดง 
 - กำรแข่งขันประกวดมำรยำทไทยระดับช้ันป.4-6 รำงวัลเหรียญทองแดง 

 กำรแข่งขันกีฬำประเพณีแข่งเรือพระประแดงประจ ำปี 2562 ได้รับรำงวัลดังนี้  
 -รำงวัลชนะเลิศเซปักตะกร้อชำยหญิง รุ่นอำยุไมเกิน 12 ปี 

  -กำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อหญิงได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 รุ่นอำยุไม่เกนิ 12 ปี 
 -รำงวัลรองชนะเลิศเซปักตะกร้อชำย รุ่นอำยุไม่เกิน 12 ปี 
  

4. ข้อมูลบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุเฉลี่ย 
ประสบการณ์

สอนเฉลี่ย ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 
ผู้อ ำนวยกำร - 1 - - 1 56 56 
รองผู้อ ำนวยกำร - - - - - - - 
ครูประจ ำกำร 5 16 - 10 5 43 21 
ครูอัตรำจ้ำง 1  2 -  3 - 30 3 
ครูพี่เล้ียงเด็ก
พิกำรเรียนร่วม 

- 2 2 - - 45 5 

ครูธุรกำร - 1 - 1 - 38 5 
ครูพี่เล้ียงอนุบำล - 1 1 - - 42 7 
นักกำร/ภำรโรง 1 - 1 - - 55 24 

รวม 7 23  4 14 6 46 16 

- มีครูท่ีสอนตรงตำมวิชำเอก 20   คน (90.90 %) 
- มีครูท่ีสอนวิชำตำมควำมถนัด 2 คน (9.09. %)  
- ช่ัวโมงสอนโดยเฉล่ียของครูคนละ 20 ช่ัวโมง/สัปดำห์ 
- สถิติกำรอบรมและพัฒนำบุคลำกรในรอบปีท่ีผ่ำนมำบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำเฉล่ียคนละ 3-5 เรือ่ง/ปี 
- กำรได้รับรำงวัลเกียรติบัตรของครู ผู้สอนนักเรียนได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองจ ำนวน 2 คน 
- ครูท่ีได้รับรำงวัลเกียรติบัตร ครูดีในดวงใจ ประจ ำปี 2562 
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งำนวันครู 16  มกรำคม 2562 จ ำนวน  2  คน 
- ครูท่ีได้รับรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข จ ำนวน 1 คน 

5. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และการใช้ 
 5.1 อำคำรเรียนและอำคำรประกอบจ ำนวน 5 หลังได้แก่อำคำรเรียน3 หลัง อำคำรอเนกประสงค์ 
1 หลัง ดัดแปลงมำจำกอำคำรเรียน ช้ันล่ำงเป็นโรงอำหำร ช้ันบนเป็นห้องสมุด  
อำคำรไม้ขนำด 2 ช้ันดัดแปรงข้ำงบนเป็นห้องโล่งติดกระจกใต้ถุนอำคำรเป็นพื้นโล่ง (อำคำรจ ำหน่ำยแล้ว)  

5.2 จ ำนวนห้องเรียนท้ังหมด 16 ห้องเรียนแบ่งเป็น 
              ช้ัน อนุบำล 2-3 = 2 : 2 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-6 = 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 
5.3 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอนจ ำนวน 59 เครื่องมีกำรติดต้ังอินเตอร์เน็ตเพื่อกำร

ค้นคว้ำของนักเรียนมีจ ำนวน 59 เครื่อง มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 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 ป้อมผีเส้ือสมุทรเป็นต้น 

6. สภาพชุมชนโดยรวม 
6.1 สภำพชุมชนรอบโรงเรียนลักษณะชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ มีประชำกรประมำณ 4 ,000 คน

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

6.2 โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียนโอกำสจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็น
ควำมส ำคัญของสถำนศึกษำเป็นแบบอย่ำงท่ีดีช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยี
มำพัฒนำกระบวนกำรกำรเรียนของนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียน
โดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้ำนอุปสรรคผู้ปกครองส่วนใหญ่มีกำรศึกษำค่อนข้ำงต่ ำ ส่วนใหญ่ย้ำยภูมิล ำเนำมำ
จำกต่ำงจังหวัดและบำงส่วนมำจำกต่ำงด้ำว มีอำชีพไม่มั่นคง สภำพควำมเป็นอยู่ของครอบครัวยำกจน ท ำให้มี
ข้อจ ำกัดในกำรสนับสนุนช่วยเหลือกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
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7. ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
7.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 
1.โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน -นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีขึ้น 

-นักเรียนได้รับรำงวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรยีญทองแดงในกำร
เข้ำร่วมกิจกรมแข่งขันวิชำกำรระดับเขตพื้นท่ี 

2.โครงกำรสนับสนุนปัจจัยสู่กำรเรียนรู้ -ครูผู้สอนน ำปัจจัยมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
-นักเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมหลักสูตรกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 

3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรอ่ำนและกำรเขียน
ภำษำไทย 

-นักเรียนได้รับกำรพฒันำมีผลกำรเรียนท่ีดีขึ้น 
-นักเรียนสำมำรถ อ่ำนได้ เขียนได้ 
-นักเรียนท่ีมีปัญหำได้รับกำรพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนทุกคน 

4.โครงกำรสนับสนุนและพัฒนำกำรใช้ส่ือ/เทคโนโลยี -นักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้อยู่ในระดับดี 
-ครูผู้สอนใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอยู่ใน
ระดับดีมำก 

5.โครงกำรพัฒนำห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู ้
  

-นักเรียนร้อยละ 80 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู ้
-ห้องสมุดมีสภำพแวดล้อมพร้อมบริกำรและสะดวกต่อกำรค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ 
-นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักกำรอ่ำน 

6. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน -นักเรียนได้เข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำรต่ำงๆตำมควำมถนัดและ
ควำมสนใจของตนเอง 
 

7 .โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

-นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุคใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

8. โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
 

-นักเรียนได้เรียนรู้และเข้ำร่วมกิจกรรมตำมท่ีสนใจโดยครอบคลุมท้ัง 
ร่ำงกำย  จิตใจ อำรมณ์และสังคม 

9. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อกำรปฏิบัติงำน -ครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

10. โครงกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่บุคลำกร -บุคลกรทุกคนได้รับขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  
11. โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 
 

-สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีท่ีสอดคล้องกับ 
ยุทธศำสตร์และมีเป้ำหมำยท่ีชัดเจน 

12. โครงกำรพัฒนำประชำธิปไตย -นักเรียนมีระเบียบวินัยปฏิบัติตำมกฏระเบียบของโรงเรียน 



๑๐ 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 
13. โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ -นักเรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนอยู่ในศีล 5 มีควำมซื่อสัตย์ มีควำม

เมตตำกรุณำ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
14. โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี โรงเรียนมีส่ิงแวดล้อม และอำคำรสถำนท่ี สวยงำม เอื้อประโยชน์ต่อ

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและมีควำมปลอดภัยต่อผู้เรียนทุก
คน 

15. โครงกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถำนศึกษำ 

-นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำครบทุกด้ำนอย่ำงท่ัวถึง 
-นักเรียน เป็นผู้มีคุณภำพมำกขึ้นทั้งร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและ
สติปัญญำ 

16. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยโรงเรียน - นักเรียนได้รับกำรดูแลและส่งเสริมสุขภำพอนำมัย และน ำควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรดูแลสุขภำพ อนำมัยไปสู่ครอบครัวและชุมชน มี
สุขภำพแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ 

17. โครงกำรสร้ำงสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน -โรงเรียนได้รับควำมร่วมมือ จำกผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆอยู่ในระดับดี 

18. โครงกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ -โรงเรียนมีควำมพร้อมในด้ำนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท้ังด้ำนวัสดุ  
อุปกรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน 

19. โครงกำรขยะมีมูลค่ำ -นักเรียนเห็นมูลค่ำของขยะสำมำรถจัดกำรขยะได้ถูกวิธี  
- โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมท่ีดี 

20. โครงกำรจิตอำสำพัฒนำชุมชน -นักเรียนมีควำมสำมัคคี รู้จักกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม มีจิตส ำนึกในกำร
พัฒนำโรงเรียนและชุมชนของตนเอง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสังคม  
-โรงเรียนและชุมชนมีควำมสะอำดมำกขึ้น 

21. โครงกำรพัฒนำผู้เรียน -นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำท่ี
ก ำหนด 
-ครูผู้ปกครองและนักเรียนเห็นควำมส ำคัญของกิจกรรมลูกเสือ ยุว
กำชำด ตระหนักรู้คุณค่ำส่ิงแวดล้อม มีควำมรับผิดชอบ 

22. โครงกำรพัฒนำโรงเรียนสุจริต -นักเรียนร้อยละ 80  มีควำมรู้ ทักษะกำรป้องกัน กำรปลูกฝัง และ
กำรสร้ำงเครือข่ำย  เผยแพร่สู่ชุมชนในสังคมในกำรป้องกันกำรทุจริต
ทุกรูปแบบ 

23. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม -นักเรียนและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ ปลูกฝังคุณธรรม 5 ประกำร 
24. โครงกำรผู้บริหำร(งบส ำรอง) -กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
25. โครงกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค -กำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆภำยในสถำนศึกษำบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและเกิดผลประโยชน์สูงสุด 



๑๑ 
 

 7.2  โครงกำรท่ีไม่ประสบผลส ำเร็จ 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 
- - 

 
7.3 ปัญหำและอุปสรรค 

 1) งำนด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบมีครูเพียงพอสำมำรถ
จัดกำรเรียนกำรสอนครบทุกช้ันเรียนแต่ยังขำดกำรพัฒนำงำนด้ำนวิจัยและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
กำรพัฒนำยังไม่ต่อเนื่อง 

2) งำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนได้รับกำรจัดสรรครูบรรจุใหม่ตรงตำมสำขำท่ีขำดแคลน
แต่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนบำงวิชำยังขำดประสิทธิภำพเนื่องจำกครูยังขำดประสบกำรณ์ในจัดกำรเรียน 
กำรสอน ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนยังขำดนวัตกรรมใหม่ๆในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

3) งำนด้ำนผู้เรียน พบปัญหำนักเรียนย้ำยเข้ำ-ย้ำยออกกลำงคัน ท ำให้กำรเรียนของนักเรียน 
ไม่ต่อเนื่อง นักเรียนส่วนหนึ่งขำดกำรดูแลเอำใจใส่จำกผู้ปกครอง ส่งผลให้นักเรียนขำดเรียนบ่อย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๒ 
 

 บทที ่2 
ทิศทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษาประจ าปกีารศกึษา 2563 

วิสัยทัศน์ 
 “คุณธรรมน ำวิชำกำร  สืบสำนวัฒนธรรม  ก้ำวน ำด้วยเทคโนโลยี  น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ในกำรด 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 และเตรียมควำมพร้อมให้เป็นไปตำมวัยและ 
เต็มศักยภำพ 

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

4.โรงเรียนสำมำรถบริหำรและจัดกำรศึกษำโดยน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
มำบูรณำกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรวิจัย ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน  และ
ท้องถิ่นมีควำมพร้อมและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 

 

 

 



๑๓ 
 

บทท่ี ๓ 

การบริหารงบประมาณ และโครงการ 

 

การประมาณรายการรายรับ 

 

การประมาณรายการรายรับ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา๒๕๖๓ ของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

 
๑.เงินอุดหนุนรำยหัว 
 ๑.๑ อุดหนุนรำยหัวคงเหลือจำกปีก่อน(ก่อนประถม + ประถม) = ๑๑,๔๒๐.๑๐ บำท 
 ๑.๒ เงินอุดหนุนรำยหัวปีนี้(จ ำนวนนักเรียนตำมข้อมูล DMC ภำคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ 

- ระดับก่อนประถมศึกษำ(72 x ๑,๗๐๐ บำท) = ๑22,400  บำท 
- ระดับประถมศึกษำ(๓7๐ x ๑,๙๐๐ บำท)           = ๗03,๐๐๐  บำท 

รวมเงินอุดหนุนรายหัว  =  836,8๒๐.10   บาท 

2. เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
 2.1  เงินรำยได้สถำนศึกษำคงเหลือจำกปีก่อน =  2๙3,028.๖7  บำท 
 2.2  เงินรำยได้สถำนศึกษำ (ท่ีคำดว่ำจะได้รับ)   
  -  เงินรำยได้จำกกำรให้เช่ำสถำนท่ี  =  ๒๐,๐๐๐  บำท 
  -  เงินผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน  =            -  บำท 
  -  เงินบริจำค    =  -  บำท 
  -  เงินอื่น ๆ     =  174,400           บำท 

  รวมเงินรายได้สถานศึกษา  =  487,428.67  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งหมด   =   ๑,324,248.๗7 บาท 
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ตารางการจัดสรรเงนิงบประมาณ ตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีการศกึษา 2563 
ระดบัประถมศกึษา 

ชื่อ –โครงการ กลุ่มงาน 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 อุดหนุน รายได้ 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
๑. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ งำนวิชำกำร 60,000   ครูพิมพ์ชนก 

๒. โครงกำรสนับสนุนปัจจัยสู่กำรเรียนรู้ งำนวิชำกำร 1๐0,000  ครูวัชระ 

๓. โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนและเขียนภำษำไทย งำนวิชำกำร 7,000  ครูอรทัย 

๔. ICT เพื่อกำรเรียนรู ้ งำนวิชำกำร 80,000  ครูวรรณิภำ 

๕. โครงกำรพัฒนำห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู ้ งำนวิชำกำร 30,000  ครูณิชปภำพิชญ์ 

๖. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน งำนวิชำกำร  72,947 ครูวำรุณี 

๗. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

งำนวิชำกำร 7,806  ครูสมร 

๘. โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ งำนวิชำกำร ๑๕,๐๐๐  ครูเจริญ 

9.โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำ

ทำงไกลในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ

2019(covid-19) 

งำนวิชำกำร    

รวม 513,153  

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  

๙. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อกำรปฏิบัติงำน  บริหำรบุคคล  113,434 ครูอมร 

รวม 113,434  

กลุ่มงานนโยบายและแผน  

๑0. โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน นโยบำยฯ 20,624  ครูอำรี 

รวม 20,624  

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป     

๑1. โครงกำรพัฒนำประชำธิปไตย บริหำรท่ัวไป  2,0๐๐   ครูธเนศ 



๑๕ 
 

๑2. โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ บริหำรท่ัวไป 2๑,๐00  ครูอภิญญำ 

๑3.โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ีให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ บริหำรท่ัวไป 203,239   ครูภัทรพล  

 

ชื่อ –โครงการ กลุ่มงาน 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
 อุดหนุน รายได้ 

๑4. โครงกำรการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา 

บริหำรท่ัวไป           4,500 ครูอมรินทร์ 

๑5. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยนักเรียน บริหำรท่ัวไป  26,000 ครูปริชำติ 

๑6. โครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน บริหำรท่ัวไป  ๑๐,๐๐๐ ครูนัสรีน 

๑7. โครงกำรกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ บริหำรท่ัวไป 60,000  ครูนิระมล 

๑8. โครงกำรขยะมีมูลค่ำ บริหำรท่ัวไป  1,500 ครูอมร 

19. โครงกำรจิตอำสำพัฒนำชุมชน บริหำรท่ัวไป 14,000  ครูวรวุฒ ิ

๒0. โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน บริหำรท่ัวไป *439,041  ครูเจริญ 

21. โครงกำรพัฒนำโรงเรียนสุจริต บริหำรท่ัวไป 3,000  ครูนัสรีน 

22. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม บริหำรท่ัวไป 3,000  ครูวัชระ 

23. โครงกำรผู้บริหำร(งบส ำรอง) บริหำรท่ัวไป 30,936    ครูเจริญ 

รวม 808476  

๒4. โครงกำรกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค งบประมำณ  293,028 ครูณิชปภำพิชญ์ 

รวม 293,028  

รวมทั้งหมด 1,745,387  
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โครงการ                     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
แผนงาน                     วิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นำงสำวพิมพ์ชนก  ธำนีวัฒน ์
ลักษณะโครงการ            โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       16  พฤษภำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน) 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

 

1. หลักการและเหตุผล 
            เพื่อให้สอดคล้องตำมนโยบำยของโรงเรียน ข้อท่ี 5 ว่ำด้วยกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำเน้นวิธีกำรปรับกำรเรียนเปล่ียนกำรสอนสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนข้อท่ี 5 ท่ีเน้นผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็นตำมหลักสูตร โดยเน้นให้
ผู้เรียนมีผลกำรทดสอบรวบยอดระดับชำติเฉล่ียเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  ผู้เรียนสำมำรถส่ือควำมคิดผ่ำน
กำรพูด เขียน หรือน ำเสนอผลงำนด้วยวิธีต่ำง ๆ ได้  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใช้ภำษำเพื่อกำรส่ือสำร และใช้
เทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ได้   

 งำนวิชำกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียน  สถำนศึกษำจึง
จัดท ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนขึ้นมำ เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุก
ระดับช้ันให้สูงขึ้นและตอบสนองต่อนโยบำยของโรงเรียนและมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อพัฒนำและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกระดับช้ันให้สูงขึ้น 
2.2   เพื่อพัฒนำผู้เรียนท่ีบกพร่องทำงกำรเรียนรูใ้ห้มีโอกำสทำงกำรศึกษำ  
 

3. เปา้หมาย 
   3.1   เชิงปริมาณ (Quantity) 

3.1.1  นักเรียนระดับช้ัน ป.1 – ป.6  ร้อยละ 70  ได้รับกำรสอนเสริมพัฒนำกำรอ่ำนเขียน
ภำษำไทย และส่งเสริมทักษะกำรคิดในรำยวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 

       3.1.2  นักเรียนระดับช้ัน ป.1 – ป.6  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำปีก่อน 
      3.1.3  นักเรียนระดับช้ัน ป.3 มีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถข้ันพื้นฐำนระดับชำติ (NT)  

สูงกว่ำปีก่อน 
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      3.1.4 นักเรียนระดับช้ัน ป.6 มีผลกำรสอบระดับชำติ (o-net) สูงกว่ำปีก่อน 
 
 

 3.2  เชิงคุณภาพ (Quality) 
 3.2.1  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 – 6 ทุกคน ได้รับกำรสอนเสริมพัฒนำกำรอ่ำนเขียน
ภำษำไทย และส่งเสริมทักษะกำรคิดในรำยวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 

3.2.3  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 และช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ได้รับกำรสอนเสริมใน
รำยวิชำภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบ
ควำมสำมำรถข้ันพื้นฐำนระดับชำติ (NT)  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O - NET) 

3.2.4  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-6 ร้อยละ 70 มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม
โครงกำร 

 

 4.  วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ      ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ    
1.1 วำงแผนจัดท ำโครงกำร    
1.2 จัดท ำโครงกำร    
1.3 โครงกำรขออนุมัติเสนอโครงกำรต่อโรงเรียน 

    เม.ษ. - พ.ค. 63     ครูพิมพ์ชนก 

2.ขั้นด าเนินการ/กิจกรรม  
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบและประชุม
กำรด ำเนินงำน 
2.2 จัดซื้ออุปกรณ์ตำมโครงกำร 
2.3 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
- กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
- กิจกรรมวัดและประเมินผล 
- กิจกรรมนิเทศภำยในเพื่อพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
- กิจกรรมพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด 
- กิจกรรมเตรียมควำมพร้อม o-net 
2.4 ประสำนงำน ติดตำม นิเทศตรวจสอบ
โครงกำรกิจกรรม 

 
พ.ค. - มิ.ย. 63 
 
เม.ย. - พ.ค. 63 
 
พ.ค. - ก.ค. 63 

มิ.ย.63 - มี.ค.64 

ก.ค.- ส.ค.63 

ส.ค. 63 

พ.ย.63 - ก.พ.64 

มี.ค.64 

  
ครูพิมพ์ชนกและ
คณะครู 

3. ข้ันประเมินผล    
3.1 สรุปผลและประเมินผลโครงกำร    
3.2 รำยงำนผลโครงกำร 

        
มี.ค. 64 
เม.ย. 64 

      
ครูพิมพ์ชนก 
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5. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
1.  นักเรียนทุกระดับช้ันได้รับกำรสอน
เสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนให้ดีขึ้น 
2.  นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนเฉล่ียไม่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยท่ี
วำงไว ้
3.  นักเรียนทุกระดับช้ันมีควำมพึง
พอใจต่อกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร
ร้อยละ 70 
4. ครูได้รับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อให้กำรเรียนกำรสอนมี
ประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น 
5. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 
และช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรทดสอบ NT และ O - NET) 
สูงขึ้นกว่ำปีก่อน 

1.  สอบถำม  
2.  รำยงำนผล 
3.  ประเมินโครงกำร 
4.  ทดสอบ 
 

1.  แบบสอบถำม  
2.  แบบประเมินโครงกำร 
3.  แบบทดสอบ 
 

 

6.  งบประมาณ 
 6.1 เงินอุดหนุนรำยหัว  60,000  บำท  
 

7.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 1. ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร    
  - กระดำษ A4  3  ลัง   1,950 บำท 
  - กระดำษปกโฟโต้ 180 แกรม 2 ห่อ 560 บำท 
  - รวมเป็นเงิน    2,150. บำท 
 2. ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมวัดผลประเมินผล   
  - กรดำษ A4  5  ลัง   3,175 บำท 
  - หมึกโรเนียว     16,264 บำท 
  - กระดำษค ำตอบ 50 ห่อ   1,150 บำท 
  - กระดำษกำร์สีท ำปก (180 แกรม) 4 ห่อ    841 บำท 
  - แฟ้มสันรูด 4 โหล      200 บำท 
  - แฟ้มห่วง A4       460 บำท 
  - แฟ้มแบบเติมไส้      275 บำท 
  - รวมเป็นเงิน    22,365.- บำท 
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 3.  ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมนิเทศภำยใน 
  - กระดำษ  A4  2  ลัง   1,270 บำท 

  - กระดำษกำวสี    250 บำท         
  - รวมเป็นเงิน    1,520 .- บำท 
 4. ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด 
  - กระดำษโปสเตอร์สี 2 หน้ำ  800 บำท 
  - กระดำษหอมท ำปกขนำด  A4   400 บำท 

  - ค่ำพำหนะน ำนักเรียนไปสอบแข่งขัน 5,000 บำท 
  - ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ 15,000 บำท 
  - ค่ำกระดำษ ของตกแต่ง และของรำงวัล  
     กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภำษำไทย    4,000  บำท 

- ค่ำของตกแต่ง และของรำงวัลกิจกรรมวันคริสมำสต์  4,000 บำท   
   - รวมเป็นเงิน     29,200.- บำท 
 5. ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมเตรียมควำมพร้อม O – NET 
    - กระดำษ กระดำษ  A4  3 ลัง 1,905 บำท 

  - ป้ำยแสดงควำมยินดี  2,000 บำท 
  - กระดำษท ำเกียรติบัตร จบป.6 500 บำท 
    - รวมเป็นเงิน    4,405.- บำท 
   รวมค่าใช้จ่ายทุกรายการ  60,000.- บาท 
   หมายเหตุ ค่ำใช้จ่ำยถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        16.1  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 – 6 จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนเฉล่ียมำกกว่ำเป้ำหมำยของโรงเรียน 
        16.2  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 และระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
ทดสอบ NT และ (O - NET) สูงขึ้นจำกปีก่อน 
 

   ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงกำร 
                                                      (นำงสำวพิมพ์ชนก    ธำนีวัฒน์) 
                            ครู 
      
     ลงช่ือ................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                             (นำงณัฐกำนต์   แก้วประเสริฐ) 
                       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงการ           สนับสนุนปัจจัยสู่กระบวนกำรเรียนรู ้
แผนงาน                    งำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำยวัชระ  คงสว่ำง 
ลักษณะโครงการ   โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      16 พฤษภำคม 256๓-31 มีนำคม 256๔ 
สอดคล้องกับ มฐ. สพฐ.  มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
1.หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
โดยก ำหนดจุดหมำย สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ี
ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทำงในกำรจัดท ำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน ในแต่ละระดับ ได้ก ำหนดโครงสร้ำงเวลำ
เรียนพื้นฐำน  กำรวัด  และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ เป็นเป้ำหมำยและกรอบทิศทำง ในกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนมีคุณธรรม รักควำมเป็นไทย  มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์มีทักษะ ด้ำนเทคโนโลยี สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่น และสำมำรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกอย่ำงสันติ 
 เพื่อให้สอดคลองกับนโยบำยดังกล่ำว โรงเรียนจึงได้สนับสนุนปัจจัยพื้นฐำน มำใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมหลักสูตรขั้นพื้นฐำนได้พัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรคิดค้นส่ิงใหม่ ๆ หรือวิชำกำรใหม่ ๆ พัฒนำเป็นนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
เพื่อปรับปรุง หรือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดเรียนกำรสอน 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสนับสนุนปัจจัยสู่กระบวนกำรเรียนรู้ ในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีคุณภำพ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูและ
นักเรียน ตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ 
 
3. เปา้หมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) พัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะกำรใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
  2) พัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะกำรใช้แหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ
และนอกสถำนศึกษำ 
 3.2 ด้านคุณภาพ  
  1) ครูผู้สอนมีควำมรูควำมสำมำรถ และทักษะกำรใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
  2) ผู้เรียน เป็นคนดีมีคุณธรรม มีปัญญำและมีควำมสุขบรรลุตำมจุดหมำยของหลักสูตร 
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4.วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกำร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน/คณะครู 
2.ตรวจสอบพัสดุคงเหลือ  ครูวัชระและคณะ 
3.ส ำรวจควำมต้องกำร  ครูวัชระ 
4.จัดซื้อ/จ้ำง  ครูวัชระ ครูวรรณิภำ ครูสมร 
ประเมินโครงกำร/สรุปรำยงำนผล 31 มี.ค.256๔ ครูวัชระ 
  
5.การวัดและการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1.ครูผู้สอนมีควำมสำมำรถและ
ทักษะตำมหลักสูตร 

สอบถำม,รำยงำน,สังเกต -แบบสอบถำม 
-แบบรำยงำน 
-แบบสังเกต 

2.ครูส่งแผนจัดกำรเรียนรู้ท่ีมีกำร
ใช้ส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำและ
นอกสถำนศึกษำ 

ตรวจสอบใบเบิกพัสดุ 
แบบรำยงำน 
แบบสอบถำม 

-แบบตรวจสอบ 
-แบบรำยงำน 
-แบบสอบถำม 

 
6.งบประมาณ 
 1.เงินอุดหนุนรำยหัว  1๐0,000 บำท 
 2.รำยได้สถำนศึกษำ     -     บำท 
 3.เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น     -     บำท 
  รวมงบประมำณท่ีได้รับ    1๐0,000 บำท 
 
7.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 7.1 ค่ำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอน    เป็นเงิน 90,000 บำท 
  สำยช้ัน ป.1 – 6 สำยช้ันละ           15,0000 บำท 
  -กระดำษถ่ำยเอกำร A4      
  -กระดำษโปสเตอร์สี     
  -ปำกกำไวท์บอร์ดและชอล์ค    
  -วัสดุอื่นๆส ำหรับสอน สอบและซ่อมฯ                  
  -ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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 7.2 ค่ำจัดจ้ำงซ่อมอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอน            เป็นเงิน    10,000 บำท 
  -เครื่องพิมพ์(พริ้นเตอร์)     5,0000  บำท 
  -อุปกรณ์อื่นๆ      5,000  บำท 
  -ถัวจ่ำยทุกรำยกำร  
 
                  รวมเป็นเงิน 1๐0,000 บำท 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 8.2 ครูมีควำมสำมำรถ และทักษะกำรใช้ส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนและนอก
โรงเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8.3 สถำนศึกษำประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้เสนอโครงกำร 
               (นำยวัชระ    คงสว่ำง) 
           ครูช ำนำญกำร 
 
      ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                       ( นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ ) 
                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงการ    พัฒนำคุณภำพกำรอ่ำนและเขียนภำษำไทย 
แผนงาน  งำนวิชำกำร    
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสำวอรทัย  ขวำซุย 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ. มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน (1.1ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

1. หลักการและเหตุผล  
 ภำษำไทยเป็นภำษำประจ ำชำติมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกและยังเป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรูว้ิชำอื่น ๆ
และยังเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในกำรติดต่อส่ือสำร มีควำมส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตและประกอบอำชีพในอนำคต 
ในกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยจึงมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง จำกกำรวัดผลประเมินผล กำรอ่ำนไม่ออก 
เขียนไม่ถูกต้อง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-3 และกำรอ่ำนไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 4-6 ของโรงเรียนคลองสองพี่นอ้ง(ใจดีอุปถัมภ์) ปรำกฏว่ำ มีนักเรียนจ ำนวนหนึง่ท่ีอ่ำน
หนังสือไม่ออกเขียนไม่ถูกต้อง และบำงส่วนอ่ำนไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ถึงแม้ว่ำจะมีจ ำนวนน้อย แต่ก็ส่งผล
กระทบถึงนักเรียนส่วนใหญ่ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ภำษำไทย และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ ลดต่ ำลงส่งผลต่อกำรประเมินผล NT และ O-NET ของนกัเรียน
ลดต่ ำลงไปด้วย 
 ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหำนักเรียนอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง และอ่ำนไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรียน  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) จึงได้ก ำหนดให้มีโครงกำรแก้ปัญหำ 
กำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง อ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ของนักเรียนเพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหำให้ 
นักเรียนเกิดกำรพัฒนำในกำรอ่ำน และกำรเขียน เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ต่อไป  

   2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-6     
        2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   

   3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
              3.1.1 นักเรียนทีอ่ำนไมไ่ด้เขียนไม่ออกและอ่ำนไม่คล่องเขียนไม่คล่องได้รับกำรพัฒนำด้ำน
           กำรอ่ำนและกำรเขียนร้อยละ 100 
              3.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3,6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
                 ภำษำไทยสูงขึ้นร้อยละ 3 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีพฒันำกำรด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ในกลุ่มสำระภำษำไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
  ตำมเป้ำหมำยท่ีโรงเรียนก ำหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระภำษำไทยสูงขึ้น 
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4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
  1.1 ประชุมวิเครำะห์ข้อมูล/สำเหตุ 
  1.2 วำงแผนแก้ปัญหำ 
  1.3 จัดท ำโครงกำร 
  1.4 เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุมติั 
  1.5 จัดท ำแบบคัดกรองเด็กท่ีมีปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียน 
  1.6 จัดท ำแบบประเมินกำรอ่ำนแต่ละเดือน 
  1.7 จัดท ำค ำส่ังกำรปฏิบัติงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทย (ครูผู้รับผิดชอบสอน 
อ่ำนนักเรียนท่ีมีปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียน)  

  1.8 คัดกรองนักเรียนท่ีมีปัญหำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน 
  1.9 เชิญผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีปัญหำด้ำนกำรอ่ำนกำร

เขียนช้ีแจงและตกลงร่วมกันแก้ไขปัญหำนักเรียนท่ี
อ่ำนไม่ออกเขียนไมไ่ด้ระหว่ำงผู้บริหำรและ
ผู้ปกครอง 

 
 
 
 

มิถุนำยน 2563 
 
 
 
 
 

กรกฎำคม 2563 

 
ครูอรทัย/คณะครูทุกคน 

 
ครูอรทัย 
ครูอรทัย 

- ครูแต่ละสำยช้ัน ป.1-6 
- ครูอรทัย 
 
 
 
-ครูประจ ำช้ันป1.6 

2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรม 
  2.1 กิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนนักเรียนท่ีมีปัญหำ 
        ด ำเนินกำรสอนอ่ำนเขียน ทุกวันเวลำ 15.30 น. –

16.00 น.  
   2.2 กิจกรรมอ่ำนเป็นค ำ 
   2.3 กิจกรรมเขียนตำมค ำบอก 
   2.4. กิจกรรมคัดลำยมือ 
   2.5 กิจกรรมอ่ำนจับใจควำม 

 
13 กรกฎำคม 2563 – 

19 มีนำคม 2564 
 
 

 
- ครูผู้รับผิดชอบสอน
นักเรียนอ่ำนไม่ได้เขียนไม่
ออกทุกคน 
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3. ขั้นประเมิน 
   3.1 ประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน นักเรียนรำยบุคคล 
         ภำคเรียนท่ี 1  
   3.2 ประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน นักเรียนรำยบุคคล 
         ภำคเรียนท่ี 2 

 
2 พฤศจิกำยน 2563 

 
22 มีนำคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 

 
- - ครูผู้รับผิดชอบสอน
นักเรียนอ่ำนไม่ได้เขียนไม่
ออกทุกคน 

5.  การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนทีอ่ำนไม่ได้เขียนไม่ออกและอ่ำนไม่ 

คล่องเขียนไม่คล่องได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำร
อ่ำน และกำรเขียนร้อยละ 100 

 
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3,6 

มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ภำษำไทยสูงขึ้นร้อยละ 3 
 

ด้านคุณภาพ 
     นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้
ในกลุ่มสำระภำษำไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพตำม
เป้ำหมำยท่ีโรงเรียนก ำหนดและมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระภำษำไทยสูงขึ้น 
 

 

  - ตรวจสอบหนังสือตอบรับกำร 
สอนซ่อมนักเรียนจำกผู้ปกครอง 
 

 
 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
 
 
  
 
 

- ประเมินกำรอ่ำน 
- ประเมินกำรเขียน 
 

- หนังสือตอบรับจำก
ผู้ปกครอง 
 
 
- รำยงำนผลกำรเรียนช้ัน

ประถมศึกษำปีท่ี 3,6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

 
- แบบประเมินกำรอ่ำน 
- แบบประเมินกำรเขียน 

 

6.  งบประมาณ 

 เงินอุดหนุนรำยหัว  7,000   บำท  

7.  งบประมาณการใช้จ่าย 

 ค่ำวัสดุอุปกรณ์จัดท ำส่ือและแบบฝึกกำรอ่ำนและกำรเขียน  

   - ค่ำจัดท ำแบบฝึกกำรอ่ำนกำรเขียน  2,000    บำท   
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  - กระดำษ A4     1,200  บำท  
  - หมึกพิมพ ์     1,000  บำท  
  - เทปกำว        200  บำท  
  - กระดำษหน้ำปก       100  บำท  
  - อื่น ๆ      2,000  บำท   

 รวมเป็นเงิน       7,000  บำท 

 หมายเหตุ ค่ำใช้จ่ำยถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
 
 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-6 ได้รบักำรพัฒนำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนอย่ำงเต็มศักยภำพ 
    8.2 นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนเพิ่มมำกขึ้น 
    8.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำไทยสูงขึ้น 

 
 
            ลงช่ือ............................................... ผู้เสนอโครงกำร       
                      (นำงสำวอรทัย  ขวำซุย)                           
               ครู   

 
                  ลงช่ือ...................................................ผู้อนมุัติโครงกำร 

           (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงการ   ICT เพื่อกำรเรียนรู ้
แผนงาน   งำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงสำววรรณิภำ  เดชขันธ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564 
สอดคล้องกับ    มฐ. สพฐ. มำตรฐำนท่ี  1  คุณภำพของผู้เรียน   

1.1. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
1.2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มำตรฐำนท่ี  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนท่ี  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์  1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
               พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช  2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ก ำหนด
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำไว้ว่ำ    เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่ำงกำย   จิตใจ  และ
สติปัญญำ  มีควำมรู้  คุณธรรม  จริยธรรมในกำรด ำรงชีวิต  สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข  โดยให้
สถำนศึกษำและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  โดยผสำนควำมรู้ต่ำง ๆ ให้ได้
สัดส่วนสมดุลกัน   โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด รวมท้ัง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชำ ซึ่งอยู่ในหมวด 4 แนวกำรจัด
กำรศึกษำ มำตรำ 22-30 ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม      
ดังนั้นโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   จึงได้จัดท ำโครงกำรสนับสนุนและพัฒนำกำรใช้ส่ือนวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  เพื่อพัฒนำผู้สอนให้มีกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  ท่ีใช้วิธีสอน  เทคนิคกำร
สอน ส่ือ / แหล่งเรียนรู้   นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่ำง ๆ และพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ของหลักสูตรและสอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ   พุทธศักรำช  2542 และท่ี
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1   เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ท่ีตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ 
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 

2.2   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม ในกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่ง 
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เรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ผนวกกับกำร
น ำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2.3   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดแหล่งเรียนรู้ภำยในห้องเรียน   ห้องพิเศษและห้องสมุดท่ี 
ให้บริกำรเทคโนโลยีท่ีเอื้อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
3.   เป้าหมาย 

  3.1   ด้านปริมาณ 
     1.   นักเรียนโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   จ ำนวน  44  คน  มีคุณลักษณะตำม 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร 
     2.   บุคลำกรของโรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถัมภ์)     จ ำนวน  29 คน  จัดกำรเรียนรู้ 

โดยใช้ ส่ือ/นวัตกรรม  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
           3.2   ด้านคุณภาพ 
                  1.  ผู้เรียนโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ทุกคนมีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม    
                  2. ผู้สอนใช้ส่ือ/นวัตกรรมเทคโนโลยีและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ท้ังภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำเพื่อจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ท้ังภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประสิทธิภำพให้มำกท่ีสุด 
 
4.   วิธีการด าเนินงาน 

4.1      ด ำเนินกำรส ำรวจส่ือ / แหล่งเรียนรู้และจัดท ำสำรสนเทศ 
4.2      จัดท ำส่ือ / จัดอบรมและสำธิตกำรใช้ส่ือประกอบกำรสอน 
4.3 พัฒนำและซ่อมแซมส่ือและแหล่งเรียนรูภ้ำยในสถำนศึกษำและจัดกำรเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ท้ัง

ภำยในสถำนศึกษำ  
4.4     สรุปรำยงำนผล 

 
5.   การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1.  ผู้เรียนโรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดี
อุปถัมภ์)ทุกคนมีควำมสำมำรถด้ำน 

เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม    
 

กำรสังเกตพฤติกรรม 
กำรประเมินผล 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
แบบประเมินผลกำรเรียนรู้ 
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2.ผู้สอนใช้ส่ือ / นวัตกรรม  
เทคโนโลยีและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อ
จัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและใช้
ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ท้ังภำยใน
และภำยนอกสถำนศึกษำอย่ำงคุ้มค่ำ
และเกิดประสิทธิภำพให้มำกท่ีสุด 

 

กำรสังเกตพฤติกรรม 
กำรประเมินผล 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
แบบประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 
6.  งบประมาณ          

1.  เงินอุดหนุนรำยหัว                     80,000         บำท       
                               2.  เงินรำยได้สถำนศึกษำ                144,000       บำท 
                                            รวมงบประมำณท่ีได้รับ       224,000       บำท 
 
7.  ประมาณการค่าใช้จ่าย    (ให้จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรท่ีคำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 

ล าดับ รายการ คุณสมบัติการใช้งาน 
ราคา/
ชุด 

จ านวน ราคารวม 

1 เมำส์ ไว้ส ำรอง 500 12 6,000 

2 
กระดำษ PHOTO  

และ ซอง 
ท ำ สคส. และประชำสัมพันธ์ 400 8 3,200 

3 สำย HDMI   ยำว  20 เมตร  2,000 10 20,000 

4 ค่ำเช่ำโดเมน เว็บโรงเรียน 3,210 1 3,210 

5 กระดำษ ใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ครูสร 600 6 3,600 

6 ปล๊ักไฟยำว 3 ตำ เพิ่มเติมและทดแทนท่ีเสีย 800 5 4,000 

7 หัวแลน RJ 45 เพื่อท ำระบบสำยใหม่ 500 1 500 
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8 ซ่อมเครื่อง Printer ซ่อมแซมท่ีมีอยู่ 700 16 11,200 

9 น้ ำหมึกเครื่อง Printer แบบอิงเจ๊ท ขวด 4 สี 700 4 2,800 

10 หมึกเครื่อง Printer แบบเลเซอร์ 1,000 4 4,000 

11 Point laser  เพื่อใช้น ำเสนองำน 1,500 1 1,500 

12 
อุปกรณ์ตรวจสอบ
สัญญำณ สำยแลน 

เพื่อท ำระบบสำยใหม่ 2,490 1 2,490 

13 เครื่องพิมพ์ Printer  
ส ำหรับห้องครูณิชปภำพิชญ์ ป.3/1 
และส ำหรับห้องครูวรวุฒิ  ป.3/2  

6,000 2 12,000 

14 กระดำษเคลือบ ใช้กับเครื่องเคลือบกระดำษ 5 100 500 

15 Power Supply ทดแทนท่ีเสีย 500 10 5,000 

16 ซื้อคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ส ำหรับห้องคอมพิวเตอร์ครูสมร 16,000 9 144,000 

    รวม 224,000 

 
8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  
      8.1   ผู้เรียนร้อยละ  100  สำมำรถใช้ส่ือ / นวัตกรรม  เทคโนโลยีและใฝ่เรียนรู้  แสวงหำควำมรู้อย่ำง
สม่ ำเสมอจำกแหล่งเรียนรู้ 
      8.2   ผู้สอนร้อยละ  100   ใช้ส่ือ / นวัตกรรม   เทคโนโลยี  พัฒนำแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์จำก
แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับผู้เรียนทุกห้องเรียน 
                
 
                                                              ลงช่ือ.......................................................ผู้เสนอโครงกำร 
                                                                       (นำงสำววรรณิภำ   เดชขันธ์) 
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                                                                                        คร ู    
 
                                                                      
                                                              ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมติัโครงกำร  
                                                                       (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
                                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 

โครงการ     พัฒนำห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู ้
แผนงาน     งำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสำวณิชปภำพิชญ์   ธันยบูรณ์วรำยุ  
ลักษณะโครงการ    โครงกำรต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ   16 พฤษภำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564 
สอดคล้องกับมฐ. สพฐ.  มำตรฐำนท่ี1  คุณภำพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน) 
                                         มำตรฐำนท่ี  3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ                                   
                                         (3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ท่ี 1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีสามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้พร้อมท่ีจะท าประโยชน์ให้กับสังคม มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตทันต่อการเปล่ียนแปลง  

มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ท่ีส าคัญและจ าเป็นจะต้องจัดให้มี          

ในโรงเรียนทุกระดับ เพราะถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ห้องสมุดมีบทบาทท้ังในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร รวมถึงกิจกรรมส่งเสริม            

การอ่าน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาห้องสมุดให้พร้อมบริการตลอดเวลา ยิ่งในปัจจุบันมีการใช้

เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ท าให้เราต้องมีการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ มีการเพิ่ มเติม

คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าและทันต่อการเข้าถึงข้อมูลปัจจุบัน  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภำพของโรงเรียน 
 2.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
 2.3 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้ำนวิชำกำร 

2.4 เพื่อจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรอ่ำนและกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง   
 

3. เปา้หมาย 
3.1 ด้ำนปริมำณ 
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  1) นักเรียนร้อยละ 75 มีนิสัยรักกำรอ่ำน 
  2) นักเรียนร้อยละ 90 เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้ำนวิชำกำร 

3) นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน ร้อยละ 80 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้  
3.2 ด้ำนคุณภำพ 

1) ห้องสมุดมีหนังสือเพียงพอต่อกำรให้บริกำรและเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสำมำรถใช้ได้
ตลอดเวลำ 

2) ห้องสมุดมีบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมทีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
4. วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาในการด าเนิน 

กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมกำร 

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

โรงเรียน  

พฤษภำคม 2563 นำงสำวณิชปภำพิชญ์/
คณะท ำงำน 

2. ข้ันด ำเนินกำร/กิจกรรม 
2.1  ประชุมวำงแผนแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน และออกค ำส่ังปฏิบัติงำนโครงกำรพัฒนำ
ห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
2.2  ด ำเนินงำนตำมกิจกรรมห้องสมุด ดังนี้ 

2.2.1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
2.2.2 กิจกรรมแนะน ำหนงัสือใหม่/หนังสือ
ท่ีน่ำสนใจประจ ำเดือน 
2.2.3 กิจกรรมบอกข่ำวเล่ำเรื่อง 
2.2.4 กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563                 
2.2.5 กิจกรรมส่งเสริมด้ำนวิชำกำรในวัน
ส ำคัญต่ำง ๆ คือ วันภำษำไทย วันสุนทรภู่ 

2.3  หัวหน้ำบรรณำรักษ์ ครูดำรินทร์  มำดี 
ครูเวรบรรณำรักษ์ประจ ำห้องสมุด ได้แก่ 
- วันจันทร์ ผู้รับผิดชอบ ครูเจริญ   
  ผู้ช่วย ครูอภิญญำ ครูชไมพร 
- วันอังคำร ผู้รับผิดชอบ ครูวัชระ  
  ผู้ช่วย ครูวรรณิภำ ครูนัสรีน 
- วันพุธ ผู้รับผิดชอบ ครูภัทรพล 
  ผู้ช่วย ครูณิชปภำพิชญ์ ครูวรวุฒิ 
- วันพฤหัสบดีท่ี  ผู้รับผิดชอบ ครูสมร 
  ผู้ช่วย ครูอำรี ครูปริชำติ  

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
ทุกวันพุธ 

27 - 31 กรกฎำคม 
2563 

25 กรกฎำคม 
2563 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นำงสำวณิชปภำพิชญ์/

คณะท ำงำน 
 
 

คุณครูประจ ำช้ัน 
ครูสมร/ครูวรวุฒ ิ

 
ครูธเนศ/ครูธนกร 

หัวหน้ำกลุ่มสำระ 8 สำระ 
 

ครูอรทัย/ครูอภิญญำ 
 
ครูณิชปภำพิชญ์/คณะท ำงำน 
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- วันศุกร์ ผู้รับผิดชอบ ครูพิมพ์ชนก 
   ผู้ช่วย ครูอมร ครูอัมรินทร์ 
โดยมีหน้ำท่ีดูแลรับผิดชอบห้องสมุด เปิด-ปิด
ห้องสมุด รับหนังสือพิมพ์ บริกำรยืม-คืนหนังสือ ดูแล
ควำมสะอำดและควำมเรียบร้อย ติดตำมกำรท ำงำน
ของนักเรียนบรรณำรักษ ์

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
2.4 รับสมัครและอบรมนักเรียนผู้ช่วยบรรณำรักษ์ 
 
2.4  เจ้ำหน้ำท่ีดูแลระบบสำรสนเทศในห้องสมุด 
2.5 ส ำรวจหนังสือและจัดซื้อ/ส่ืออุปกรณ์ห้องสมุด/
ครุภัณฑ์ห้องสมุด  
2.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดให้มีบรรยำกำศท่ีเอื้อ
ต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ 

6 – 10 กรกฎำคม 
2563 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

ครูณิชปภำพิชญ์/ครูดำรินทร์ 
 

ครูวรรณิภำ/ ครูภัทรพล 
ครูณิชปภำพิชญ์/ /ครูวำรุณี 

 
ครูณิชปภำพิชญ์/ครูเจริญ/
คณะท ำงำน 

3. ขั้นสรุปและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 15 พฤษภำคม 
2564 

ครูณิชปภำพิชญ์/คณะครู 

 
5.  การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมิน 

1. นักเรียนร้อยละ 75 มีนิสัยรักกำรอ่ำน สังเกต/สอบถำม แบบสอบถำม 
2. นักเรียนร้อยละ 90 เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้ำน
วิชำกำร  

สังเกต/บันทึกจ ำนวน
นักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรม 

ใบงำน 
แบบบันทึกจ ำนวนนักเรียน
เข้ำร่วมกิจกรรม 

3. นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน ร้อยละ 80 ใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

สังเกต/บันทึกสถิติ
กำรเข้ำใช้ห้องสมุด 

แบบบันทึกสถิติกำรเข้ำใช้
ห้องสมุด 

 
 

6. งบประมาณ 
 7.1 เงินอุดหนุนรำยหัว   30,000 บำท 
 7.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ      -  บำท 
 7.3 เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น      -  บำท 
  รวมงบประมำณท่ีได้รับ  30,000 บำท 
 

7.  ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรท่ีคำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
7.1  ค่ำหนังสือพิมพ์/วำรสำรประจ ำเดือน 7,000   บำท 
7.2  ค่ำหนังสืออ่ำนนอกเวลำ/หนังสือใหม่ 12,000 บำท 
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7.3  จัดกิจกรรมภำยในห้องสมุด  3,000   บำท 
7.4  วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์  8,000   บำท 

รวมเป็นเงิน  30,000  บาท 
หมำยเหตุ  จ ำนวนเงินสำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร 

 
 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
 8.3 นักเรียนน ำประสบกำรณ์ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 8.4 โรงเรียนมีห้องสมุดท่ีมีสภำพสะดวกต่อกำรค้นคว้ำ 
  
 
 
      ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงกำร 
           (นำงสำวณิชปภำพิชญ์  ธันยบูรณ์วรำยุ) 
            ครู 

 
      ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                      ( นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ ) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงการ     ส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน 
แผนงาน     งำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงสำววำรุณี  ใจดี 
ลักษณะโครงการ          โครงกำรต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ    16 พฤษภำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ผู้เรียนมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล    ทุกคนมีควำมถนัดและควำมสนใจท่ีหลำกหลำย  มีศักยภำพ
ท่ีสำมำรถพัฒนำได้  ดังนั้นกำรจัดกิจกรรมจึงมุ่งส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำตำม
ศักยภำพของผู้เรียน  เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรแข่งขันในเวทีต่ำงๆ  ปลูกฝังในกำรน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถของตนเองกระท ำตนเป็นให้ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชำติ  โครงกำร
ส่งเสริมศักยภำพของผู้เรียนจะท ำให้เกิดกำรพัฒนำสูงสุดตำมศักยภำพของผู้เรียนดังท่ีกล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษตำมควำมถนัดและควำมสนใจของนักเรียน 
 2.2 เพื่อฝึกให้นักเรียนมีควำมพร้อมส ำหรับกำรแข่งขันในเวทีต่ำงๆ 
  2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนำตนเองให้เต็มตำมศักยภำพ ท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ 
สังคมและสติปัญญำ  

 

3. เปา้หมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) มีนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันกิจกรรมภำยนอกทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  2) นักเรียนได้ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดงสูงขึ้นกว่ำปีกำรศึกษำ 2562 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

1) นักเรียนได้รับกำรพัฒนำท้ังด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ 
2) นักเรียนมีควำมพร้อมส ำหรับกำรแข่งขันในเวทีต่ำงๆ   

 

4. วิธีการด าเนินงาน 
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กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนจัดท ำโครงกำร 
- จัดท ำโครงกำร 
- เสนอโครงกำรขออนุมัติ 

พฤษภำคม 2563 - ผู้บริหำร/
คณะท ำงำน 

ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบและ
ประชุมกำรด ำเนินงำน 
- จัดซื้อ/ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ 
- ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
   ฝึกซ้อมนักเรียน    
   กำรแข่งขัน Asmo 
   กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
   กำรแข่งขัน สสวท. 
   กำรแข่งขันวิชำกำรนำนำชำติ  
   กำรอบรมท่ีจัดโดยหน่วยงำนต่ำงๆ 
- ประสำนงำน ติดตำม นิเทศ 
ตรวจสอบโครงกำร  

 
พฤษภำคม 63 

 
มิถุนำยน 63 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

มิถุนำยน 63 
สิงหำคม 63 

พฤศจิกำยน 63  
มกรำคม 64 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

มีนำคม 64 

 72,947 ครูวำรุณี  
/คณะท ำงำน 

ขั้นประเมินผล 
- ประเมินโครงกำร 
- รำยงำนผลโครงกำร 

 
มีนำคม 64 

  
ครูวรวุฒ ิ

/คณะท ำงำน 

   
5. การวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำร

ประเมิน 
 8.1 ร้อยละของนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ 
 8.2 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำท่ีส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษของนักเรียน 
 8.3 ร้อยละของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ีมี
กำรส่งนักเรียนเข้ำแข่งขันภำยนอก 
 8.4 ร้อยละของนักเรียนได้รับกำรพัฒนำ
ตนเองให้เต็มตำมศักยภำพ ท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย 

 ส่งรำยช่ือนักเรียน
เข้ำร่วมกิจกรรม 

 

 ส่งรำยช่ือครูเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

ส่งรำยช่ือกลุ่มสำระ 
ท่ีเข้ำร่วม 

 
สอบถำมควำม

คิดเห็น 

แบบรำยช่ือนักเรียน 
 
 

แบบรำยช่ือครู 
 

แบบรำยช่ือครูและ
นักเรียนจ ำแนกตำม

กลุ่มสำระ 
แบบสอบถำมควำม

คิดเห็น 



๓๗ 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำร

ประเมิน 
จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ 
 

 
 
6. งบประมาณ 
 6.1 เงินอุดหนุนรำยหัว     72,947  บำท 
 6.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ       -   บำท 
 6.3 เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น       -   บำท 
  รวมงบประมำณท่ีได้รับ    72,947       บำท 
 

7.  ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรท่ีคำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
 7.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ดนตรีไทยเป็นเงิน 10,000  บำท 
 7.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ดนตรีสำกลเป็นเงิน 10,000  บำท 
 7.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์กีฬำเป็นเงิน    5,000  บำท 
 7.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำรเคมีวิทยำศำสตร์เป็นเงิน    5,000  บำท 
 7.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุแข่งขันศิลปะเป็นเงิน      5,000  บำท 
 7.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุแข่งขันกำรงำนอำชีพเป็นเงิน   10,000  บำท 
 7.7 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรเป็นเงิน   10,000  บำท 
 7.8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพำนักเรียนไปเข้ำอบรมในกิจกรรมต่ำงๆ เป็นเงิน  10,000  บำท 

7.9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพำนักเรียนไปแข่งขันในกิจกรรมต่ำงๆ เป็นเงิน    7,947  บำท 
     ถัวจ่ำยทุกรำยกำรรวมเป็นเงิน            72,947  บำท 

 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ในกำรแข่งขันเวทีภำยนอกโรงเรียน  มีควำมภำคภูมิใจท่ีได้เป็น

ส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน มีทักษะชีวิต มีจิตอำสำ ได้รับกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพ  
 

 
      ลงช่ือ...........................................ผู้เสนอโครงกำร 
                  (นำงสำววำรุณี  ใจดี) 
                    ครู 
 

      ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                     ( นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ ) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 



๓๘ 
 

 

 

 

 
โครงการ     โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน     งำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงสำวสมร   บุญโภค 
ลักษณะโครงการ          โครงกำรต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ    16 พฤษภำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นพลเมืองและพลโลก  

      ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้น 
 

 1.    หลักการและเหตุผล 

“เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นปรัชญำท่ีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด ำรัสขึ้นแนะแนว
ทำงกำร ด ำรงชีวิตแก่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดรวมถึงกำรพัฒนำและบริหำรประเทศท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐำน
ของทำงสำย กลำงค ำนึงถึงควำมพอประมำณควำมมีเหตุผลกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวตลอดจนใช้ควำมรู้
ควำมรอบคอบและ  คุณธรรมประกอบกำรวำงแผนกำรตัดสินใจและกำรกระท ำซึ่งโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจ
ดีอุปถัมภ์)ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ  เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้แก่
บุคลำกรนักเรียน ในกำรปฏิบัติตนให้ด ำเนินไปในทำงสำยกลำงเพื่อก้ำวให้ทันต่อโลกโดยกำรยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงได้แก่ควำมพอประมำณควำมมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันพอควรภำยใต้เงื่อนไขพื้นฐำนควำมรู้คู่คุณธรรมโดย
กำรบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันโดยกำรเช่ือมโยงจำกโรงเรียนสู่
ชุมชนให้ฝังรำกลึก ภำยในตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตระหนักรู้คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจ ำวัน  
  2.2 เพื่อให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตระหนักรู้คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยส่งเสริมบูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำสู่แหล่งเรียนรู้  
ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน  และชมรมกลุ่มสนใจต่ำงๆ 

3.    เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 



๓๙ 
 

1. นักเรียนโรงเรียนคลองสองพีน่้อง (ใจดีอุปถัมภ์)  จ ำนวน 414 คน  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ตระหนัก รู้คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน   

2. ครูทุกคนในโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) จ ำนวน 29 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนัก                
รู้คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยส่งเสริม
บูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำสู่แหล่งเรียนรู้ตลอดจนกำรจัดกำรสอนแบบโครงงำนและชมนุมกลุ่ม
สนใจต่ำง ๆ 

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. 2563 ครูสมร   บุญโภค  
2.  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เม.ย. 2563 ผอ. ณัฐกำนต์   แก้วประเสริฐ 
3.  กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว พ.ค. 2563 -  มี.ค. 2564 ครูเจริญ ครูธเนศและครูสมร 

7.  กิจ  4. กรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 
เศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสำระ 

พ.ค. 2563 -  มี.ค. 2564 
 

ครูพิมพ์ชนก และคณะครู 
 

8.  กิจ 5. กิจกรรมธนำคำรนักเรียน พ.ค. 2563 -  มี.ค. 2564 ครูสมร  และคณะครู 
6.  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 31  มีนำคม  2564 ครูสมร   บุญโภค 

 

5.    การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1.  นักเรียนโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   
ร้อยละ 95 มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  ตระหนักรู้คุณค่ำ
และสำมำรถน ำหลักปรัชญำของ เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  

-  สอบถำม -  แบบสอบถำม 

 

2.   ครูทุกคนในโรงเรียนคลองสองพี่น้อง 
(ใจดีอุปถัมภ์)  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนัก  

-   กำรนิเทศติดตำมผล - แบบบันทึกกำรนิเทศ 



๔๐ 
 

รู้คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยส่งเสริม
บูรณำกำร   กำรจัดกิจกรรม  กำรพัฒนำสู่แหล่งเรียนรู้
ตลอดจนกำรจัดกำรสอนแบบโครงงำนและชุมนุมกลุ่ม
สนใจต่ำงๆ 

 

 
6.  งบประมาณ     1.  เงินอุดหนุนรำยหัว         7,806.08     บำท 
      2.  เงินรำยได้สถำนศึกษำ               -          บำท 

     3.  เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น            -         บำท   

        รวมงบประมาณที่ได้รับ    7,806.08     บาท 

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  (ให้จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรท่ีคำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 

7.1    กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว   

 - ปรับปรุงแหล่งเรียนรู ้     เป็นเงิน   2,000    บำท 

 - ซื้อดินและท ำป้ำยควำมรู้    เป็นเงิน   1,000    บำท 

 - ซื้อเมล็ดและพันธ์พืชผัก     เป็นเงิน   306.08   บำท 

                 รวม    3,306.08  บาท 

7.2   กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  

- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดท ำเอกสำรวิชำกำร  เป็นเงิน   2,500   บาท 

  บูรณำกำรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
6.3   กิจกรรมชวนน้องออม       

 -  ซื้อกระดำษ A ๔        จ ำนวน  10 รีม เป็นเงิน   ๖๓๕   บำท  

 - 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                      



๔๑ 
 

รวมค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  เป็นเงินทั้งสิน    7,806.08   บาท 

 

 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1นักเรียนร้อยละ 95 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม   

8.2   ครูทุกคนในโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนัก รู้คุณค่ำและ
สำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  กำรพัฒนำสู่แหล่ง
เรียนรู้ตลอดจนกำรจัดกำรสอนแบบโครงงำนและชมรมกลุ่มสนใจต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

8.3   โรงเรียนบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำย  จุดเน้นแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ  เพื่อพัฒนำและ
ส่งเสริม 
สถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 
        
                                                              ลงช่ือ  ..........................................  ผู้เสนอโครงกำร 

                                                               ( นำงสำวสมร   บุญโภค ) 
                    ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
                                                                ลงช่ือ  ..........................................  ผู้อนุมัติโครงกำร     

                    ( นำงณัฐกำนต์   แก้วประเสริฐ ) 
                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการ        ลดเวลำเรียน  เพิ่มเวลำรู้   
แผนงาน         งำนวิชำกำร               
ผู้รับผิดชอบ       นำยเจริญ ภูมิเรศสุนทร 
ลักษณะโครงการ        โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๓  - ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๔ 
สอดคล้องกับ  มฐ.สพฐ.       มำตรฐำนท่ี  ๑  คุณภำพผู้เรียน (๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมนโยบำยหนึ่งของรัฐบำล  คือ กำรลดเวลำเรียน
ภำควิชำกำรลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหำหลักท่ีเด็กๆ  ควรเรียนรู้  ซึ่งหมำยควำมว่ำครูต้องใช้ควำมสำมำรถใน
กำรออกแบบกำรเรียนรู้ให้นักเรียนได้สำระท่ีต้องรู้ครบถ้วนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น จำกนโยบำยกำรลด
เวลำเรียนดังกล่ำว  จึงน ำมำสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดให้โรงเรียนเรียนภำควิชำกำรถึงเวลำบ่ำย  ๒  โมงครึ่ง  
หรือเวลำ  ๑๔.๓๐ น. แต่เวลำท่ีโรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตำมก ำหนดของแต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็นช่วง
บ่ำย  ๔  โมงหรือเวลำ  ๑๖.๐๐ น. ดังนั้นช่วงระยะเวลำระหว่ำงหลังเลิกเรียนจนกว่ำนักเรียนจะกลับบ้ำนซึ่ง
นักเรียนยังคงอยู่ท่ีโรงเรียน  โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ  ให้นักเรียนปฏิบัติ  และควรเป็น
กิจกรรมท่ีมีควำมหลำกหลำยท่ีช่วยเพิ่มพูนทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ควำมมีน้ ำใจต่อกัน กำรท ำงำนเป็นทีม  
และท่ีส ำคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหำศักยภำพและควำมชอบของตนเอง ซึ่งเช่ือว่ำเด็กทุกคนมี
ควำมพิเศษ  มีควำมสำมำรถในแบบฉบับของตนเอง  กำรจัดกิจกรรมไม่จ ำเป็นต้องเปิดให้เฉพำะห้องเดียวกัน 
หรือระดับช้ันเดียวกัน  บำงกิจกรรมสำมำรถศึกษำหรือท ำร่วมกันหลำยระดับ ช้ันได้ เพื่อให้เด็กๆ  รู้จักปรับตัว  
กำรช่วยเหลือดูแลกัน กำรมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลำยช่วงวัย  โดยเป็นกำรจ ำลองสภำพจริงในสังคมให้เด็กได้
เรียนรู้  ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในกำรแก้ปัญหำให้กับเด็กไทยต่อไป 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร  เขต ๑  มีหน้ำท่ีโดยตรงในกำรน ำ
นโยบำย สู่กำรปฏิบัติในโรงเรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม  นักเรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพ และมีควำมสุขใน
กำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง  จึงได้จัดท ำแผนงำน/โครงกำรให้มีควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
ดังกล่ำว    
  

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อขับเคล่ือนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในโรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมหลักกำร ของหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช๒๕๕๑  
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้สำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำเรียนและกิจกรรม “ลดเวลำเรียน 
เพิ่มเวลำรู้”  



๔๓ 
 

 ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  พัฒนำ
ตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพและมีควำมสุขกับกำรเรียน   
 
 

 ๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
     ๓.๑.๑  นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ พัฒนำตนเองตำม
ควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพและมีควำมสุขกับกำรเรียน   
  ๓.๑.๒  โรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำเรียนและกิจกรรม  “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” ได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม  
  ๓.๑.๓  นักเรียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 
พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพและมีควำมสุขกับกำรเรียน   
  ๓.๑.๔  พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจในกำร จัด
กำรศึกษำของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
     ๓.๒.๑  นักเรียนทุกคนสำมำรถคิดวิเครำะห์ พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำง
เต็มศักยภำพและมีควำมสุขกับกำรเรียน   
  ๓.๒.๒  โรงเรียนบริหำรจัดกำรเวลำเรียนและกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” ได้อย่ำงมี
คุณภำพ  
  ๓.๒.๓  นักเรียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  สำมำรถ   ในกำรคิดวิเครำะห์  
พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพและมีควำมสุขกับกำรเรียน   
 

๔. วิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมครู / วำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
 ๔.๒ ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมและปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
 ๔.๓ ด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
 ๔.๔ ประเมินโครงกำร 
 ๔.๕ รวบรวมข้อมูลสรุปรำยงำน 
 
 

ระยะเวลาในการด าเนิน 

ท่ี กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนจัดท ำโครงกำร 
- จัดท ำโครงกำร 
- เสนอโครงกำรขออนุมัติ 

มิถุนำยน ๒๕๖๓ - ผู้บริหำร/คณะท ำงำน 

๒. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบและ
ประชุมกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ๑๕,๐๐๐ นำยเจริญ  
/คณะท ำงำน 
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ท่ี กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

- จัดซื้ออุปกรณ์ตำมโครงกำร 
- ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
  กิจกรรม“ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 
วันจันทร-์วันอังคาร  
-ทักษะวิชำคณิตศำสตร์-ภำษำไทย 
วันพุธ-วันพฤหัสบดี  
-ร้องเล่นเต้นเป็นเพลง     
 
ประดิดประดอยร้อยรัก  อำหำรแสน 
อร่อย กีฬำแสนสนุก 
(เวียนฐำน) 
วันศุกร์ 
พุทธศำสนำ 
- ประสำนงำน ติดตำม นิเทศ ตรวจสอบ
โครงกำร กิจกรรม 

๓. ขั้นประเมินผล 
- ประเมินโครงกำร 
- รำยงำนผลโครงกำร 

มีนำคม ๒๕๖๔  นำยเจริญ  
/คณะท ำงำน 

 

 
๕. ประเมินผล 
 ๕.๑ ร้อยละ ๑๐๐  ของนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม“ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 

  - รำยช่ือนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
  - สังเกต 
 ๕.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม 
  - สอบถำม    

๕.๓ ร้อยละ ๘๐  ของนักเรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ จำกกำรปฏิบัติจริง มีกำรพัฒนำด้ำน
ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ 

  - แบบสอบถำม  แบบประเมินควำมพึงพอใจ   แบบประเมินผลงำนเป็นรำยบุคคล ,กลุ่ม 
                  - ผลงำนนักเรียน 

 ๕.๔ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนรู้จักและเข้ำใจตนเอง มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม 
  - แบบสอบถำม 
 ๕.๕ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนกระท ำตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชำติ อยู่ใน
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
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  - แบบสอบถำม   กำรสังเกต 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ เงินอุดหนุนรำยหัว   ๑๕,๐๐๐           บำท 
 ๖.๒ เงินรำยได้สถำนศึกษำ       -            บำท 
 ๖.๓ เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น       -            บำท 
  รวมงบประมำณท่ีได้รับ  ๑๕,๐๐๐           บำท 
 
๗.  ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรท่ีคำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
 ๗.๑ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ส่ือกำรเรียนกำรสอน ป.๑ -๖  รวม ๖ กิจกรรม ตลอดปีกำรศึกษำ 
          ๗.๒  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ส่ือกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมถำวร ๒ กิจกรรม 
                  - ดนตรีไทย 
                  - ดนตรีสำกล  
                                          เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐ บำท  
 หมายเหตุ ค่ำใช้จ่ำยถัวจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 ๘.๑  ครูผู้สอนและนักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”   
อยู่ในระดับมำก    
 ๘.๒  โรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำเรียนและกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”   
ได้อย่ำงมีคุณภำพ  

 

 
                                      ลงช่ือ.......................................................ผู้เสนอโครงกำร 
                                                (นำยเจริญ  ภูมิเรศสุนทร)               

                                  ครูช ำนำญกำร 
 
 

                                                       ลงช่ือ...................................................... ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                         (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 

                                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงการ   บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 
แผนงาน   บริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นำงอมร  บุญโญปกรณ์ 
ลักษณะโครงการ           โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       16 พฤษภำคม  2563 – 31 มีนำคม 2564 
สอดคล้องกับมาตรฐานสพฐ. มำตรฐำนท่ี 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ข้อ 2.4 : พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อ9 สนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพ และยึดมัน่ใน
จรรยำบรรณของวิชำชีพ 

          
1. หลักการและเหตุผล  

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำถือเป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำกำรศึกษำ เป็นผู้ท่ีให้กำร 
ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำประสงค์ของ
สถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนำตนเองอยู่เสมอ มีกำรแสวงหำ
ควำมรู้และ เทคนิควิธีกำรใหม่ ๆ อีกท้ังต้องเพิ่มพูนประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้ จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ท้ังใน
และนอก สถำนศึกษำ เพื่อให้รู้เท่ำทันกับกระแสโลกำภิวัตน์ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ประกอบกับ
สถำนศึกษำ ต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล  

โครงกำรนี้จึงเป็นกำรเสริมสร้ำงให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำในวิชำชีพ อีกท้ัง
เป็น  

กำรสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ ควำมสมัครสมำนสำมัคคี ควำมเป็นเอกภำพขององค์กรและสำมำรถน ำควำมรู้และ 
ประสบกำรณ์ท่ีได้มำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชำชีพ องค์กร และงำนรำชกำรสืบต่อไป 
    2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจ ควำมสำมัคคี และควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลำกร  
2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูท่ีมีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น และเพื่อให้เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ครู ในโรงเรียน  
2.3 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรอบรม สัมมนำ และ
ศึกษำ    
      ดูงำน มำใช้เพื่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ  
2.4 เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรพัฒนำตนเองท้ังในด้ำนกำรปฏิบัติงำนและด้ำนคุณธรรมจริยธรรม อย่ำง 
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     ต่อเนื่องและเป็นระบบ  
2.5 เพื่อสรรหำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำง   
     เหมำะสมสำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ 
2.6 เพื่อประเมินเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอยำ่งเข้มครูผู้ช่วย 

 

 

3. เปา้หมาย 

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 90 มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติ

หน้ำท่ีในระดับดีขึ้นไป และมีควำมสำมัคคี ควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 80 มีผลกำรปฏิบัติงำน ในระดับดีมำก  
3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 90 ได้เข้ำรับกำรอบรม สัมมนำและ 

ศึกษำดูงำน อย่ำงน้อย 50 ช่ัวโมงต่อปี  

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในระดับ 

ดีขึ้นไป และมีควำมสำมัคคี ควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีผลกำรปฏิบัติงำน ในระดับดีมำก 

  4.วิธีการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 - ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน ขอ
อนุมัติโครงกำร และก ำหนดหน้ำท่ี
รับผิดชอบ  
- จัดหำทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน
และแต่งต้ังคณะท ำงำน 
 

มิถุนำยน 2563 
 
 

มิถุนำยน 2563 

- กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

2 ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร 
กิจกรรมท่ี 1 สร้ำงขวัญก ำลังใจและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
กิจกรรมท่ี 2 สัมมนำศึกษำดูงำน 
กิจกรรมท่ี 3 สนับสนุน ส่งเสริมกำร
อบรมพัฒนำตนเอง 
กิจกรรมท่ี 4 สรรหำบุคลำกรท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
กิจกรรมท่ี 5 บรรจุแต่งต้ังบุคลำกร 

 
กรกฎำคม 63 – พฤษภำคม 64 
 

กันยำยน 63 
กรกฎำคม 63 – พฤษภำคม 64 
 
กรกฎำคม 63 – พฤษภำคม 64 
 
 
กรกฎำคม 63 – พฤษภำคม 64 

 
- 
 

60,000 
9,218.21 

 
41,400 

 
 
- 

 
ครูดำรินทร์ 

  
ครูอมร 
ครูอมร 

 
ครูอมร 

 
 

ครูอมร 
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3 ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำน 
 

พฤษภำคม 2564 - กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

4 ประเมินผลและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 
 

พฤษภำคม 2564 - ครูอมร 

 
5.การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 
90 มีขวัญ และก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ในระดับดี
ขึ้นไป และมีควำมสำมัคคี ควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน  

1. สอบถำมควำมพึง
พอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม 

1.แบบสอบถำมควำม พึง
พอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 
80 มีผลกำรปฏิบัติงำน ในระดับดีมำก 

2. ประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำน 

2.แบบประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำน 

3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 
90 ได้เข้ำรับ กำรอบรม สัมมนำและศึกษำดูงำน อย่ำง
น้อย 50 ช่ัวโมงต่อป ี

3. ส ำรวจกำรเข้ำรับ
กำร อบรม สัมมนำ 
ศึกษำดูงำน 

3. แบบส ำรวจกำรเข้ำรับ 
กำรอบรม สัมมนำ ศึกษำ 
ดูงำน 

4. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ ร้อยละ 
90 ได้เข้ำรับกำร อบรม สัมมนำศึกษำดูงำน อย่ำงน้อย 
1 ครั้งต่อป ี

4. ส ำรวจกำรเข้ำรับ
กำรอบรมสัมมนำ
ศึกษำดูงำน 

4. แบบส ำรวจกำรเข้ำรับ
กำรอบรม สัมมนำศึกษำ
ดูงำน 

5. ครูผู้ช่วยผ่ำนกำรประเมินเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้มร้อยละ  100 

5. ประเมินเตรียม
ควำมพร้อมและพัฒนำ
อย่ำงเข้มตำมเกณฑ์และ
วิธีกำรของ ก.ค.ศ 
ก ำหนด 

5. แบบประเมินกำร
เตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้มของครู
ผู้ช่วย 

 
6. งบประมาณ  

งบประมำณจ ำนวน 110,618.21 บำท  

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
7.1 กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมกำรอบรมพัฒนำตนเอง   เป็นเงิน  9,218.21  บำท  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

จ ำแนกรำยกำรใช้จ่ำยดังนี้ 
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- ค่ำลงทะเบียน และเอกสำร เป็นเงิน  3,800    บำท 
- ค่ำพำหนะ   เป็นเงิน  2,900    บำท 
- อื่นๆ    เป็นเงิน          2518.21    บำท 
7.2 กิจกรรมสัมมนำศึกษำดูงำน  เป็นเงิน  60,000. บำท ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร   

จ ำแนกรำยกำรใช้จ่ำยดังนี้ 
- ค่ำพำหนะในกำรไปศึกษำดูงำน / 2 วัน เป็นเงิน 18,000  บำท 
- ค่ำท่ีพัก 450 × 29  เป็นเงิน  13,050  บำท  
- ค่ำอำหำร  150 × 5 × 29 เป็นเงิน  21,750  บำท 
- อื่นๆ    เป็นเงิน    7,200  บำท 

7.3 กิจกรรมสรรหำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นเงิน  41,400  บำท   
ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

 - ค่ำตอบแทน  9,000 × 2     เป็นเงิน  18,000  บำท 
 - ค่ำประกันสังคม(ครูพี่เล้ียง)  450 × 12  เป็นเงิน    5,400  บำท 
 - ค่ำประกันสังคม(ครูอบจ.) 13,500 + 4,500 เป็นเงิน  18,000  บำท 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญและก ำลังใจท่ีดี มีควำมรัก สำมัคคี มี

ควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
8.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นหรือได้รับกำรเล่ือน  

วิทยฐำนะ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่บุคลำกรในโรงเรียน  
8.3 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้พัฒนำตนเอง  
8.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรอบรม สัมมนำ ศึกษำ  

ดูงำน มำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ  
8.5 โรงเรียนมีผลงำนและมีช่ือเสียงทำงด้ำนวิชำกำรเป็นท่ียอมรับของสังคมและชุมชน 
 
 

                               
                                                      ลงช่ือ   ผู้เสนอโครงกำร 
                                                               (นำงอมร  บุญโญปกรณ์) 
                  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
                                                      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                          (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงการ  จัดท ำแผนปฏิบัติงำน  
แผนงาน  งำนบริหำรท่ัวไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงอำรี  รักยงค์  
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง      
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภำคม 2563– 31 มีนำคม  2564 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ข้อ 2.6: มีระบบบริหำรคุณภำพท่ีเปิกโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
_______________________________________________________________________________  
1. หลักการและเหตุผล 

แผนงำนโครงกำรนับเป็นเครื่องมือท่ีส ำคัญในกำรบริหำรสถำนศึกษำ  และยังถือว่ำกำรวำงแผนเป็น
งำนส่ิงแรก  ท่ีผู้บริหำรทุกระดับจะต้องด ำเนินกำร  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรต่อไป หน่วยงำน องค์กร
ของรัฐหรือเอกชน  หำกท ำงำนอย่ำงไม่มีแผนงำน อำจจะท ำให้กำรบริหำรงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์  หรือ
ผลงำนท่ีออกมำไม่มีคุณภำพ  ดังนั้นโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)ได้จัดโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
งำนเพื่อกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และกลยุทธ์ของโรงเรียน และมีเป้ำหมำย
ท่ีชัดเจน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสรุปผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2562 ท่ีผ่ำนมำ              
      2.2 เพื่อวำงแผนกำรปฏิบัติงำนในปีกำรศึกษำ 2563 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน 
          2.3 เพื่อจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน และจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
3.  เป้าหมาย 
          3.1  ด้ำนปริมำณ 
                      1) บุคลำกรร้อยละ 100 มีควำมตระหนักและรับทรำบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนในภำพรวม
ของสถำนศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 ท่ีผ่ำนมำ 
                      2) บุคลำกรร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

3.2. ด้ำนคุณภำพ 
           1) สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ และมีเป้ำหมำยท่ี

ชัดเจน 
                     2)บุคลำกรในสถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมแผนงำน  โครงกำร  และกิจกรรมเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน 
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4.วิธีการด าเนินงาน 

                            กิจกรรม 
 

       ระยะเวลา        ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมสัมมนำวำงแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี  พ.ค.  2563  ผู้บริหำร/คณะครู 

2.ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี พ.ค.  2563  ผู้บริหำร/คณะครู 

3.ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำโครงกำรและจัดสรรงบประมำณ พ.ค.  2563  ผู้บริหำร/หัวหน้ำโครงกำร 

4.จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีและปฏิทินปฏิบัติงำน พ.ค. 2563  ครูอำรี/ครูอรทัย/คณะครู 

5.ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน จัดเป็นระบบประกันคุณภำพภำยใน ตลอดปีกำรศึกษำ  วิชำกำร/ครูอรทัย/ครูอำรี 

6.จัดท ำทะเบียนคุมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมโครงกำร และ
กิจกรรมประจ ำปี 

ตลอดปีกำรศึกษำ  ครูอำรี/ครูอรทัย 

7.สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงินตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มี.ค. 2564 ครูอำรี/ครูอรทัย 

8.รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

มี.ค. 2564 ครูอรทัย/ครูอำรี/ 
หัวหน้ำโครงกำร 

9.จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน มี.ค. 2564 ครูอรทัย/วิชำกำร 

5.  การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1.บุคลำกรร้อยละ 100 มีควำมตระหนักและรับทรำบ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของสถำนศึกษำในปี
กำรศึกษำ 2563 ท่ีผ่ำนมำ 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน 

2. บุคลำกรร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
ปฏิบัติงำนประจ ำปีของโรงเรียน 

ประเมิน/สัมภำษณ์ 
 

แบบประเมิน 
 แบบสัมภำษณ์ 

3.สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีท่ีสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ ของโรงเรียน 

ประเมิน 
สังเกต 

แบบประเมิน 
 แบบสังเกต 

4.บุคลำกรในสถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมแผนงำน  
โครงกำร  และกิจกรรม เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน                        

ประเมิน 
สังเกต 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 
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6.  งบประมาณ 
                            6.1 เงินสนับสนุนรำยหัว           -               บำท 
                            6.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ      20,112  บำท 
                            6.3 เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น          -   บำท 
                                                   รวมงบประมาณที่ได้รับ     20,112 บาท 

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรท่ีคำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
    7.1 ค่ำอำหำรในกำรประชุมวำงแผนปฏิบัติงำน 
          ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 140 × 4 ×30       เป็นเงิน   16,800     บำท 
    7.2 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ในกำรจัดท ำแผน/ปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี     เป็นเงิน     3,312     บำท 
                                                                   รวมเป็นเงิน           20,112      บาท 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.2 บุคลำกร มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของโรงเรียน 
 8.3 สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ และมีเป้ำหมำยท่ีชัดเจน       
 8.4 บุคลำกรในสถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมแผนงำน  โครงกำร  และกิจกรรมเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน                        
 

 

      ลงช่ือ ................................................ผู้เสนอโครงกำร                              
                   (นำงอำรี  รักยงค์) 
                        ครูช ำนำญกำรพิเศษ   
 
 

ลงช่ือ ................................................. ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                                         (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
                                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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  ชื่อโครงการ  พัฒนำประชำธิปไตย 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำยธเนศ  พุ่มเพ็ชร  
ระยะเวลาการด าเนินงาน  16  พฤษภำคม  2563 –  31 มีนำคม  2564 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.    มำตรฐำนท่ี 1  1.2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน       กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  มีบทบำทส ำคัญในกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับนักเรียน
เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีในสังคม กำรน ำรูปแบบประชำธิปไตยมำใช้ในโรงเรียน เป็นกำรปูพื้นฐำนประชำธิปไตยให้กับ
นักเรียนได้รู้จักกำรปฏิบัติตนให้ถูกต้อง โดยกำรยึดหลักกำรมีส่วนร่วม  คือกระบวนกำรกลุ่มเพื่อเป็นแนวทำง
ปฏิบัติงำนท่ีมีผลส ำเร็จ ซึ่งต้องประกอบด้วยหลักธรรมสำมประกำร คือ คำรวะธรรม สำมัคคีธรรมและปัญญำ
ธรรม ในกำรด ำเนินงำน  ดังนั้นเพื่อเป็นกำรปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้ำใจในหลักกำรมีส่วนร่วม 
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์)  จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำประชำธิปไตย  เพื่อปลูกฝังควำมเป็น
ประชำธิปไตยให้กับนักเรียนโดยใช้หลักธรรมดังกล่ำว 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตของนักเรียนไปสู่วิถีประชำธิปไตยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
ให้เกียรติผู้อื่น 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี  และยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรม    
ท่ีแตกต่ำง 
 2.3  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกลุ่ม  แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน 
 2.4  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนในฐำนะผู้น ำและผู้ตำมท่ีดีและวำงแผนท 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 ำผู้ตำมท่ีดีและมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี 

3.2.2  นักเรียนเข้ำใจในหลักธรรมสำมประกำรในวิถีประชำธิปไตยคือ  คำรวะธรรม ปัญญำ
       ธรรมและสำมัคคีธรรม 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1  นักเรียนเป็นสมำชิกท่ีดีของกลุ่มมีควำมรับผิดชอบ กล้ำแสดงออกตำมวิถีประชำธิปไตย 

4.2  นักเรียนมีควำมเป็นประชำธิปไตยท่ีดีทุกด้ำนสำมประกำร คือ คำรวะธรรม  ปัญญำธรรม และ
สำมัคคีธรรม 

5.  วิธีการด าเนินงาน 
 5.1  ประชุมวำงแผนด ำเนินงำน  (พฤษภำคม  2563) 

 5.2  ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม  (ปีกำรศึกษำ  2563) 
 5.3  ขั้นประเมินผล/สรุปรำยงำน (มีนำคม  2564) 

 



๕๔ 
 

  
6.  ระยะเวลาด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
กิจกรรมประชำธิปไตยงำนสภำ
นักเรียนกิจกรรมสำรวัตรนักเรียน 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

๑,๐๐๐ 
นำยธเนศ พุ่มเพ็ชร
และคณะ 

2. เลือกตั้งประธำนนักเรียน 
ตลอดปี
กำรศึกษำ 

260 
นำยภัทรพล แก้วปัน
และคณะ 

3. 
จัดท ำป้ำยและท ำเนียบสภำ
นักเรียน 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

500 
นำยธเนศ พุ่มเพ็ชร
และคณะ 

4. อื่นๆ 
ตลอดปี
กำรศึกษำ 

240 
นำยธเนศ พุ่มเพ็ชร
และคณะ 

 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

 7.1  เงินอุดหนุนรำยหัว   2,0๐๐  บำท 
 7.2  รำยได้สถำนศึกษำ     -       บำท 
 ๗.๓  เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น    -   บำท 
  ถัวจ่ายทุกรายการ 
ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (16  พฤษภาคม  2563  –  31 มีนาคม  2564) 

กิจกรรมและรายละเอียด     
การใช้งบประมาณ 

จ านวนหน่วย 
ราคาต่อหน่วย (บาท) รวม (ค่าวัสดุ) 

1. กิจกรรมประชาธิปไตยงาน
สภานักเรียนกิจกรรมสารวัตร
นักเรียน                           
- ปลอกแขนสำรวัตรนักเรียน  

 

 
๕ อัน 

 

 
200 บำท 

  

 
1,000 บำท 

กิจกรรมและรายละเอียด     
การใช้งบประมาณ 

จ านวนหน่วย 
ราคาต่อหน่วย (บาท) รวม (ค่าวัสดุ) 
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2. เลือกต้ังประธานนักเรียน   
- กระดำษถ่ำยเอกสำร A4  
(80 แกรม) IDEA GREEN 

 

2 รีม 

 

130 บำท 

 
260 บำท 

3.จัดท าป้ายและท าเนียบสภา
นักเรียน 

   

500 บำท 

4.อื่นๆ - - 240 บำท 

รวม - - 2,000 บาท 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 โครงกำรพัฒนำประชำธิปไตยส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตไปสู่วิถี
ประชำธิปไตยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นสำมำรถร่วมกลุ่ม  แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเพื่อกำร
เรียนรู้ระหว่ำงกัน ได้ฝึกฝนในฐำนะผู้น ำและผู้ตำมท่ีดีและวำงแผนท ำงำนจนส ำเร็จ มีระเบียบวินัยและมำรยำท
ในชีวิตประจ ำวัน เกิดจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี  และยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง
ได้ 

     ลงช่ือ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

                    (นำยธเนศ  พุ่มเพ็ชร) 
              ครูผู้ช่วย 

 

      ลงช่ือ.........................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

                        (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงการ   โรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงาน   งำนบริหำรท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงสำวอภิญญำ ศรีนุ่นขำว 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภำคม 256๓ – 31 มีนำคม 256๔ 
สอดคล้องกับ    มฐ. สพฐ. มำตรฐำนท่ี 1 (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ 1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำไว้
ว่ำ เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำ มีควำมรู้ คุณธรรมจริยธรรมใน
กำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข โดยให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยน ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำใช้หรือประยุกต์ในกำรบริหำรจัดกำร
และพัฒนำผู้เรียนโดยรวมของสถำนศึกษำ เน้นกรอบกำรพัฒนำตำมหลักไตรสิกขำอย่ำงบูรณำกำร โดยกำร
เรียนรู้ผ่ำนกำรพัฒนำ “กำรกิน อยู่ ดู ฟังเป็น” มีปัญญำรู้เข้ำใจในคุณค่ำ และกำรปลูกฝัง กำรฝึกฝนให้ผู้เรียน
ได้น ำหลักธรรมค ำส่ังสอนขององค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ ำวัน จะท ำให้นักเรียน
มีคุณธรรมน ำควำมรู้ พัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพเป็นคนดี คนเก่งของสังคม จึงได้จัดท ำโครงกำรโรงเรียน
วิถีพุทธ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด สอดคล้องตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ด ำรงชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถ
ด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในศีล 5 มีควำมกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน

อดทน ประหยัดใช้ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงกำรปฏิบัติตนตำมระเบียบวินัย     

แต่งกำยสะอำด มีกิริยำมำรยำทเหมำะสมกับวัย 
2.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเมตตำกรุณำ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละ เพื่อส่วนรวม และ

ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 
2.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีค่ำนิยมท่ีแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงำมเห็น

คุณค่ำภูมิปัญญำไทย นิยมไทย และด ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นไทย 
 
3. เป้าหมาย 
            3.1 ด้านปริมาณ 
  1. เพื่อส่งเสริมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน               
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง จ ำนวน ๔๔๑ คน 
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            3.2 ด้านคุณภาพ 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
3. ผู้เรียนปฏิบัติตนอยู่ในศีล 5 มีควำมกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน ประหยัดใช้

ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงกำรปฏิบัติตนตำมระเบียบวินัย แต่งกำยสะอำด           

มีกิริยำมำรยำทเหมำะสมกับวัย 
5. ผู้เรียนมีควำมเมตตำกรุณำ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละ เพื่อส่วนรวม และท ำงำนร่วมกับ

ผู้อื่นได้ 
6. ผู้เรียนมีค่ำนิยมท่ีแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงำมเห็นคุณค่ำภูมิปัญญำไทย 

นิยมไทย และด ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นไทย 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดำห์ 
    - นิมนต์พระมำเทศน์ 
    - สวดมนต์ท ำนองสรภัญญะ สมำทำนศีล 
    - อบรมวันสุดสัปดำห์ 

ก.ค. 256๓ - เม.ย. 256๔ ครูธเนศและคณะครู 

2. กิจกรรมไหว้คร ู - ครูอภิญญำและคณะครู 
3. กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต - ครูอภิญญำและคณะครู 
๔. กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมและพัฒนำบุคลำกรวิถีพุทธ - ครูอภิญญำและคณะครู 
๕. กิจกรรมวันส ำคัญ 
    - กิจกรรมวันวิสำขบูชำ 
    - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระรำชินี 
    - กิจกรรมวันอำสำฬหบูชำ 
    - กิจกรรมวันเข้ำพรรษำ 
    - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำลท่ี ๑๐ 
    - กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
    - กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ 
    - กิจกรรมท ำบุญวันขึ้นปีใหม่ 
    - กิจกรรมวันมำฆบูชำ 

 
- 
- 

๓ ก.ค. 256๓ 
๓ ก.ค. 256๓ 

๒๗ ก.ค. 256๓ 
๑๑ ส.ค. 256๓ 
๔ ธ.ค. 256๓ 

๓๐ ธ.ค. 256๓ 
ก.พ. 256๓ 

ครูอภิญญำและคณะครู 

๖. กิจกรรมท ำบุญตักบำตร 
    - เจ้ำภำพเดือนกรกฎำคม    (อนุบำล 2 - ป.6)  
    - เจ้ำภำพเดือนสิงหำคม      (ป. 1 และ ป.6)  
    - เจ้ำภำพเดือนกันยำยน      (ป. 2 และ ป.5)     
    - เจ้ำภำพเดือนตุลำคม        (ป. 3 และ ป.4) 
    - เจ้ำภำพเดือนพฤศจิกำยน  (อนุบำล 2-3) 
    - เจ้ำภำพเดือนธันวำคม      (ป. 1 และ ป.6) 
    - เจ้ำภำพเดือนธันวำคม      (อนุบำล 2 - ป.6)     

 
๒๗ ก.ค. 256๓ 
๑๑ ส.ค. 256๓ 
๒๕ ก.ย. 256๓ 
๒๘ ต.ค. 256๓ 
๒๗ พ.ย. 256๓ 
๔ ธ.ค. 256๓ 

๓๐ ธ.ค. 256๓ 

ครูธเนศและคณะครู 
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    - เจ้ำภำพเดือนมกรำคม      (ป. 2 และ ป.5)  
    - เจ้ำภำพเดือนกุมภำพันธ์    (ป. 3 และ ป.4) 
    - เจ้ำภำพเดือนมีนำคม        (อนุบำล 2-ป.6) 
    - เจ้ำภำพเดือนเมษำยน       (อนุบำล 2-ป.6) 

๒๙ ม.ค. 256๔ 
ก.พ. 256๓ 

๒๖ ม.ีค. 256๓ 
๓๐ เม.ย. 256๓ 

๗. กิจกรรมโครงกำรโรงเรียนรักษำศีล ๕ ก.ค. 256๓ - เม.ย. 256๔ ครูอภิญญำและคณะครู 
๘. กิจกรรมโครงกำรตอบปัญหำธรรมะทำงก้ำวหน้ำ ก.ค. 256๓ - เม.ย. 256๔ ครูธเนศและคณะครู 
๙. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ก.ค. 256๓ - เม.ย. 256๔ ครูอภิญญำและคณะครู 

 
5. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตร 

กำรสังเกตพฤติกรรม 
กำรประเมินผล 

แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

2. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตนตำมระเบียบ
วินัยของโรงเรียน 

กำรสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกพฤติกรรม 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบใน
กำรปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมำย 

กำรสังเกตพฤติกรรม 
กำรประเมินผล 

แบบบันทึกกำรปฏิบัติกิจกรรม 

4. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตนตำม
หลักธรรมเบ้ืองต้นของพระพุทธศำสนำ 

กำรสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกพฤติกรรม 
 

 
6. งบประมาณ      1.  เงินอุดหนุนรำยหัว              2๑,๐00     บำท       
   2.  เงินรำยได้สถำนศึกษำ                 -        บำท    

3.  เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น              -        บำท 
                                       รวมงบประมำณท่ีได้รับ      2๑,๐00     บำท 
 
7.  ประมาณการค่าใช้จ่าย (ให้จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรท่ีคำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
 7.1   กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดำห์     เป็นเงิน        -    บำท 

7.๒   กิจกรรมวันไหว้คร ู      เป็นเงิน        -  บำท 
7.๓   กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรม ช้ันอนุบำล ๒ - ป.6   เป็นเงิน        -    บำท 
7.๔   กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมและพัฒนำบุคลำกรวิถีพุทธ  เป็นเงิน ๑๑,๑๐๐ บำท 
 - ค่ำวิทยำกร      เป็นเงิน   ๗,๕๐๐ บำท  
 - ค่ำอำหำรว่ำง      เป็นเงิน   ๑,๘๐๐ บำท 
 - ค่ำอำหำรพระวิทยำกร     เป็นเงิน   ๑,๘๐๐ บำท  
7.๕   กิจกรรมวันส ำคัญ 

7.๕.๑ กิจกรรมวันวิสำขบูชำ    เป็นเงิน        -    บำท  
7.๕.๒ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระรำชินี  เป็นเงิน        -    บำท 
7.๕.๓ กิจกรรมวันอำสำฬหบูชำ    เป็นเงิน        -    บำท 

      7.๕.๔ กิจกรรมวันเข้ำพรรษำ    เป็นเงิน        -    บำท 
7.๕.๕ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำลท่ี ๑๐ เป็นเงิน      ๕๐๐ บำท 



๕๙ 
 

- สมุดลงนำมถวำยพระพร               ๕๐๐ บำท 
7.๕.๖ กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ    เป็นเงิน      ๕๐๐ บำท 

- สมุดลงนำมถวำยพระพร               ๕๐๐ บำท     
7.๕.๗ กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ    เป็นเงิน        -    บำท 

      7.๕.๘ กิจกรรมท ำบุญวันขึ้นปีใหม่    เป็นเงิน        -    บำท 
7.๕.๙ กิจกรรมวันมำฆบูชำ      เป็นเงิน        -    บำท 

 7.๖   กิจกรรมท ำบุญตักบำตร     เป็นเงิน        -    บำท 
 ๗.๗   กิจกรรมโครงกำรโรงเรียนรักษำศีล ๕    เป็นเงิน        -    บำท 
 ๗.๘   กิจกรรมโครงกำรตอบปัญหำธรรมะทำงก้ำวหน้ำ  เป็นเงิน   ๒,๔๐๐ บำท 

- ค่ำเหมำรถสองแถว     เป็นเงิน   ๒,๔๐๐ บำท  
 ๗.๙   กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ     เป็นเงิน   ๔,๖00 บำท 

๗.๑๐ อื่นๆ       เป็นเงิน   ๑,๔๐๐ บำท 
- กระดำษ A4              ๑,๕๕๐ บำท 
- กระดำษหน้ำปก                              ๑๑๐ บำท 

  - กระดำษสีจัดบอร์ด                              ๒๔๐ บำท 
                                                                          รวมเป็นเงิน       2๑,๐00 บำท 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
      
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
8.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนอยู่ในศีล 5 มีควำมกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 

ประหยัดใช้ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
8.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนตำมระเบียบวินัย แต่งกำยสะอำด มีกิริยำมำรยำทเหมำะสมกับวัย 
8.4 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีควำมเมตตำกรุณำ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละ เพื่อส่วนรวม และท ำงำน

ร่วมกับผู้อื่นได้ 
8.5 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีค่ำนิยมท่ีแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงำมเห็นคุณค่ำภูมิปัญญำ

ไทย นิยมไทย และด ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นไทย 
 
 

                                                              ลงช่ือ.......................................................ผู้เสนอโครงกำร 
                                                                         (นำงสำวอภิญญำ ศรีนุ่นขำว) 
                                                                                    ครูผู้ช่วย 
                                                                           
 
        ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร  
                (นำงณัฐกำนต์ แก้วประเสริฐ) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 



๖๐ 
 

ชื่อโครงการ พัฒนำอำคำรสถำนท่ีอำคำรประกอบและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
แผนงาน บริหำรท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ นำยภัทรพล  แก้วปัน 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนินงาน           16  พฤษภำคม  2563 –  31 มีนำคม  2564 
สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.      มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรกำรจัดกำรของผู้บริหำสถำนศึกษำ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
 

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

โรงเรียนเอื้อต่อกำรจักกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนและเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนถือเป็นส่วนส ำคัญ
ด้ำนหนึ่งท่ีช่วยให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  ท้ังกำรจัดดูแลบริเวณ  อำคำร
สถำนท่ีภำยในห้องเรียนหรือห้องอ ำนวยกำรต่ำงๆ  เพรำะจะมีผลต่อกำรพัฒนำกำรทำงด้ำน  ร่ำงกำย  จิตใจ  
สติปัญญำ  อำรมณ์  และสังคม  โรงเรียนจึงเปรียบเสมียนบ้ำนหลังท่ีสองของนักเรียน  ซึ่งต้องใช้ชีวติเพื่อหำ
ประสบกำรณ์ในวันหนึ่งๆ  มำกกว่ำอยู่ท่ีบ้ำนจึงสมควรเอำใจใส่ดูและเป็นพิเศษ  ในกำรจัดสภำพแวดล้อมให้มี
บรรยำกำศท่ีดี เหมำะสม เพื่อพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำของนักเรียนให้ดีท่ีสุด 

2  วัตถุประสงค์ 
2.1   เพื่อจัดสภำพส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ อำคำรประกอบ ให้สวยงำม 
2.2  เพื่อพัฒนำอำคำรสถำนท่ีให้เอื้อประโยชน์ต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
2.3   เพื่อให้เป็นสถำนท่ีท่ีน่ำอยู่และปลอดภัยต่อผู้เรียนทุกคน 

     3.  เป้าหมาย 
3.1   ด้ำนปริมำณ 
  พื้นท่ีอำคำรประกอบ  และพื้นท่ีทุกส่วนภำยในบริเวณสถำนศึกษำ 

     3.2   ด้ำนคุณภำพ 
  สถำนศึกษำมีส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงำม  และอำคำรสถำนท่ีของโรงเรียนใช้ประโยชน์ได้อย่ำงคุ้มค่ำ 

    4.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4.1  พื้นท่ีบริเวณภำยในของสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงให้สะอำดสวยงำม 
4.2  สถำนศึกษำมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยและใช้ประโยชน์ได้จริง 
4.3  อำคำรเรียน อำคำรประกอบ ห้องเรียน พิเศษ ห้องบริกำรต่ำงๆ และห้องเรียน 
       ห้องอ ำนวยกำร ได้รับกำรดูและรักษำให้มีสภำพพร้อมใช้งำนและปลอดภัย 

  4.4  ผู้เรียนไม่ได้รับอุบัติเหตุท่ีร้ำยแรง จำกเครื่องเล่นต่ำงๆ ของโรงเรียน 
  4.5  โรงเรียนมีระบบรักษำควำมปลอดภัย  ทรัพย์สินและเครื่องใช้ต่ำงๆ ท่ีเป็นสมบัติ    
                            ของโรงเรียน 

4.6  ผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชนมีควำมพึงพอใจกับสภำพส่ิงแวดล้อมของสถำนศึกษำ 
 
 
 
 



๖๑ 
 

5.   วิธีการด าเนินการ 
5.1  ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
5.2  ส ำรวจ สอบถำมสภำพและควำมต้องกำรของนักเรียนและคณะครู 
5.3  ปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอำดสวยงำม 
5.4  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยและสำมำรถใช้ประโยชน์ได้จริง 
5.5  บ ำรุงรักษำ  ซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ีให้พร้อมใช้งำนให้ดูสะอำดสวยงำมและปลอดภัย 

     5.6  ประเมินโครงกำร 
5.7  รำยงำนสรุปผล 

     ๕.๘  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
ท่ี กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ให้
สถำนศึกษำสวยงำม  

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

100,000 นำยเจริญ  ภูมิเรศสุนทร
แลคณะท ำงำน 

2. จัดแหล่งเรียนเอื้ออ ำนวยต่อ
กำรเรียนกำรสอน 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

35,000 นำยภัทรพล  แก้วปัน 
และคณะท ำงำน 

3. บ ำรุงรักษำซ่อมแซมอำคำร
เรียนและ อำคำรประกอบ 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

40,000 นำยภัทรพล  แก้วปัน 
และคณะท ำงำน 

4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่ำง ตลอดปี
กำรศึกษำ 

25,879.44 นำยภัทรพล  แก้วปัน 
และคณะท ำงำน 

 
      ๖. งบประมาณ 

7.1  เงินอุดหนุนรำยหัว        200,879.44   บำท 
7.2  เงินรำยได้สถำนศึกษำ          -             บำท 
7.3  เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น      -            บำท 

       
๗.  ประมาณการใช้จ่าย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรท่ีคำดว่ำใช้ในกำรด ำเนินงำน) 

๗.1  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน ์    เป็นเงิน   100,000     บาท 
       - เปล่ียนหลอดไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด led ห้องอนุบำลถึงห้อง
ประถมศึกษำปีท่ี 6จ ำนวน 16 ห้อง ห้องพิเศษ 7 ห้อง    
 เป็นเงิน   30,000   บำท 
       - ซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ี    เป็นเงิน   30,000   บำท 
       - ซ่อมแซมห้องส้วมครูผู้ชำย        เป็นเงิน   30,000   บำท 
       - อื่น ๆ                   เป็นเงิน   10,000   บำท 
                                          รวมเป็นเงิน         100,000    บาท 
 
 
 



๖๒ 
 

๗.2  จัดแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนการสอ   เป็นเงิน     35,000       บาท 
       - ซ่อมแซมป้ำยช่ือครู,ช่ือช้ันเรียน      เป็นเงิน       5,000  บำท  
       - ซ่อมประตูห้องส้วมนกัเรียน       เป็นเงิน           20,000  บำท 
       - ทำสีกระดำนด ำ , เปล่ียนกระดำนไวท์บอร์ด  เป็นเงิน      10,000  บำท  
                                         รวมเป็นเงิน         35,000   บาท 
๗.3  บ ารุงรักษาซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ 
        เป็นเงิน     40,000   บาท 
      - บ ำรุงรักษำและล้ำงเครื่องปรับอำกำศ ห้องเรียนพิเศษและห้องประชุม   
                                             เป็นเงิน      20,000  บำท 

- ซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำ,ประปำตำมอำคำรประกอบกำรและจุดต่ำงๆ 
                                       เป็นเงิน            10,000    บำท 
 - ซ่อมบ ำรุงเครื่องเสียงตำมสำย  เป็นเงิน            10,000    บำท 
                                  รวมเป็นเงิน          40,000   บาท 

                   ๗.4  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือช่าง  เป็นเงิน    25,879.44    บาท 
                           - ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่ำง เช่น ตะปู,น๊อตตะกู,เล่ือย ฯ     
                                                                      เป็นเงิน     10,897.44   บำท 
                           - รถเข็นเหล็ก 2 ล้อ          เป็นเงิน       5,000        บำท 
                           - เครื่องปั้มลมโรตำรี่          เป็นเงิน         10,000    บำท 

                                    รวมเป็นเงิน   25,879.44    บาท 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  สภำพส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำสวยงำม 
9.2  มีอำคำรสถำนท่ีให้เอื้อประโยชน์ต่อกำรจัดกิจกรรมต่อกำรเรียนกำรสอน 
9.3  สถำนศึกษำน่ำอยู่และปลอดภัยต่อผู้เรียนทุกคน 
9.4  อำคำรเรียนอำคำรประกอบสะอำดสดใสน่ำใช้ส ำหรับผู้เรียนทุกคน 
 
    
 
    ลงช่ือ.....................................ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
           (นำยภัทรพล  แก้วปัน) 
                        คร ู 
 
 
    ลงช่ือ...................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
            (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงการ   กำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ 
แผนงาน   กำรจัดกำรศึกษำข้ึนพื้นฐำน(งำนกิจกำรนักเรียน) 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  16 พฤษภำคม 2563 ถึง 31 มีนำคม 2564 
สอดคล้องกับ มฐ. สพฐ.  มำตรฐำนท่ี 1 (1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน )   
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ประสำนควำมสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ 
 

1.หลักการและเหตุผล  
 เนื่องด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ก ำหนดนโยบำยให้สถำนศึกษำทุกแห่ง 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและก ำหนดมำตรกำรสนับสนุนส่งเสริมศักยภำพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม 
พัฒนำ ป้องกัน  แก้ปัญหำ และคุ้มครองสิทธิเด็กโดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2.วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูท่ีปรึกษำ บุคลำกร ผู้ปกครองชุมชนหน่วยงำนอืน่มีส่วนร่วมในกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำครบทุกด้ำน อย่ำงท่ัวถึง 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  
  1. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
  2. ร้อยละ 90 ครูท่ีปรึกษำ บุคลำกร ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงำนอื่นได้ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  3. ร้อยละ 90 นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1. บุคลำกรมีกำรใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
  2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณภำพมำกขึ้นท้ังร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 
4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร 
        1. ประชุมคณะครู ช้ีแจง ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย แต่งต้ังคณะท ำงำนก ำหนดเครื่องมือและจัดท ำ
เครื่องมือ ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน 

พ.ค. 2563 ผู้บริหำร/คณะท ำงำน 

ขั้นด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรม 
        2. ปฏิบัติกิจกรรม 
          2.1 กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
          2.2 - กำรคัดกรอง 

 
 

ก.ค. 63 – ส.ค. 63 
ก.ค. 63 – ส.ค. 63 

 
 

ครูประจ ำช้ัน 
ครูประจ ำช้ัน 
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               - กำรเยี่ยมบ้ำน 
          2.3 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำ 
          2.4 กำรป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข 
              - โรงเรียนสีขำว 
              - กิจกรรมครู D.A.R.E 
              - เด็กพิกำรเรียนร่วม 
               - กำรมอบทุนกำรศึกษำ 
          2.5 กำรส่งต่อ 

มิ.ย.-ก.ค. 63 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

ภำคเรียนท่ี 2 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

ครูทุกท่ำน 
ครูทุกท่ำน 

 
ครูอมรินทร์ 
ครูพิมพ์ชนก 
ครูกรรณิกำร์  

ครูอมรินทร์/ครูนัสรีน 
ครูประจ ำช้ัน/คณะครู 

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

มี.ค. 2563 ครูอมรินทร์ 

 
5.การวัดผลประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ 
1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมกีำรด ำ เนินกำรในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

ส ำรวจ,สังเกต แบบส ำรวจ,  
แบบบันทึกกิจกรรม 

2.ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำ
เต็ม ศักยภำพ 

สอบถำม แบบสอบถำม 

 
6.งบประมาณที่ใช้  1. เงินอุดหนุนรำยหัว          4,500   บำท 
    2. เงินรำยได้สถำนศึกษำ            -      บำท 
       
      รวม          4,500            บำท 
7. ประมาณการค่าใช้จ่าย  
 7.1 กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
  กระดำษ a4 80 แกรม  เป็นเงิน  560  บำท 
          7.2 กำรเยี่ยมบ้ำน  
  กระดำษ a4 80 แกรม  เป็นเงิน  560  บำท 
 7.3 กำรป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข 
  กิจกรรมโรงเรียนสีขำว  
  - กระดำษ a4 80 แกรม  เป็นเงิน  560  บำท 
  - กำรดำษกำร์ดสี a4 180 แกรม เป็นเงิน  130  บำท 
  - แฟ้มสันกว้ำง A4 สัน 3 นิ้ว เป็นเงิน  350  บำท   
  - ซองถนอมเอกสำร  เป็นเงิน    92  บำท 
  - แฟ้มสันรูด   เป็นเงิน  359  บำท 
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 กิจกรรมเด็กพิกำรเรียนร่วม 
 - กระดำษ a4 80 แกรม  เป็นเงิน  560  บำท 
 - กำรดำษกำร์ดสี   เป็นเงิน    65  บำท 
 - แฟ้มโชว์เอกสำร A4  เป็นเงิน  780  บำท 
 - ซองถนอมเอกสำร  เป็นเงิน  184  บำท 
          กิจกรรมกำรมอบทุนกำรศึกษำ  
 - ค่ำป้ำยไวนิล   เป็นเงิน  650  บำท 
  
  รวมเป็นเงิน                    3,500   บำท  
 หมำยเหตุ ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องมีประสิทธิภำพและ 
ประสิทธิผล 
 8.2 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำ 
ครบทุกด้ำน อย่ำงท่ัวถึง 
 
 
                 ลงช่ือ …………………………………………… ผู้เสนอโครงกำร  
      (นำงสำวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด)  
             ครู 
 
 
 ลงช่ือ ………………………………………… ผู้อนุมัติโครงกำร 
         (นำงณัฐกำนต์ แก้วประเสริฐ) 
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โครงการ     โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยนักเรียน 
แผนงาน     งำนบริหำรท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นำงปริชำติ      บัวรอด 
ลักษณะโครงการ         โครงกำรต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ    16 พฤษภำคม 2563 – 31 มีนำคม  2564 
สอดคล้องกับมฐ. สพฐ.  มำตรฐำนท่ี  1 , 11   (1.1,1.2 11.2 ) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
             
1. หลักการและเหตุผล 

 กำรเสริมสร้ำงสุขภำพกับกำรศึกษำ เป็นส่ิงท่ีจะต้องด ำเนินกำรควบคู่กันไป กำรพัฒนำเด็กและ
เยำวชน จึงอยู่ท่ีกระบวนกำรจัดกำรศึกษำและกำรสร้ำงสุขภำพ ภำยใต้ควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง 
นับต้ังแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมกีำรประสำนควำมร่วมมอื 
ประสำนประโยชน์ท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำเด็กให้มีสุขภำพกำย สุขภำพจิตท่ีดี สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมี
ควำมสุขและปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนก็เป็นสถำบันหนึ่งของสังคมมีหน้ำท่ีให้ควำมรู้และพัฒนำคนให้มีสุขภำพ
และศักยภำพท่ีดีสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  

ดังนั้น โรงเรียนจึงตระหนักถึงควำมส ำคัญและประโยชน์ท่ีจะได้รับจึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริม
สุขภำพและอนำมัยนักเรียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กำรดูแลรักษำสุขภำพร่ำงกำยได้ถูกต้องรู้จักกำรปฐม
พยำบำลเบื้องต้นในกำรช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้นักเรียนได้เรียนรู้กำรป้องกนัโรคและภัยอันตรำยใกล้ตัว
ต่ำงๆท่ีอำจเกิดขึ้นกับนักเรียนได้ ส่งเสริมด้ำนสุขภำพตลอดจนนักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ี
ได้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อส่งเสริมด้ำนสุขภำพอนำมัยของนักเรียนทุกคนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 2.2 เพื่อจัดบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยให้แก่นักเรียนทุกคน 

 2.3 เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดูแลสุขภำพ อนำมัยของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

 2.4 เพื่อเป็นกำรสร้ำงสุขนิสัยของนักเรียนในกำรดูแลรักษำสุขภำพอนำมัย 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  1) นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้รับกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

  2) นักเรียนทุกคนได้รับกำรบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัย 
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3.2 ด้านคุณภาพ 

 1) นักเรียนมีพฤติกรรมด้ำนสุขภำพตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ 10 ประกำร 

 2) นักเรียนมีสุขภำพแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ

วำงแผนด ำเนินกำรด้ำนสุขภำพ 

พฤษภำคม 2563 คณะผู้บริหำร/ 

คณะท ำงำน 

2. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน พฤษภำคม 2563 ผู้บริหำร 

3. จัดหำวัสดุอุปกรณ์ ท่ีจ ำเป็นประจ ำห้อง

พยำบำล/ห้องเรียน ดูแลห้องพยำบำล 

 มิถุนำยน 2563 ครูปริชำติ 

4. ช่ำงน้ ำหนัก / วัดส่วนสูง กรกฎำคม,กันยำยน 2563 / 

กุมภำพันธ์ 2564 

ครูประจ ำช้ัน 

5. อำหำรเสริมนม ตลอดปีกำรศึกษำ 

 

ครูประจ ำช้ัน 

6. กิจกรรมแปรงฟันหลังอำหำร ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

ครูประจ ำช้ัน 

7. จัดบริกำรตรวจสุขภำพ / ฉีดวัคซีน / ท ำฟัน กรกฎำคม , สิงหำคม และ

กันยำยน 2563 

ครูปริชำติ/เจ้ำหน้ำท่ี

โรงพยำบำล 

8. กิจกรรมออกก ำลังกำยลดพุง 6 กรกฎำคม 2563 –  31 

กันยำยน 2563 

ครูปริชำติ/คณะท ำงำน 

9. อบรมผู้น ำนักเรียนส่งเสริมทันตสุขภำพ  สิงหำคม – ตุลำคม 2563 ครูปริชำติ/เจ้ำหน้ำท่ี

โรงพยำบำล 

10. พำนักเรียนไปท ำฟัน กันยำยน – ตุลำคม 2563 ครูปริชำติ/ครูโสดำรัตน์ 

11. จัดป้ำยนิเทศ เรื่องสุขภำพ ตลอดปีกำรศึกษำ ครูปริชำติ/คณะท ำงำน 

12. แข่งขันกีฬำสี มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2564 ครูภัทรพล/คณะท ำงำน 

13. ทดสอบสมรรถภำพ ธันวำคม 2563 ครูพลศึกษำ 



๖๘ 
 

14. ครูห้องพยำบำล ดูแลควำมเรียบร้อยและ

ควำมสะอำดห้องพยำบำลชำยและห้องพยำบำล

หญิง ดูแลอำกำรเจ็บป่วยเบื้องต้นของนักเรียน  

ตลอดปีกำรศึกษำ  ครูปริชำติ  บัวรอด 

 ครูอรทัย  ขวำซุย 

15c. ประเมินโครงกำร / สรุปรำยงำนผล 30 เม.ย. 2564 ครูปริชำติ/คณะคร ู

 

5. วัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยอย่ำง

สม่ ำเสมอ 

สังเกต แบบสังเกต 

2. นักเรียนได้รับกำรบริกำรด้ำนสุขภำพ 

 

กำรประเมิน แบบประเมิน 

3. นักเรียนมีพฤติกรรมด้ำนสุขภำพตำมสุขบัญญัติ

แห่งชำติ 10 ประกำร 

สังเกต สอบถำม แบบสังเกต  

4. นักเรียนมีสุขภำพแข็งแรง มีสมรรถภำพตำม

เกณฑ์มำตรฐำน 

สังเกต สอบถำม แบบทดสอบ 

 

6. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

 เงินรำยได้สถำนศึกษำ      26,000  บำท  

7. ค่าใช้จ่าย  

  7.1 จัดซื้อยำเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องพยำบำล  3,000    บำท 
 7.2 ค่ำวัสดุอุปกรณ์จัดท ำเอกสำรอนำมัย    2,000 บำท 

7.3 พำหนะน ำนักเรียนไปท ำฟันและอบรมด้ำนอนำมัย  6,000    บำท 
 7.4 วัสดุอุปกรณ์กำรแข่งขันกีฬำสี     15,000   บำท 
  -อุปกรณ์ตกแต่งสถำนท่ี     5,000    บำท 
  -อุปกรณ์กำรแข่งขันกีฬำ     5,000    บำท 
  - เหรียญรำงวัล      5,000    บำท 
  รวมเป็นเงิน      26,000   บำท 
 



๖๙ 
 

8. ผลการด าเนินงาน 

 8.1 นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับกำรดูแลและส่งเสริมสุขภำพอนำมัยมำกขึ้น 
 8.2 นักเรียนร้อยละ 80 น ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดูแลสุขภำพ อนำมัย ไปสู่ครอบครัวและชุมชน 
 8.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภำพแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

               ( นำงปริชำติ   บัวรอด ) 
        ครู 
 

              ลงช่ือ .....................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
               ( นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ ) 
                                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพีน่้อง ( ใจดีอุปถัมภ์ ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



๗๐ 
 

โครงการ  สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน 
แผนงาน  งำนบริหำรท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสำวนัสรีน  ทรงวีระ  
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภำคม ๒๕๖๓ –  ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๔ 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ. มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๔  ประสำนควำมสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพ
                         กำรศึกษำ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๕  มีแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในยุคปฏิรูปกำรศึกษำ
ตำมมำตรำท่ี ๒๙ ได้มีกำรกระจำยอ ำนำจจัดกำรศึกษำไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งท ำให้สถำนศึกษำร่วมกับบุคคล  
ครอบครัว  องค์กรชุมชน  สถำบันกำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ 
สถำบันศำสนำ และสังคมอื่นๆ  เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรศึกษำใกล้กับบุตรหลำนของตน  เพื่อพัฒนำชุมชนให้
สอดคล้องกับสภำพปัญหำ และควำมต้องกำร  รวมท้ังวิธีกำรสนับสนุนให้มีกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำร
พัฒนำระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน  
๒.วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
 ๒.๒ เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือเรียนระหว่ำงสถำนศึกษำและชุมชน 
 ๒.๓ เพื่อให้โรงเรียนบริหำรจัดกำรศึกษำได้บรรลุตำมมำตรฐำน และเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
 ๒.๔ เพื่อให้ชุมชนเกิดควำมพึงพอใจ  ภำคภูมิใจ  ศรัทธำ เช่ือมั่นในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ   

  ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ ๙๐  เข้ำมำมีบทบำท และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  ผู้ปกครอง และชุมชนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๓.๒.๒  โรงเรียนประสบควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนและเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

๔. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

๑. ขั้นเตรียมกำร 

    ๑.๑ วำงแผนกำรจัดท ำโครงกำร 

    ๑.๒ จัดท ำโครงกำร 

    ๑.๓ โครงกำรขออนุมัติเสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

๒. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม 

    ๒.๑ ประชุมวำงแผนแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ออกค ำส่ัง และออกก ำหนดกำรประชุม
ผู้ปกครอง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

    ๒.๒ ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม ดังนี ้

        ๒.๒.๑ ประชุมผู้ปกครอง  

ภำคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ 

               - ประชำสัมพันธ์งำนโรงเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ 

        ๒.๒.๒ ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ      ภำคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ 

        ๒.๒.๓ ประชุมผู้ปกครอง  

ภำคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ 

               - ประชำสัมพันธ์งำนโรงเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ 

        ๒.๒.๔ ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ         ภำคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ 

๓. ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี 

- ประชุมเครือข่ำยผู้ปกครอง 

- เข้ำร่วมกิจกรรมงำนประเพณีวันส ำคัญต่ำงๆกับ 

ชุมชนและหน่วยงำนอื่น 

- ให้บริกำรสถำนท่ีแก่ชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆท่ีมำขอใช้บริกำร 

4. ขั้นสรุปประเมินโครงกำร/สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

 



๗๒ 
 

 

กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ข้ันเตรียมกำร 

    ๑.๑ วำงแผนกำรจัดท ำโครงกำร 

    ๑.๒ จัดท ำโครงกำร 

    ๑.๓ โครงกำรขออนุมัติเสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

เมษำยน 
๒๕๖๓ 

 นำงสำวนัสรีน  ทรงวีระ/  

คณะคร ู

๒. ข้ันด ำเนินกำร/กิจกรรม 

    ๒.๑ ประชุมวำงแผนแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ออกค ำสั่ง 
และออกก ำหนดกำรประชุมผู้ปกครอง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

    ๒.๒ ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม ดังน้ี 

        ๒.๒.๑ ประชุมผู้ปกครอง  

ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 

               - ประชำสัมพันธ์งำนโรงเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ 

        ๒.๒.๒ ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ภำคเรยีนที่ ๑/
๒๕๖๓ 

        ๒.๒.๓ ประชุมผู้ปกครอง  

ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 

               - ประชำสัมพันธ์งำนโรงเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ 

        ๒.๒.๔ ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ   ภำคเรยีนที่ ๒/
๒๕๖๓ 

๓. ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี 

- ประชุมเครือข่ำยผู้ปกครอง 

- เข้ำร่วมกิจกรรมงำนประเพณีวันส ำคัญต่ำงๆกับ 

ชุมชนและหน่วยงำนอื่น 

- ให้บริกำรสถำนที่แก่ชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆที่มำขอใช้บริกำร 

 

เมษำยน 
๒๕๖๓ 

 

 

 

 กรกฎำคม 
๒๕๖๓ 

 

 

 

กรกฎำคม 
๒๕๖๓ 

 

พฤศจิกำยน 
๒๕๖๓ 

 

 

พฤศจิกำยน 
๒๕๖๓ 

 

500  บำท 

 

 

3,250  บำท 

 

 

1,500 บำท 

 

3,250  บำท 

 

 
1,500  บำท 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

/ นำงสำวนัสรีน  ทรงวีระ/ 

นำยวัชระ  คงสว่ำง/คณะคร ู

 

 

นำงสำววรรณิภำ  เดชขันธ์ 

นำยวัชระ  คงสว่ำง 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวอมรินทร์  ปุมโคกกรวด 

นำยวรวุฒิ  ปัถวี 

 

นำยภัทรพล  แก้วปัน 

๓. ข้ันสรุปประเมินโครงกำร/สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ๓๑ มีนำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 นำงสำวนัสรีน  ทรงวีระ 



๗๓ 
 

6. งบประมาณ  

  เงินรำยได้สถำนศึกษำ    ๑๐,๐๐๐ บำท                    
  รวมงบประมำณท่ีได้รับ   ๑๐,๐๐๐ บำท 

6. ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรท่ีคำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
 6.๑ ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์     
  6.๑.๑  กระดำษ A๔  ๑ ลัง         เป็นเงิน  ๗๐๐    บำท  
 6.๒ ค่ำน้ ำด่ืม(ประชุมผู้ปกครองภำคเรียนละ ๒,๐๐๐ บำท)  เป็นเงิน  ๔,๐๐๐   บำท 
 6.๓ ค่ำน้ ำด่ืม(ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำภำคเรียนละ ๑,๐๐๐ บำท)  เป็นเงิน  ๒,๐๐๐  บำท 
 6.๔ ค่ำขนมจัดเล้ียงผู้ปกครอง                     เป็นเงิน      ๒,๓๐๐  บำท 
 6.๕ ค่ำขนมจัดเล้ียงคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  เป็นเงิน  ๑,๐๐๐   บำท 
    รวมเป็นเงิน   ๑๐,๐๐๐  บำท 
     ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ปกครองเข้ำร่วมประชุม ส ำรวจ,สังเกต แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 
๒. ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนท ำงำนร่วมกัน
ได้เป็นอย่ำงดี 

สังเกต 
สอบถำม 

แบบสอบถำม 

๓. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนต่ำงๆให้ควำม
ร่วมมือกับสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดี 

สังเกต 
สอบถำม 

แบบสอบถำม 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.๑ สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรหน่วยงำนต่ำงๆเป็นอย่ำงดี 
 8.๒ ครู นักเรียน และคนในชุมชน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 8.๓ ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร หน่วยงำนต่ำงๆมีเจตคติท่ีดีต่อสถำนศึกษำ 
 
 
      ลงช่ือ........................................................ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
             (นำงสำวนัสรีน  ทรงวีระ) 
                            ครูผู้ช่วย 
 
 
                                                     ลงช่ือ……………..……......……………ผู้อนุมัติโครงกำร 

     (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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ชื่อโครงการ   กำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
แผนงาน   บริหำรงำนท่ัวไป 
ผู้ที่รับผิดชอบ   นำงสำวนิระมล    นครเขต 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  16 พฤษภำคม  2563  - 31 มีนำคมคม  2564 
สอดคล้องกับ  มฐ.สพฐ.  มำตรฐำนท่ี  2  
             
1.  หลักการและเหตุผล  
 ด้วยโรงเรียนมีควำมจ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำรหรืองำนต่ำงๆ ซึ่งมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์
ในกำรพัฒนำงำนให้เกิดควำมคล่องตัว   ธุรกำรโรงเรียนจึงจ ำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
เช่น  วัสดุส ำนักงำน  เพื่อให้งำนเกิดควำมคล่องตัว  เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้โรงเรียนจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีมีควำมจ ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง    
                 เหมำะสม 
 2.2  เพื่อให้โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 
 2.3  เพื่อให้กำรบริหำรงำนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้อย่ำงเพียงพอ 
 2.4  เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน 

3.  เป้าหมายกิจกรรม 
 3.1  เชิงปริมำณ   

คณะครู  นักเรียนและผู้ปกครอง  มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
 3.2  เชิงคุณภำพ   
  คณะครู  นักเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภำพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. วิธีการด าเนินงาน 
1. ส ำรวจวัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้และจ ำเป็นต้องซ่อมแซม(ครั้งท่ี 1)  พ.ค. 63 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (ครั้งท่ี 1)      พ.ค. 63 
3. จัดซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ (ครั้งท่ี 1)     พ.ค. 63 

  
4. ส ำรวจวัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้และจ ำเป็นต้องซ่อมแซม(ครั้งท่ี 2)  ก.ย. 63 
5. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (ครั้งท่ี 2)      ต.ค. 63 
6. จัดซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ (ครั้งท่ี 2)     ต.ค. 63  
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5. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

-โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ครบตำม
ควำม ต้องกำรกำรใช้งำน 
 -ร้อยละ 100 ของครูมีวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัยไว้ใช้ 
จัดท ำส่ือกำรเรียนกำรสอน 

 
ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ 

ส ำรวจ 
 

 
เอกสำรประกอบกำรจัดซื้อ 

แบบส ำรวจ 

6. งบประมาณ 1. เงินอุดหนุนรำยหัว     60,000 บำท 
  2. เงินรำยได้สถำนศึกษำ   บำท 
  3. เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น  บำท 
    รวมงบประมำณท่ีได้รับ 60,000  บำท 
7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  
  ค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  เป็นเงิน  10,000 บำท 
  ค่ำซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ส ำนักงำน เป็นเงิน  10,000 บำท 
  ซื้อกระดำษ A4   เป็นเงิน  15,000 บำท 
  ค่ำกระดำษไขและหมึกปริ้น เป็นเงิน  25,000 บำท 

    รวมเป็นเงิน  60,000  บำท 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนมีวัสดุส ำนักงำนท่ีมีควำมจ ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม 
 8.2 โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 

 
ลงช่ือ.........................................................ผู้เสนอโครงกำร 

                         (นำงสำวนิระมล     นครเขต ) 
                                      ธุรกำร 
 
              ลงช่ือ.............................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                          (นำงณัฐกำนต์    แก้วประเสริฐ) 
                                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงการ   ขยะมีมูลค่ำ 
แผนงาน   บริหำรท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นำงอมร  บุญโญปกรณ์ 
ลักษณะโครงการ           โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       1 กรกฎำคม  2563 – 15  พฤษภำคม  2564 
สอดคล้องกับมาตรฐานสพฐ. มำตรฐำนท่ี 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ข้อ 2.5 : จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อ12 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
             

1. หลักการและเหตุผล 
ปัญหำขยะในโรงเรียนทุกวนันี้ ส่วนหนึ่งเกิดจำกนสัิยของนักเรียนท่ีขำดวินัยและจิตส ำนึก แต่

หำกมองให้ลึกกว่ำนี้จะพบว่ำ ยังมีตัวแปรส ำคัญในเรื่องของควำมไม่รู้ และกำรขำดกำรมีส่วนร่วมของทุก
คนในโรงเรียนท่ีเป็นปัญหำส ำคัญ เพรำะกำรจัดกำรขยะในสำยตำของทุกคนมักถูกมองว่ำเป็นเรื่องยุ่งยำก
มำโดยตลอด โครงกำรขยะมีมูลค่ำ จึงเป็นกลไกหนึ่งท่ีจะเข้ำมำช่วยเหลือและเปิดโอกำสให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำขยะในโรงเรียน ท่ีไม่สำมำรถจัดเก็บและก ำจัดได้อย่ำงถูกสุขลักษณะ 
จนกลำยเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรค รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหำมลพิษต่อสภำพแวดล้อมอย่ำงมำก ซึ่งกำรบริหำร
จัดกำรขยะให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ จะต้องเปิดโอกำสให้ทุกคนเข้ำมำมีส่วนร่วม เพื่อกำรสร้ำงจิตส ำนึก
ท่ีดี ท ำให้เด็กในโรงเรียนมองเห็นคุณค่ำของขยะ และเห็นควำมส ำคัญในกำรประหยัดพลังงำน เพรำะกำร
น ำของเสียกลับมำใช้ใหม่ หรือรีไซเคิลจะสำมำรถลดปริมำณขยะ ลดมลพิษให้กับสภำพแวดล้อม และลด
กำรใช้ทรัพยำกรโลก ท่ีส ำคัญจะช่วยจรรโลงโลกใบนี้ ให้สดใส น่ำอยู่ ไปอีกนำนแสนนำน 

ดังนั้นโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรขยะจึงได้
จัดให้มีโครงกำรขยะมีมูลค่ำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักมูลค่ำของขยะ กำรคัดแยกขยะ และช่วยกัน
รักษำสภำพแวดล้อมท่ีดีต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อใหน้ักเรียนคัดแยกขยะได้ถูกวิธี 
2.2 เพื่อใหน้ักเรียนรู้จักมูลค่ำของขยะ และจัดกำรขยะได้ถูกวิธี 

          2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันรักษำสภำพแวดล้อมท่ีดีต่อไป 

3. เปา้หมาย 
           3.1 ด้านปริมาณ 
         3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 คัดแยกขยะได้ถูกวิธ ี

3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักมูลค่ำของขยะและจัดกำรขยะได้ถูกวิธี 
           3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนช่วยกันรักษำสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนได้เป็นอย่ำงดี  
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  4.วิธีการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 -ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน ขอ

อนุมัติโครงกำร และแต่งต้ังคณะท ำงำน 
มิถุนำยน 2563 - ครูอมร 

2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
-กิจกรรมท่ี 1 คัดแยกขยะ 
-กิจกรรมท่ี 2 ถุงนมมีมูลค่ำ 

 
กรกฎำคม 63-พฤษภำคม 64 
กรกฎำคม 63-พฤษภำคม 64 

 
500 

1,000 

 
ครูอมร 
ครูอมร 

3 ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน พฤษภำคม 64 - ครูอมร 

4 ประเมินโครงกำร/สรุป/รำยกำรผล พฤษภำคม 64 - ครูอมร 

5.การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. นักเรียนคัดแยกขยะได้ถูกวิธี ร้อยละ 90 ประเมินโครงกำร แบบประเมินโครงกำร 
 2.  นักเรียนรู้จักมูลค่ำของขยะ และจัดกำรขยะได้ถูกวิธีร้อยละ 90 สังเกต แบบสังเกต 
 3.  นักเรียนช่วยกันรักษำสภำพแวดล้อมท่ีดี สังเกต แบบสังเกต 
 6. งบประมาณ 
   งบประมำณ จ ำนวน  1,500 บำท  
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   

7.1 กิจกรรมคัดแยกขยะ เป็นเงิน  500  บำท  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร จ ำแนกรำยกำรใช้จ่ำยดังนี้  
- ซื้อถุงด ำ  เป็นเงิน  400  บำท  
- อื่นๆ   เป็นเงิน  100  บำท  

7.2 กิจกรรมถุงนมมีคุณค่ำ เป็นเงิน  1,000  บำท  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร จ ำแนกรำยกำรใช้จ่ำย 
ดังนี ้

- ถังใส่ถุงนม  เป็นเงิน  400  บำท  
- กรรไกร  เป็นเงิน  300  บำท   
- ผ้ำกันเป้ือน  เป็นเงิน  300  บำท  
- อื่นๆ  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียนเห็นมูลค่ำของขยะสำมำรถจัดกำรขยะได้ถูกวิธี   
8.2 โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมท่ีดี   

                                
                                                       ลงช่ือ   ผู้เสนอโครงกำร 
                                                              (นำงอมร  บุญโญปกรณ์) 
                  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 
                                                      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                            (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงการ จิตอาสาพัฒนาชุมชน 

แผนงาน บริหารท่ัวไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรวุฒิ  ปัถวี 

ลักษณะโครงการ            โครงการใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินการ    
สอดคล้องกับมฐ. สพฐ.      
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    

พฤษภาคม ๒๕๖๓ –  มีนาคม ๒๕๖๔ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน (๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน)  
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

              

๑. หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงค านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส าคัญ และ

พระองค์มี พระราชปณิธานแน่วแน่ท่ีจะท าให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ด้วย
มีพระราชประสงค์ท่ีจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแนวพระราชด าริ
ต่างๆในการบ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา   ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วยราชการในพระองค์ 
ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าท่ีมีจิตอาสา บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีต่างๆ 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าท่วมในเขตชุมชน ปัญหา
การจราจร และอื่นๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ท่ีทรงห่วงใยปัญหา   น้ าท่วมและปัญหาการจราจรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ  ใน
การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯให้จัดต้ังโครงการจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ”ขึ้น เพื่อเป็น
การรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นท่ีใน
ชุมชนต่างๆให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยช่วงแรกด าเนินโครงการในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ช่วงท่ีสองไปยังท่ีมีเขตพระราชฐาน และช่วงท่ีสามจะขยายผลโครงการไปทุกจังหวัดท่ัว
ประเทศ 

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีจิตสาธารณะ การเป็นจิต
อาสาเพื่อพัฒนายกระดับจิตใจให้กับนักเรียน เยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจเรื่องของการเสียสละ ส่ิงท่ีตนเอง
มีแม้กระท่ังเรื่องของเวลา เพื่อเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ให้แก่ส่วนรวม หันมาท ากิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับคุณธรรมอัตลักษณ์ประจ าโรงเรียนท่ีว่า “ความมีวินัย ความพอเพียง ความมีจิตสาธารณะ” 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
        ๑.  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 

๒.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๓.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
๔.  เพื่อใหน้ักเรียนมีจิตสาธารณะ ได้ท ากิจกรรมบริการแก่ชุมชน 



๗๙ 
 

        ๕.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น า ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้กับ   
ผู้เรียนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 

๓. เป้าหมาย/ผลลัพธ ์
          เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
               ๑.   นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม  

       ๒.   นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 
       ๓.   นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสา  
 

๔. วิธีการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติโครงการ เมษายน ๒๕๖๓ นายวรวุฒิ  ปัถวี 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการและประชุมคณะการด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท าความสะอาด มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวรวุฒิ  ปัถวี/

คณะท างาน 
 
 

๔. 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
    -กิจกรรมอบรมโครงการจิตอาสา 

มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวรวุฒิ  ปัถวี/
คณะท างาน 

    -กิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดวันส าคัญของไทย ตลอดปีการศึกษาหรือ
ตามความเหมาะสม 

นายวรวุฒิ  ปัถวี/
คณะท างาน 

๕. ติดตามและประเมินผล ตลอดปีการศึกษา นายวรวุฒิ  ปัถวี 
๖. ประเมินโครงการ/สรุปรายงานผล มีนาคม ๒๕๖๔ นายวรวุฒิ  ปัถวี 

 
๕. ประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือวัดผล 
ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
และรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 

ประเมินจากสภาพจริง แบบสังเกต 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนนักเรียนท่ีรู้จักการช่วยเหลือ ประเมินจากสภาพจริง แบบสังเกต 



๘๐ 
 

ซึ่งกันและกัน 
ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรม 
จิตสาธารณะหรือจิตอาสา 

ประเมินจากสภาพจริง แบบสังเกต 

 
๖.งบประมาณ 
 ๑. เงินอุดหนุนรายหัว                      ๑๔,๐๐๐               บาท 
 ๒. เงินรายได้สถานศึกษา                      -                     บาท 
 ๓. เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น                   -                    บาท 
                รวมงบประมาณท่ีได้รับ     ๑๔,๐๐๐       บาท 
 
 ๗. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๑.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท าความสะอาด 
ค่าไม้กวาดทางมะพร้าว     ๗๐ x ๑๐ = ๗๐๐ บาท 
ค่าท่ีโกยผงพลาสติก         ๖๐ x ๕ = ๓๐๐ บาท 
ไม้รีดน้ า ๒๕๐ x ๔ = ๑,๐๐๐ บาท 

รวม ๒,๐๐๐ บาท 
 

๒.กิจกรรมอบรมโครงการจิตอาสา  
(นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๕)  

ค่าป้ายไวนิล                                             ๕๐๐ บาท 
ค่าท าเข็มกลัดจิตอาสา ๒,๖๕๐   บาท 
ค่าจ้างวิทยากรอบรม                        ๓,๐๐๐ บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม    ๑๑๐ x ๓๕ = ๓,๘๕๐ บาท 

รวม ๑๐,๐๐๐ บาท 
          ๓.กิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดวันส าคัญของไทย 
           (ตัวแทนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ – ๖ ห้องละ ๓ คน) 

ค่าพาหนะเดินทาง (รถสองแถว)    ๖๐๐ x ๓ = ๑,๘๐๐ บาท 
ค่าน้ าด่ืม ๒๐๐ บาท 

รวม ๒,๐๐๐ บาท 
                                                        
                    รวมเป็นเงิน         ๑๔,๐๐๐            บาท 
 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



๘๑ 
 

๑. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 
๒. นักเรียนมีจิตส านึกในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนของตน 
๓. โรงเรียนและชุมชนมีความสะอาดมากขึ้น 
๔. นักเรียนมีจิตสาธารณะ ได้ท ากิจกรรมบริการแก่ชุมชน 

  ๕. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้น า มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และสามารถ
        น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
      ลงช่ือ……………...…………………..ผู้เสนอโครงการ                      
                          (นายวรวุฒิ  ปัถวี)                                               
                     ครูผู้ช่วย                                         
    

ลงช่ือ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ) 

                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 

 

 
โครงการ  พัฒนำผู้เรียน 
แผนงาน  บริหำรท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ  นำยเจริญ  ภูมิเรศสุนทร 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนินการ ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๓ – ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ. มำตรฐำนท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน     
   (๑.๑.๓,๑.๑.๔,๑.๑.๖,๑.๒.๑,๑.๒.๒,๑.๒.๓,๑.๒.๔) 

  มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ (๑,๒,๓) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตำมนโยบำยหลักสูตรแกนกลำงขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช  ๒๕๕๑ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ๘ กลุ่ม
สำระ พัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘ ประกำร ให้เกิดขึ้นกับ ผู้เรียนทุกคน และต้องกำรให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข ป้องกันตัวเองจำกยำเสพติด  เห็นคุณค่ำในตัวเอง  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เอื้ออำธรผู้อื่น  
ยอมรับควำมคิดควำมแตกต่ำง  รู้คุณค่ำส่ิงแวดล้อมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  วำงแผนกำรท ำงำน ท ำงำนอย่ำงมี
ควำมสุข  ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้  ดังนั้นโรงเรียน จึงได้จัดโครงกำรส่งเสริมและตอบสนอง ให้รู้จักและใช้
ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้  ให้มีกิจกรรมเสริมในหลักสูตร เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ –ยุวกำชำด 
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมเสริมสร้ำง



๘๒ 
 

วินัย กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนดนตรี กีฬำและศิลปะ กำรจัดกิจกรรมเสริมท้ังหมดนี้ เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับกำรพัฒนำ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ และมีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์

เด็กทุกคนมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศชำติ ถ้ำเด็กมีวินัย มีคุณธรรม มีสติปัญญำจะเป็น
ประชำกรท่ีมีคุณภำพในอนำคต เป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำทุก ๆ ด้ำนของประเทศชำติให้มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงและถำวรด้วยเหตุผลดังกล่ำวจึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตำมควำมสนใจเรียนรู้ วำงแผน และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ควำมสำมำรถ  ควำม
ถนัด 

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีมี คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ กำรพัฒนำทำงวินัยและด้ำนร่ำงกำย สังคม อำรมณ์  
จิตใจ และสติปัญญำ 

๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้ และทักษะด้ำนดนตรี กีฬำ ศิลปะและแสดงออกเชิงสร้ำงสรรค์ตำม
โอกำสต่ำงๆ 

๒.๔ เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมตระหนัก รู้คุณค่ำส่ิงแวดล้อม มีควำมรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนร่วม 
 
๓. เปา้หมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ นักเรียนไมน่้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ มีวินัย มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี 
๓.๑.๒ นักเรียนไมน่้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ มีทักษะด้ำนดนตรี กีฬำ ศิลปะ และนันทนำกำร 
๓.๑.๓ นักเรียนทุกคนมีน้ ำใจ และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ 
๓.๑.๔ นักเรียนไมน่้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ เกิดควำมตระหนัก รู้คุณค่ำส่ิงแวดล้อม มีควำมรับผิดชอบ   

         และเสียสละเพื่อส่วนร่วม 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ นักเรียนมีวนิัย มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี 
๓.๒.๒ นักเรียนมีทักษะด้ำนดนตรี กีฬำ ศิลปะ และนันทนำกำร 
๓.๒.๓ นักเรียนมีน้ ำใจ และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ 
๓.๒.๔ นักเรียนควำมตระหนัก รู้คุณค่ำส่ิงแวดล้อมมีควำมรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนร่วม 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
๔.๑ กำรวำงแผน (P)  

๔.๑.๑ แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  ๔.๑.๒ ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร 
  ๔.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนกำรท ำงำน 
๔.๒ ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมท่ีก ำหนดไว้ (D) 
๔.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C ) 
๔.๔ น ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรประเมินและประเด็นปัญหำท่ีพบมำเป็นข้อมูลย้อนกลับในกำรด ำเนิน 
      กิจกรรมในปีต่อไป (A) 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ    
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมค่ำยคุณธรรม ๑๖ พ.ค.๖๓-๓๑ มี.ค.๖๔  32,885.66 ครูอภิญญำและคณะคร ู
๒.ลูกเสือ-ยุวกำชำดเข้ำค่ำยเดือน (ธันวำคม) ๑๖พ.ค.๖๓-๓๑ มี.ค.๖๔  120,325.66 ครูวัชระและคณะคร ู
๓. ICTเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ๑๖พ.ค.๖๓-๓๑ มี.ค.๖๔  ๕3,885.66 ครูสมรและคณะคร ู
๔. กิจกรรมวิชำกำร 
- จัดนิทรรศกำรวิชำกำร 

๑๖พ.ค.๖๓-๓๑ มี.ค.๖๔  ๕๓,๗41.66 ครูพิมพ์ชนกและคณะคร ู

๕.ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ ๑๖พ.ค.๖๓-๓๑ มี.ค.๖๔  124,461.66 ครูวำรุณีและคณะคร ู
6.กิจกรรมโควิด-2019 ๑๖พ.ค.๖๓-๓0 มิ.ย.๖3 53,741.66 ครูพิมพ์ชนกและคณะคร ู

 
๖.  ประเมินผล 

  ๖.๑ วิธีกำร 
๖.๑.๑ สอบถำม  
๖.๑.๒ สังเกต 

  ๖.๒ เครื่องมือ 
๖.๒.๑ แบบสอบถำม 
๖.๒.๒ แบบสังเกต 

๗.  งบประมาณ 
  ๗.๑  เงินอุดหนุนรำยหัว   439,041.96   บำท 
  ๗.๒  เงินรำยได้สถำนศึกษำ        -  บำท 

       รวมยอดเงิน ท้ังหมด                     439,041.96   บำท 
 หมายเหตุ ค่ำใช้จ่ำยถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๘.๑  ครูและผู้ปกครองทุกคนเห็นควำมส ำคัญของกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกำชำด เพื่อให้นักเรียนมี 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมท่ีก ำหนด 
      ๘.๒  นักเรียนมีควำมกล้ำแสดงออกในด้ำนต่ำงๆ และได้รับส่งเสริม ตำมควำมต้องกำรของแต่ละ
บุคคล 
      ๘.๓  นักเรียนมีควำมรู้ มีควำมต้ังใจ เกิดควำมมุ่งมั่นในกำรเรียน มีควำมกระตือรือรน้ในกำรเรียน 
มำกขึ้น 
      ๘.๔  นักเรียนควำมตระหนัก รู้คุณค่ำส่ิงแวดล้อม มีควำมรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนร่วม 
 
 

                                         ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงกำร
  

                                                    (นำยเจริญ  ภูมิเรศสุนทร)   
             ครูช ำนำญกำร 
 
 

      ลงช่ือ.................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 



๘๔ 
 

                                          (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
                                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ   โครงกำรโรงเรียนสุจริต   
แผนงาน   บริหำรท่ัวไป 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  งำนบริหำรท่ัวไป 
ผู้ที่รับผิดชอบ   นำงสำวนัสรีน  ทรงวีระ  
ระยะเวลาด าเนินการ      16 พฤษภำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ. มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
                 

1. หลักการและเหตุผล 
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เนื่องจำกสภำพสังคมในปัจจุบันนี้มีกำรเปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  ท ำให้กำรด ำเนินชีวิตของผู้คน
ในสังคมท่ีอยู่ร่วมกันเกิดกำรแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีควำมสุขโดยมีกำรเอำรัดเอำ
เปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมต้องกำรของตนอย่ำงไม่พอเพียง เป็นสำเหตุ
ท ำให้เกิดกำรทุจริตทุกรูปแบบ มีกำรคอร์รัปช่ัน  หรือกำรทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวง  โดยกำรใช้อ ำนำจท่ีได้มำ
โดยหน้ำท่ีในกำรหำประโยชน์ส่วนตัว เช่นกำรติดสินบน  กำรรีดไถขู่กรรโชก  กำรยักยอก  กำรเล่นพรรคเล่น
พวก  ผลประโยชน์ทับซ้อน กำรสนับสนุนพรรคกำรเมืองอย่ำงทุจริต   
 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำร เขต  ๑  ได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด ำเนินงำนท่ีเป็นกำร
ป้องกันกำรทุจริตผ่ำนกำรปลูกจิตส ำนึกให้กับนักเรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษำและเมื่อ
มีกำรด ำเนินงำนแล้ว ก็จะได้น ำผลท่ีได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มี
ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นแกนน ำในกำรขับเคล่ือนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล ใน
สถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” 
 

2. วัตถุประสงค ์
1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญำ กำรป้องกันกำร

ทุจริต กำรปลูกฝังจิตส ำนึกและสร้ำงเครือข่ำยในชุมชนในสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ   
2. เพื่อพัฒนำนักเรียนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้ำน กล่ำวคือ  หล่อหลอมนักเรียน 

กล้ำหำญทำงจริยธรรม  สร้ำงปัญญำให้นักเรียนเก่งและ พัฒนำชีวิตให้มั่นคง 
3. เป้าหมาย 

 ผลลัพธ์ 
 1.นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้ำน กล่ำวคือ  หล่อหลอมให้นักเรียนมีควำม 

กล้ำหำญทำงจริยธรรม  สร้ำงปัญญำให้นักเรียนเก่งและ พัฒนำชีวิตให้มั่นคง 
 2. พัฒนำผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้ำน กล่ำวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้ำหำญทำงจริยธรรม สร้ำง

ปัญญำนักเรียนเก่ง มีควำมช ำนำญในกำรใช้เครื่องมือเพื่อกำรเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนำนักเรียนแกร่ง มีทักษะท่ี
เช่ียวชำญในกำรพัฒนำชีวิตท่ีมั่นคง 
 ผลผลิต 
 1. นักเรียนร้อยละ 80  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องสุจริต กำรป้องกันกำรทุจริต   

 2. นักเรียนร้อยละ 80  มีควำมสำมำรถในกำรเผยแพร่ควำมรู้ ขยำยผลถึงชุมชนในสังคม  
 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
4.1  เสนออนุมัติโครงกำร 
4.2  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
4.3  กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
4.4  กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
4.5  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 

5. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

  เงินรำยได้สถำนศึกษำ    3,000 บำท                    
  รวมงบประมำณท่ีได้รับ   3,000 บำท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรท่ีคำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
 6.1 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์     
  6.1.1  กระดำษ A4  2 ลัง                     1,800  บำท  
  6.1.2  ด ำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี     1,000   บำท 
  6.1.3  ค่ำวัสดุอื่นๆ                                200   บำท 
   รวมเป็นเงิน              3,000  บำท 
     ถั่วจ่ำยทุกรำยกำร 
 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
        นักเรียนมีควำมรู้ทักษะกำรป้องกำรทุจริตสำมำรถในกำรเผยแพร่
ควำมรู้    แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ำยชุมชนในสังคม 
ผลลัพธ์ 
         1. นั ก เรี ยนมี คุณ ธรรม  จริย ธรรมและธรรมำภิ บ ำลใน
สถำนศึกษำ “ ป้องกันกำรทุจริต”  
        2. นักเรียนมีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม นักเรียนมีควำม
ช ำนำญในกำรใช้เครื่องมือเพื่อกำรเรียนรู้ได้ และมีทักษะในกำรพัฒนำ

 
สังเกต  
สัมภำษณ์ 
 
 
ส ำรวจ 
ควำมพึงพอใจ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภำษณ์ 
 
 
แบบส ำรวจ 
ควำมพึงพอใจ 

ด าเนินงาน 
1 เสนออนุมัติโครงกำร เมษำยน  2563  นำงสำวนัสรีน  ทรงวีระ 
2 แต่งต้ังคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำน 
เมษำยน  2563 

 นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ 

3 กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี กรกฎำคม 2563 – 
มีนำคม 2564 

1,000  บำท นำงสำวนัสรีน  ทรงวีระ 
นำยภัทรพล  แก้วปัน 
นำงศรนำรถ  ผลทวี 

นำงสำวดำรินทร์  มำดี 
นำงวำริน  ยินสูตร 

นำงสำวนิระมล  นครเขต 
นำงสำวโสรัตน์ดำ  กองทอง 

4 กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

กรกฎำคม 2563 – 
มีนำคม 2564 

2,000  บำท นำยธเนศ  พุ่มเพ็ชร และ
คณะครูทุกท่ำน 

5 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 31  มีนำคม   
2564 

 นำงสำวนัสรีน  ทรงวีระ 
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ชีวิตท่ีมั่นคงอยู่อย่ำงพอเพียง 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนร้อยละ 80  มีควำมรู้ ทักษะกำรป้องกัน กำรปลูกฝัง และกำรสร้ำงเครือข่ำย  เผยแพร่สู่
ชุมชนในสังคมในกำรป้องกันกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
       ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงกำร     
                                   (นำงสำวนัสรีน  ทรงวีระ)                       
                                     ครูผู้ช่วย                   
 
 

   ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงกำร  
                                              (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ     โรงเรียนคุณธรรม 
แผนงาน     บริหำรงำนท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำยวัชระ  คงสว่ำง 
ลักษณะโครงการ          โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    16 พฤษภำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มำตรฐำนท่ี 1 (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ 1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

1.หลักการและเหตุผล  
 ควำมเป็นมำของโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นกำร
ด ำเนินงำนเพื่อสืบสำนพระรำชปณิธำน  เดินตำมรอยเบ้ืองพระยุคลบำทของพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
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มหำภูมิพลอดุลยเดช  ตำมพระรำชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 10 ซึ่งรัฐมนตรวี่ำกำร
กระทรวง ศึกษำธิกำร  ได้มอบหมำยให้รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ด ำเนินงำนตำมนโยบำย
ภำยใต้ กรอบยุทธศำสตร์ชำติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหำรือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้น
พื้นฐำน ในฐำนะผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเยำวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภำพ อีกท้ังรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้เยำวชนทุกคน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีควำมสุข ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธกิำร  โดยผลกำรหำรือสรุปได้ว่ำกำรพัฒนำคุณธรรมให้กับ
เยำวชนของชำติจ้ำเป็นต้องด ำเนินกำร จัดท ำ “โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนำโรงเรียนใน
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมี
กระบวนกำรคิด อย่ำงมีเหตุผลซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ และสร้ำงควำมรู้สึกผิด
ชอบช่ัวดี  รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสำนควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และ 
องค์กรท่ีท้ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องท่ีไม่
ซับซ้อนและท้ำได้ง่ำย เป็นกำรลงทุนต่ ำ แต่ได้ก ำไรมำก และสำมำรถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้
จริง โดยหลักกำรของโรงเรียน คุณธรรมสำมำรถน้ำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศำสนำ ไม่ผูกขำดกับศำสนำใด
ศำสนำหนึ่ง  เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสำกล ท่ีจะช่วยให้พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” 
และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” ซึ่งนับเป็นกำรพฒันำเยำวชน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน  ได้อย่ำงยั่งยืนควำมเป็นมำของโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็น
กำรด ำเนินงำนเพื่อสืบสำนพระรำชปณิธำน  เดินตำมรอยเบ้ืองพระยุคลบำทของพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช  ตำมพระรำชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 10 ซึ่งรัฐมนตรวี่ำกำร
กระทรวง ศึกษำธิกำร  ได้มอบหมำยให้รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ด ำเนินงำนตำมนโยบำย
ภำยใต้ กรอบยุทธศำสตร์ชำติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหำรือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขั้นพื้นฐำน ในฐำนะผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเยำวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภำพ อีกท้ังรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้เยำวชนทุกคน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีควำมสุข ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธกิำร  โดยผลกำรหำรือสรุปได้ว่ำกำรพัฒนำคุณธรรมให้กับ
เยำวชนของชำติจ้ำเป็นต้องด ำเนินกำร จัดท ำ “โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนำโรงเรียนใน
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมี
กระบวนกำรคิด อย่ำงมีเหตุผลซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ และสร้ำงควำมรู้สึกผิด
ชอบช่ัวดี  รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสำนควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และ 
องค์กรท่ีท้ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องท่ีไม่
ซับซ้อนและท้ำได้ง่ำย เป็นกำรลงทุนต่ ำ แต่ได้ก ำไรมำก และสำมำรถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้
จริง โดยหลักกำรของโรงเรียน คุณธรรมสำมำรถน้ำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศำสนำ ไม่ผูกขำดกับศำสนำใด
ศำสนำหนึ่ง  เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสำกล ท่ีจะช่วยให้พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” 
และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” ซึ่งนับเป็นกำรพฒันำเยำวชน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน  ได้อย่ำงยั่งยืน 
2.วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อให้ผู้บริหำร ครู และนักเรียน ตระหนักรู ้เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิด อย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำ
แห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบช่ัวดี  และภูมิใจในกำรท้ำควำมดี  
    2) เพื่อให้ผู้บริหำร ครู และนักเรียนสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  โดยขอควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำน และองค์กรท่ีท้ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจน  และมีควำมต่อเนื่อง 
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3.เป้าหมาย 
3.1ด้านปริมาณ 100 % ของนักเรียน ครู และบุคลำกรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงำม 

3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียน ครู และบุคลำกรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงำม 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/งำนส ำคัญ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งต้ังคณะท ำงำนโรงเรียนคุณธรรม พฤษภำคม 256๓ นำยเจริญ  ภูมิเรศสุนทร 

นำยวัชระ  คงสว่ำง 
คณะครูและบุคลำกรในโรงเรียน
คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

2. ประชุมระดมสมองของบุคลำกรทุกฝ่ำยวำงแผน
ด ำเนินกำรโรงเรียนคุณธรรม 

พฤษภำคม 256๓ 

3.  ด ำเนินกำรตำมแผน(กิจกรรม) 
3.1โครงกำรประจ ำห้องเรียนและโรงเรียน 
3.2ไหว้สวย...รวยเสน่ห ์
3.3วัยใส...ใส่ใจระเบียบแถว 
3.4หนูจ๋ำ...เงียบๆหน่อย 
3.5ขยะในมือท่ำนลงถัง.....เถอะครับ 
3.6พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้เพื่อกำรด ำรงชีวิตเด็กและ
เยำวชน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 

กรกฎำคม-
กันยำยน 256๓ 

4. สรุปโครงกำร มีนำคม 256๔ 

5.การวัดและการประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1.100 % ของนักเรียน ครู และบุคลำกรเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงำม 

สอบถำม,รำยงำน
,สังเกต 

-แบบสอบถำม 
-แบบรำยงำน 
-แบบสังเกต 

2.นักเรียน ครู และบุคลำกรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงำม กำรสังเกต 
แบบรำยงำน 
แบบสอบถำม 

-แบบตรวจสอบ 
-แบบรำยงำน 
-แบบสอบถำม 

 
6.งบประมาณ 
 1.เงินอุดหนุนรำยหัว  3,000        บำท 
 2.รำยได้สถำนศึกษำ      -        บำท 
 3.เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น       -        บำท 
  รวมงบประมำณท่ีได้รับ -  บำท 
7.ประมาณการค่าใช้จ่าย 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 แต่งต้ังคณะท ำงำนโรงเรียนคุณธรรม - - - - 
2 ประชุมระดมสมองของบุคลำกรทุก - - - - 
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ฝ่ำยวำงแผนด ำเนินกำรโรงเรียนคุณธรรม 
3 ด ำเนินกำรตำมแผน 
3.1โครงกำรประจ ำห้องเรียนและ
โรงเรียน 
3.2ไหว้สวย...รวยเสน่ห ์
3.3วัยใส...ใส่ใจระเบียบแถว 
3.4หนูจ๋ำ...เงียบๆหน่อย 
3.5ขยะในมือท่ำนลงถัง.....เถอะครับ 
3.6พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้เพื่อกำร
ด ำรงชีวิตเด็กและเยำวชน 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

3,000 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

กิจกรรมท่ี 4 สรุปโครงกำร - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 

       ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1) จ ำนวนนักเรียนท่ีได้รับกำรพัฒนำให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น      
      2) จ ำนวนผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำให้มีพฤติกรรม ท่ีพึงประสงค์ใน
โรงเรียนเพิ่มขึ้น       
      3) จ ำนวนผู้บริหำร ครู และนักเรียน ท่ีได้รับกำรปลูกฝังคุณธรรม 5 ประกำร คือ  ควำมพอเพียง  ควำม
กตัญญู ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมรับผิดชอบ อุดมกำรณ์คุณธรรม 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้เสนอโครงกำร 
               (นำยวัชระ    คงสว่ำง) 
          ครูช ำนำญกำร 

      ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติกิจกรรม 
                       ( นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ ) 
                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
โครงการ           ผู้บริหำร (งบส ำรอง)  
แผนงาน           บริหำรงำนท่ัวไป  
ผู้ที่รับผิดชอบ           นำยเจริญ  ภูมิเรศสุนทร 
ลักษณะโครงการ          โครงกำรใหม่ 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.           มำตรฐำนกำรศึกษำท่ี ๑,๒ 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑.  
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 กำรส ำรองจ่ำยเพื่อกำรบริหำรเป็นงบประมำณท่ีจ ำเป็นต้องจัดสรรไว้เพื่อควำมคล่องตัวในกำร
บริหำรจัดกำร ซึ่งกำรจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนบำงครั้งไม่มีกำรตัง้งบประมำณไว้และบำงโครงกำรเป็น
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โครงกำรท่ีนอกเหนือจำกแผนปฏิบัติกำร เป็นโครงกำรเร่งด่วนจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นเมื่อมกีำร
จัดสรรเงินส ำรองจ่ำยไว้ก็จะเกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๒.  วัตถุประสงค ์
       ๑.  เพื่อควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร 
       ๒. เพื่อใช้จ่ำยในกิจกรรมตำมนโยบำยกิจกรรมส ำคัญอื่นๆ และโครงกำรท่ีจัดต้ังงบประมำณไว้ไม่
เพียงพอ 
๓.  เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 
         -กำรบริหำรจัดกำรมีงบประมำณเพียงพอสอดคล้องกับควำมต้องกำร 
     เชิงคุณภาพ 
         -กำรบริหำรจัดกำรคล่องตัว  และเกิดประสิทธิภำพ 
๔.  ตัวชี้วัด 
 ๔.๑ ร้อยละ ๑๐๐ กำรบริหำรจัดกำรเกิดควำมคล่องตัว 

 ๔.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีเงินใช้จ่ำยร่วมกิจกรรมตำมนโยบำย  กิจกรรมส ำคัญอื่นๆ และ
โครงกำรท่ีจัดต้ังงบประมำณไว้ไม่เพียงพอ 

๕.  วิธีการด าเนินงาน 

 
๖. งบประมาณ        ๑๐,๐๕๖.๒๐  บาท     ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 แหล่งที่มาของงบประมาณ  
   เงินอุดหนุน / เงินรำยได้สถำนศึกษำ  

๗. การประเมินผล   การประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการ  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมช้ีแจงกำรด ำเนินงำน 
๒.  เสนอและขออนุมัติโครงงำนต่อ
คณะกรรมกำร 
๓. ด ำเนินงำนตำมนโยบำย กิจกรรม
ส ำคัญอื่น และโครงกำรท่ีจัดต้ัง
งบประมำณไว้ไม่เพียงพอ 
๔. นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำน 
๕. สรุป และรำยงำนผล 

เมษำยน ๒๕๖๓ 
เมษำยน ๒๕๖๓ 

 
เมษำยน ๒๕๖๓ 

 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

เมษำยน ๒๕๖๔ –  
มีนำคม ๒๕๖๔ 

นำยเจริญ  ภูมิเรศสุนทร 
นำยเจริญ  ภูมิเรศสุนทร 

 
นำยเจริญ  ภูมิเรศสุนทร 

 
 

นำงณัฐกำนต์ แก้วประเสริฐ 
นำยเจริญ  ภูมิเรศสุนทร 

ประเด็นการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร สอบถำม 

 
แบบสอบถำม 
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 กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ส่งผลให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนเกิดประสิทธิผล  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
 
 
           ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงกำร         
                    (นำยเจริญ ภูมิเรศสุนทร)    
                       ครูช ำนำญกำร    
 
       ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                           (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ)         
                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ     กำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค 
แผนงาน     งำนบริหำรงบประมำณและทรัพย์สิน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นำงสำวณิชปภำพิชญ์  ธันยบูรณ์วรำยุ 
ลักษณะโครงการ     โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     16 พฤษภำคม 25๖3  –  31 มีนำคม 25๖4 
สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.   มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน)   

มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร (2.2 มีระบบ
บริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ, 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ, 2.6 
จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้) 
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สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธที่  ๓ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
               สำธำรณูปโภคภำยในสถำนศึกษำหมำยถึง  ไฟฟ้ำ  น้ ำประปำ โทรศัพท์  และไปรษณียำกร               
มีควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรงำนภำยในสถำนศึกษำเป็นอย่ำงยิ่ง  โดยเฉพำะงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน  เนื่องจำก
ปัจจุบันมีกำรใช้เทคโนโลยีต่อกำรเรียนกำรสอนมำกยิ่งขึ้น  สถำนศึกษำมีนโยบำยให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค
อย่ำงเต็มท่ี  แต่ต้องอยู่บนพื้นฐำนของควำมประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด    

2.  วัตถุประสงค์ 
               1.  เพื่อให้บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
               2.  เพื่อให้บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำใช้สำธำรณูปโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
               3.  เพื่อจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในด้ำนสำธำรณูปโภค (ค่ำไฟฟ้ำน้ ำประปำ  โทรศัพท์   
                   และไปรษณียำกร) ได้อย่ำงเหมำะสม  ประหยัด  เพียงพอ  แก่กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

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

4.  วิธีการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูเพื่อวำงแผนกำรใช้จ่ำย  พฤษภำคม 2563 
ผู้บริหำร, นำงสำววำรุณี และนำงสำว

ณิชปภำพิชญ์   

2. 
ให้ควำมรู้กำรใช้สำธำรณูปโภคแก่บุคลำกรทุกคนใน
สถำนศึกษำหน้ำเสำธง 

ตลอดปีกำรศึกษำ ครูเวรประจ ำวัน 

3. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย ตลอดปีกำรศึกษำ นำงสำววำรุณี, นำงสำวณิชปภำพิชญ์ 
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4. ประเมินโครงกำร พฤษภำคม  2564 นำงสำววำรุณี, นำงสำวณิชปภำพิชญ์ 

5. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พฤษภำคม  2564 นำงสำววำรุณี, นำงสำวณิชปภำพิชญ์ 

 

5.  การวัดและประเมินผล 

ท่ี 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                      -   บำท 
 2.  เงินรำยได้สถำนศึกษำ              293,028.67      บำท 
 3.  เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น                -              บำท  

  รวมงบประมำณท่ีได้รับ      293,028.67    บำท 

 

 

 

7.  ประมาณการค่าใช้จ่าย  (ให้จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรท่ีคำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
7.1  ค่ำสำธำรณูปโภค         เป็นเงิน   293,028.67  บำท  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

   ค่ำไฟฟ้ำ  19,546.056 × 12 เดือน เป็นเงิน     234,552.67  บำท 
   ค่ำน้ ำประปำ 4,600 × 12 เดือน  เป็นเงิน     55,200       บำท 
   ค่ำโทรศัพท์ 250 × 12 เดือน  เป็นเงิน     3,000           บำท 
   ค่ำไปรษณียำกร     เป็นเงิน      300             บำท 
 หมายเหตุ ค่ำใช้จ่ำยถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
            
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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 8.1  บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
           8.2 บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำใช้สำธำรณูปโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
           8.3  กำรจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในด้ำนสำธำรณูปโภค (ค่ำไฟฟ้ำน้ ำประปำ  โทรศัพท์   
       และไปรษณียำกร) ได้อย่ำงเหมำะสม  ประหยัด  เพียงพอ  แก่กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 
 
       ลงช่ือ.........................................ผู้เสนอโครงกำร 
                                                                              (นำงสำวณิชปภำพิชญ์ ธันยบูรณ์วรำยุ) 
                                                                                               ครู  
 
 
                                                                ลงช่ือ.........................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                                         (นำงณัฐกำนต์   แก้วประเสริฐ) 
                                                                       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 

 

 

 

 

 

 


