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สสวนททที่ ๑
บทนนน

๑. สภนพบรริบทของสถนนศศกษน
๑.๑ ขข้อมมูลท ทที่วไป
โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี ตวั ตั้งอยยยู่เลขทรีที่ ๔๘/๑ หมยยู่  ๓ ถนนเลรียบคลองขขุน

ศรรี ตตตำบลขขุนศรรี อตตำเภอไทรน น้อย จวังหววัดนนทบขุรรี รหวัสไปรษณรียย์ ๑๑๑๕๐ 
โทรศวัพทย์ : ๐๒-๙๒๑๙๗๖๐
โทรสตำร : ๐๒-๙๒๑๙๗๖๐  
Website : 

http://www.thaischool.in.th/klongkhunsri/data-๔๑๗๗๔/
E-mail : klongkhunsri@hotmail.com
โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี สวังกวัดสตตำนวักงตำนคณะกรรมกตำรกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้น

ฐตำน สตตำนวักงตำนเขตพพตั้นทรีที่กตำรศศกษตำประถมศศกษตำนนทบขุรรี  เขต ๒    
เปปิดสอนตวั ตั้งแตยู่ระดวับชวั ตั้น อนขุบตำล ๑ ถศงระดวับประถมศศกษตำปรีทรีที่  ๖  โดย

อตำศวัยพพตั้นทรีที่ของววัดคลองขขุนศรรีประมตำณ  ๓  ไรยู่  ๒ งตำน มรีเขตบรปิกตำรในกตำร
จวัดกตำรศศกษตำให น้นวักเรรียน ได น้แกยู่ หมยยู่ทรีที่ ๓  ตตตำบลขขุนศรรี  หมยยู่ ๗ และ หมยยู่ ๘ 
ตตตำบลคลองขวตำง

๑.๒ ประว ทต ริโรงเรทยนว ทดคลองขขุนศรท
โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี  ตวั ตั้งขศตั้นเมพที่อววันทรีที่  ๑๙  มรีนตำคม  พ.ศ. ๒๔๗๘ 

ซศที่งเปป็ นโรงเรรียนประชตำบตำลแหยู่งแรกของตตตำบลนรีตั้ ประเภทนตำยอตตำเภอจวัดตวั ตั้ง 
โดยมรีนตำยอตตำเภอทยู่ตำนอตตำมตำตยย์เอกขขุนธรรมรวัฐธขุรกตำร  นตำยอตตำเภอบตำงเลน  
จวังหววัดนครปฐม  และนตำยวปิจปิตร  นปิลพวันธขุย์  ศ ศกษตำธปิกตำรอตตำเภอ พร น้อมด น้วย
ประชตำชนในตตตำบลนรีตั้ รยู่วมกวันทตตำพปิธรีเปปิดปน้ตำยและตวั ตั้งช พที่อโรงเรรียนวยู่ตำ  “ โรงเรรียน
ประชตำบตำลตตตำบลขขุนศรรี ๑ (ววัดคลองขขุนศรรี) ”        ตยู่อมตำในปรี   พ.ศ. ๒๔๙๔ 
ได น้เปลรีที่ยนชพที่อโรงเรรียนใหมยู่เปป็ น “โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี” โดยใช น้ศตำลตำ
กตำรเปรรียญของววัดเปป็ นสถตำนศศกษตำ  จวัดกตำรเรรียนกตำรสอนตตำมหลวักสยตร
กระทรวงศศกษตำธปิกตำร มรี  นตำยลตตำภยมวัณยตำนนทย์ เปป็ นครยใหญยู่ และนตำยประดปิษฐย์ 
คนไว เปป็ นครยผย น้สอน ดตตำรงอยยยู่ด น้วยเงปินกองกตำรประถมศศกษตำ และเงปินงบประมตำณ
แผยู่นดปิน

มปิถขุนตำยน ๒๕๐๒  ทตำงรตำชกตำรได น้เปลรีที่ยนแปลงเขตจวังหววัดนครปฐม
บตำงสยู่วน จศงได น้โอนตตตำบลขขุนศรรี อตตำเภอบตำงเลน จวังหววัดนครปฐม มตำขศตั้นกวับ
อตตำเภอไทรน น้อย จวังหววัดนนทบขุรรี

ตขุลตำคม ๒๕๐๙  ทตำงรตำชกตำรได น้โอนกตำรศศกษตำประชตำบตำล มตำขศตั้นอยยยู่
กวับองคย์กตำรบรปิหตำรสยู่วนจวังหววัด โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีจศงขศตั้นอยยยู่กวับองคย์กตำร



2

บรปิหตำรสยู่วนจวังหววัดนนทบขุรรีกรมกตำรปกครอง  กระทรวงมหตำดไทยจวัดกตำรเรรียน
กตำรสอนตตำมหลวักสยตรกระทรวงศศกษตำธปิกตำรเหมพอนเดปิม

๑๙ ตขุลตำคม  ๒๕๑๑ ทตำงรตำชกตำรได น้อนขุมวัตปิเงปินงบประมตำณ  จตตำนวน  
๒๔๐,๐๐๐  บตำท    กยู่อสร น้ตำงอตำคตำรเรรียน  ๑  หลวัง  ตตำมแบบ  ๐๑๗  ซ ศที่ง
กยู่อสร น้ตำงแล น้วเสรป็จ เมพที่อ๑๒  กขุมภตำพวันธย์  ๒๕๑๒ ปรีกตำรศศกษตำ  ๒๕๑๒  มรี
นตำยศปิรปิ   ประทขุมมตำ  เปป็ นครยใหญยู่

พ.ศ. ๒๕๑๘ ได น้รวับงบประมตำณตยู่อเตปิมอตำคตำรเรรียนด น้ตำนลยู่ตำง๒ห น้องเรรียน
จตตำนวน ๗๐,๐๐๐ บตำท

๑๔ กขุมภตำพวันธย์  ๒๕๑๙  นตำยสดอยยยู่ดปิษฐย์  ได น้ย น้ตำยจตำกโรงเรรียนววัด
อปินทรย์  มตำดตตำรงตตตำแหนยู่งครยใหญยู่โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี ในปรีกตำรศ ศกษตำนรีตั้ มรีครย 
จตตำนวน  ๖ คน

พ.ศ. ๒๕๑๘ ได น้รวับงบประมตำณจตำกกระทรวงมหตำดไทย จตตำนวน  
๘๐,๐๐๐ บตำท ตยู่อเตปิมอตำคตำรเรรียนชวั ตั้นลยู่ตำงอรีกสองห น้องเรรียนพร น้อมทวั ตั้งทตตำประตย
เหลป็กยพดสองชวั ตั้น

พ.ศ. ๒๕๑๘ ได น้รวับงบประมตำณจตำกองคย์กตำรบรปิหตำรสยู่วนจวังหววัดนนทบขุรรี
กยู่อสร น้ตำงบ น้ตำนพวักครย จตตำนวน ๑ หลวัง 

ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๑๙ มรีนตำยสด  อยยยู่ดปิษฐย์  เปป็ นครยใหญยู่  มรีครยประจตตำกตำร 
๘ คน

พ.ศ. ๒๕๒๐ ได น้รวับงบประมตำณกยู่อสร น้ตำงบ น้ตำนพวักครย จตตำนวน ๒ หลวัง  เสรป็จ
เรรียบร น้อยเมพที่อ   ววันทรีที่  ๒๐  เมษตำยน ๒๕๒๑ ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๒๐  มรีนตำยสด  
อยยยู่ดปิษฐย์  เปป็ นครยใหญยู่  มรีครยประจตตำกตำร๑๐  คน

๑๑  กรกฎตำคม  ๒๕๒๑ ได น้รวับงบประมตำณจตำกกระทรวงสตำธตำรณสขุข   
จตตำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บตำท เพพที่อกยู่อสร น้ตำงถวังเกป็บนตตั้ตำฝน และประชตำชนบรปิจตำคเงปิน
และแรงงตำนสมทบคปิดเปป็ นมยลคยู่ตำ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บตำท

ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๒๑  มรีนตำยสดอยยยู่ดปิษฐย์  เปป็ นครยใหญยู่มรีครยประจตตำกตำร ๙ 
คน

มปิถขุนตำยน ๒๕๒๒ ได น้รวับงบประมตำณสร น้ตำงบ น้ตำนพวักครย ๑ หลวัง
ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๒๑  มรีกตำรเปลรีที่ยนแปลงกตำรใช น้หลวักสยตร  โดยเรปิที่มใช น้

ในชวั ตั้น ป.๑ ตวั ตั้งแตยู่ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๒๑
๑  ตขุลตำคม  ๒๕๒๓  ทตำงรตำชกตำรได น้โอนโรงเรรียนในสวังกวัดองคย์กตำร

บรปิหตำรสยู่วนจวังหววัดมตำสวังกวัดสตตำนวักงตำนคณะกรรมกตำรกตำรประถมศศกษตำแหยู่งชตำตปิ
กระทรวงศศกษตำธปิกตำร

ปรีกตำรศศกษตำ  ๒๕๒๓   นตำยศปิรปิ   ประทขุมมตำ  เปป็ นครยใหญยู่  มรีครยประจตตำ
กตำร  ๑๐  คน

ปรีกตำรศศกษตำ  ๒๕๒๙   นตำยชวนวัส  ลตตำภย  เปป็ นครยใหญยู่  มรีครยประจตตำกตำร 
๙ คน

ปรีกตำรศศกษตำ  ๒๕๓๔   นตำยสมหมตำย มวัณยตำนนทย์ เปป็ นอตำจตำรยย์ใหญยู่  มรี
ครยประจตตำกตำร  ๙  คน
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ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๓๔    นตำยผยู่อง  วงศย์ศปิรปิประเสรปิฐ  รวักษตำกตำรใน
ตตตำแหนยู่งอตำจตำรยย์ใหญยู่  

มรีครยประจตตำกตำร  จตตำนวน ๑๐ คน
ปรีกตำรศศกษตำ  ๒๕๓๖  นตำยสมหมตำย   มวัณยตำนนทย์  เปป็ นอตำจตำรยย์ใหญยู่  

มรีครยประจตตำกตำร ๙  คน
ปรีกตำรศศกษตำ  ๒๕๔๐  มรีนตำงสขุภตำวดรี  ลตำยนอก  เปป็ นอตำจตำรยย์ใหญยู่
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได น้รวับงบประมตำณกยู่อสร น้ตำงอตำคตำรเรรียน  ๑ หลวัง ตตำมแบบ

สปช. ๑๐๕/๒๖  งบประมตำณ  ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บตำท
กรกฎตำคม  ๒๕๔๔ คณะครขุศตำสตรย์  เอกอขุตสตำหกรรมศปิลปย์  รขุยู่น ๐๕ 

กลขุยู่ม AAA  ระดวับปรปิญญตำตรรี  สถตำบวันรตำชภวัฏบ น้ตำนสมเดป็จเจ น้ตำพระยตำ  สร น้ตำงเสตำ
ธงให น้โรงเรรียน  ๑ แหยู่ง  มยลคยู่ตำ  ๕๐,๐๐๐ บตำท

ววันทรีที่  ๑๖  มกรตำคม  ๒๕๔๕  นตำยสมบวัตปิ   ถปินน น้อย อตำจตำรยย์ใหญยู่
โรงเรรียนบ น้ตำนฮยู่องขตำดหนองตะเครียน สตตำนวักงตำนกตำรประถมศศกษตำอตตำเภอเมพอง
ศรรีสะเกษ สตตำนวักงตำนกตำรประถมศศกษตำจวังหววัดศรรีสะเกษ ได น้รวับคตตำสวัที่งให น้ย น้ตำยมตำ
ดตตำรงตตตำแหนยู่งทรีที่โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี 

มรีนตำคม  ๒๕๔๕ องคย์กตำรบรปิหตำรสยู่วนตตตำบลขขุนศรรีสนวับสนขุนงบประมตำณ
กยู่อสร น้ตำงบยู่อบตตำบวัดนตตั้ตำเสรีย ๑ แหยู่งคณะครยและผย น้ปกครองบรปิจตำคววัสดขุปรบปรขุง
สภตำพแวดล น้อมรอบอตำคตำร ๑ คปิดเปป็ นมยลคยู่ตำ  ๕,๐๐๐ บตำท

ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๔๕   นตำยสมบวัตปิ ถปินน น้อย   เปป็ นอตำจตำรยย์ใหญยู่ ครย
ประจตตำกตำร ๗ คน นวักกตำรภตำรโรง ๑ คน  

มปิถขุนตำยน  ๒๕๔๕  คขุณสตำมตำรถ – คขุณวปิมล   คขุปตย์เสถรียรวงศย์ มอบ
ววัสดขุปรวับปรขุงห น้องนตตั้ตำห น้องส น้วมสตตำหรวับนวักเรรียน  มยลคยู่ตำ  ๒๐,๐๐๐ บตำท

กรกฎตำคม  ๒๕๔๕  องคย์กตำรบรปิหตำรสยู่วนตตตำบลขขุนศรรี  บรปิจตำคเครพที่อง
คอมพปิวเตอรย์  จตตำนวน   ๒  เครพที่อง  พร น้อมเครพที่องปรปิตั้นเตอรย์  จตตำนวน  ๑ เครพที่อง  
มยลคยู่ตำ  ๔๓,๐๐๐ บตำท   

คณะกรรมกตำรสถตำนศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำนโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี  บรปิจตำค
เครพที่องคอมพปิวเตอรย์ พร น้อมโตต๊ะ  จตตำนวน    ชขุด ๑ มยลคยู่ตำ  ๒๐,๐๐๐ บตำท โรง
เลพที่อยจวักรไทยนตตำแสง  มอบววัสดขุในกตำรปรวับปรขุงสนตำมเดป็กเลยู่น  มยลคยู่ตำ  ๘,๐๐๐ 
บตำท

๑๓ มปิถขุนตำยน ๒๕๔๕   นตำงทปิพวรรณ รวักกตำรงตำน    ย น้ตำยไปดตตำรง
ตตตำแหนยู่งทรีที่โรงเรรียนววัดคลองเกลพอ  สปอ.ปตำกเกรป็ด จวังหววัดนนทบขุรรี

๙ มกรตำคม ๒๕๔๖    โรงเรรียนรยู่วมกวับชขุมชนมรีมตปิให น้จวัดกปิจกรรมววัน
เดป็กแหยู่งชตำตปิ ขศตั้น    ได น้รวับควตำมรยู่วมมพอจตำกชขุมชนอยยู่ตำงดรียปิที่ง  โดยส ปิที่งของทรีที่
สนวับสนขุนกปิจกรรมคปิดเปป็ นมยลคยู่ตำ ประมตำณ ๑๙,๐๐๐ บตำท

เมษตำยน ๒๕๔๖ กระทรวงศศกษตำธปิกตำร     ได น้ประกตำศให น้โรงเรรียนทขุก
แหยู่งเรปิที่มใช น้หลวักสยตรกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน พขุทธศวักรตำช ๒๕๔๒ ตวั ตั้งแตยู่ปรีกตำร
ศศกษตำ๒๕๔๖เปป็ นต น้นไป โดยเรปิที่มใช น้ในชวั ตั้นประถมศศกษตำปรีทรีที่ ๑ และชวั ตั้นประถม
ศศกษตำปรีทรีที่ ๔  และจะครบทขุกชวั ตั้นในปรีกตำรศศกษตำ  ๒๕๔๘ คณะครยทขุกคนจศงเข น้ตำ
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รวับกตำรอบรมและดตตำเนปินกตำรจวัดทตตำหลวักสยตรสถตำนศศกษตำ  และจวัดทตตำหลวักสยตร
สถตำนศศกษตำให น้เสรป็จในววันทรีที่  ๑  พฤษภตำคม  ๒๕๔๖ เพพที่อให น้ทวันใช น้ในววันเปปิด
เรรียนภตำคเรรียนทรีที่  ปรีกตำรศศกษตำ  ๒๕๔๖

ปรีกตำรศศกษตำ  ๒๕๔๖  นตำยสมบวัตปิ  ถปินน น้อย  เปป็ นอตำจตำรยย์ใหญยู่  มรีครย
ประจตตำกตำรจตตำนวน  ๖ คน

๑๙ พฤษภตำคม ๒๕๔๖  คณะครย ผย น้ปกครอง  ชขุมชน และผย น้มรีจปิต
ศรวัทธตำ  ได น้รยู่วมกวันบรปิจตำคววัสดขุและแรงงตำนในกตำรปรวับปรขุงห น้องเรรียนอนขุบตำล    
จตตำนวน  ๒  ห น้องเรรียน โดยดตตำเนปินกตำรปยกระเบพตั้องพพตั้นห น้อง  ตปิดมขุ น้งลวดและทตำสรี 
คปิดเปป็ นมยลคยู่ตำ  ๓๓,๖๓๕ บตำท

๙  มปิถขุนตำยน  ๒๕๔๖ ได น้รวับงบประมตำณกยู่อสร น้ตำงส น้วมแบบ สปช. 
๖๐๑/๒๖  จตตำนวน  ๑  หลวัง  งบประมตำณ  ๙๐,๙๐๐.๐๐ บตำท กยู่อสร น้ตำงแล น้ว
เสรป็จเมพที่อววันทรีที่  ๔ กรกฎตำคม  ๒๕๔๖  ววันทรีที่ ๗ กรกฎตำคม ๒๕๔๖ ได น้มรี
ประกตำศใช น้พระรตำชบวัญญวัตปิระเบรียบบรปิหตำรรตำชกตำรกระทรวงศศกษตำธปิกตำร พ.ศ. 
๒๕๔๖  มรีผลให น้สตตำนวักงตำนกตำรประถมศศกษตำอตตำเภอไทรน น้อย สตตำนวักงตำนกตำร  
ประถมศศกษตำจวังหววัดนนทบขุรรี  ไปสวังกวัดสตตำนวักงตำนเขตพพตั้นทรีที่กตำรศศกษตำนนทบขุรรี  
เขต ๒  คณะกรรมกตำรกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน กระทรวงศศกษตำธปิกตำร

โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี  มรีฐตำนะเปป็ นนปิตปิบขุคคล  ตตำมมตำตรตำ  ๓๕  และ
มรีคตตำสวัที่งคณะกรรมกตำรกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน ทรีที่ ๑/๒๕๔๖ เรพที่อง ให น้ข น้ตำรตำชกตำรครย
ปฏปิบวัตปิหน น้ตำทรีที่ผย น้อตตำนวยกตำรสถตำนศศกษตำตวั ตั้งแตยู่ ๗ กรกฎตำคม  พ.ศ.๒๕๔๖

ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๔๖  ได น้รวับเงปิน ทรวัพยย์ และสปิที่งของจตำกชขุมชนในกตำร
สนวับสนขุนกตำรบรปิหตำรกตำรศศกษตำ คปิดเปป็ นมยลคยู่ตำ  ประมตำณ  ๑๖๒,๐๗๘ บตำท

ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๔๗  นตำยสมบวัตปิ  ถปินน น้อย เปป็ นอตำจตำรยย์ใหญยู่ มรีครย
ประจตตำกตำรจตตำนวน  ๕  คน

๑. นตำยชวัยฤกษย์   วขุฒปิธตำดตำ          อตำจตำรยย์ ๒
๒. นตำงรวัชนรีนวล   ศรรีหนยขตตำ         อตำจตำรยย์๒
๓. นตำยสมศวักดปิดิ์   น น้อยวปิเศษ        อตำจตำรยย์ ๒
๔. นตำยศรชวัย  มโนรวักษย์            อตำจตำรยย์ ๑
๕. นตำงสตำวชขุตปิมตำ   จปิตรวังสรี         อตำจตำรยย์๑
๖. นตำยสวง   เงปินงตำม               ลยกจ น้ตำงประจตตำ  
๒๓  กรกฎตำคม  ๒๕๔๗ โรงเรรียนรยู่วมกวับชขุมชนปรวับปรขุงส ปิที่งแวดล น้อม 

โดยจวัดทตตำสวนหยยู่อม  คปิดเปป็ นมยลคยู่ตำ ประมตำณ  ๒๓,๗๙๐  บตำท
๒๖–๒๘ กรกฎตำคม  ๒๕๔๗ สตตำนวักงตำนรวับรองมตำตรฐตำนและประเมปิน

คขุณภตำพกตำรศศกษตำ(สมศ.) เข น้ตำประเมปินมตำตรฐตำนกตำรจวัดกตำรศศกษตำของโรงเรรียน
ววัดคลองขขุนศรรี รอบแรก

๑ ตขุลตำคม ๒๕๔๗ นตำยสมบวัตปิ  ถปินน น้อย  อตำจตำรยย์ใหญยู่ ได น้รวับกตำรแตยู่ง
ตวั ตั้งให น้เปป็ นผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๔๘ มรีนตำยสมบวัตปิ ถปินน น้อย เปป็ นผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียน 
มรีครยประจตตำกตำร  ๕  คน
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มรีนวักเรรียน  จตตำนวน  ๑๘๔  คน
ปรีกตำรศศกษตำนรีตั้ องคย์กตำรบรปิหตำรสยู่วนตตตำบลขขุนศรรี ได น้สนวับสนขุนงบ

ประมตำณ จวัดหตำเครพที่องดนตรรีไทย(อวังกะลขุง) จตตำนวน ๑ ชขุด มยลคยู่ตำ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
บตำท   และสนวับสนขุนงบประมตำณในกตำรจวัดหตำเครพที่องเลยู่นประจตตำสนตำมเดป็กเลยู่น
ให น้ชขุมชนววัดคลองขขุนศรรี ๑  ชขุด  มยลคยู่ตำ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บตำท

มกรตำคม  ๒๕๔๘ โรงเรรียนรยู่วมกวับชขุมชนมรีมตปิให น้จวัดกปิจกรรมววันเดป็ก
แหยู่งชตำตปิ ขศตั้น ได น้รวับควตำมรยู่วมมพอจตำกชขุมชนอยยู่ตำงดรียปิที่ง  โดยส ปิที่งของทรีที่สนวับสนขุน
กปิจกรรมคปิดเปป็ นมยลคยู่ตำ ประมตำณ  ๖๑,๗๐๐ บตำท

๔ มปิถขุนตำยน ๒๕๔๙ คณะกรรมกตำรสถตำนศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำนโรงเรรียนววัด
คลองขขุนศรรี   รยู่วมกวับชขุมชนขขุนศรรีคลองขวตำง และผย น้มรีจปิตศรวัทธตำ จวัดงตำน “ ขขุน
ศรรีสวัมพวันธย์ ” ขศตั้นเพพที่อหตำทขุนกยู่อสร น้ตำงตยู่อเตปิมอตำคตำรเรรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ 
พปิเศษ ซศที่งกยู่อสร น้ตำงรตำกฐตำนไว น้ตวั ตั้งแตยู่ พ.ศ.๒๕๔๒ และเพพที่อเทปิดพระเกรียรตปิ
พระบตำทสมเดป็จพระเจ น้ตำอยยยู่หวัวเนพที่องในวโรกตำสทรงฉลองสปิรปิรตำชสมบวัตปิ ครบ ๖๐ 
ปรี  โดยได น้รวับเงปินบรปิจตำคทวั ตั้งส ปิตั้น  ๒,๒๙๙,๘๑๓.๐๐ บตำท (สองล น้ตำนสองแสนเก น้ตำ
หมพที่นเก น้ตำพวันแปดร น้อยสปิบสตำมบตำทถ น้วน)

๑๘ สปิงหตำคม  ๒๕๔๙ บรปิษวัท ไทยเอเชรีย แปซปิฟปิคบรปิวเวอรย์รรีที่ จตตำกวัด 
มอบห น้องเดป็กดรี  เพพที่อพวัฒนตำควตำมพร น้อมนวักเรรียนอนขุบตำล คปิดเปป็ นมยลคยู่ตำ  
ประมตำณ  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐บตำท  และ องคย์กตำรบรปิหตำรสยู่วนตตตำบลขขุนศรรี สนวับสนขุน
งบประมตำณปรวับปรขุงห น้อง คปิดเปป็ นมยลคยู่ตำ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บตำท   

ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๔๙  นตำยสมบวัตปิ  ถปินน น้อย   เปป็ นผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียน
มรีครยประจตตำกตำร  ๕  คนครยอวัตรตำจ น้ตำง อบจ.นนทบขุรรีจตตำนวน ๓ คนครยอวัตรตำจ น้ตำง 
สพฐ.แก น้ไขปวัญหตำขตำดแคลนครยขวั ตั้นวปิกฤตปิ๑คนและครยภตำษตำตยู่ตำงประเทศ จตตำนวน
๑  คน  มรีนวักเรรียนปฐมววัย(๓ ขวบ) ขององคย์กตำรบรปิหตำรสยู่วนตตตำบลขขุนศรรี  ๑ 
ห น้องเรรียนจตตำนวน ๒๒ คน   นวักเรรียนชวั ตั้นอนขุบตำล ๑ ถศงชวั ตั้นประถมศศกษตำปรีทรีที่ ๖ 
จตตำนวน ๒๐๗ คน

พฤศจปิกตำยน  ๒๕๔๙  กตำรกยู่อสร น้ตำงตยู่อเตปิมอตำคตำรเรรียนเฉลปิมพระเกรีย
รตปิฯ ชวั ตั้นบนแล น้วเสรป็จ จตตำนวน
๕  ห น้อง และเปปิดให น้นวักเรรียนได น้เข น้ตำเรรียน สยู่วนชวั ตั้นลยู่ตำงยวังไมยู่ได น้ดตตำเนปินกตำร
กยู่อสร น้ตำงเนพที่องจตำกงบประมตำณไมยู่พรียงพอ 

ปรีกตำรศศกษตำนรีตั้ องคย์กตำรบรปิหตำรสยู่วนจวังหววัดนนทบขุรรี  ได น้มอบห น้องเรรียน
คอมพปิวเตอรย์  ขนตำด  ๒๐  เครพที่อง พร น้อมอขุปกรณย์แมยู่ขยู่ตำย และเครพที่องฉตำยโปร
เจป็คเตอรย์  จตตำนวน  ๑ เครพที่อง  เครพที่องดนตรรีไทย  จตตำนวน ๑ ชขุด

     ๒๐ ตขุลตำคม ๒๕๔๙ องคย์กตำรบรปิหตำรสยู่วนตตตำบลขขุนศรรีได น้สนวับสนขุนงบ
ประมตำณในกตำรปรวับปรขุงห น้องสมขุดชขุมชนโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี  ขนตำด  ๒  
ห น้องเรรียน  มยลคยู่ตำ   ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บตำท   และจวัดสร น้ตำงสนตำมเปตองขนตำด
มตำตรฐตำน  จตตำนวน  ๑ แหยู่ง  มยลคยู่ตำ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บตำท

ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๕๐ นวักเรรียน จตตำนวน ๒๓๒ คน นตำยสมบวัตปิ ถปินน น้อย 
เปป็ นผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียน 
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มรีบขุคลตำกรประจตตำกตำร ๖ คน ครยอวัตรตำจ น้ตำง  ๕ คน
๑   ตขุลตำคม    ๒๕๕๐   องคย์กตำรบรปิหตำรสยู่วนจวังหววัดนนทบขุรรี      จวัดงบ

ประมตำณจ น้ตำงครยเพปิที่มเตปิมให น้โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี ตตำมทรีที่โรงเรรียนเสนอขอไป
จตตำนวน ๒ คนโดยคณะกรรมกตำรได น้ดตตำเนปินกตำรควัดเลพอกและสวัที่งจ น้ตำง ได น้แกยู่

๑. นตำยพนม   อตำจคงหตำญ ศศ.บ.(ดนตรรีครีตศปิลปย์ ไทย)   
๒.นตำยอนวันตย์   ทองพขุยู่ม ค.บ.(สวังคมศศกษตำ)

๗  ตขุลตำคม  ๒๕๕๐  โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี รยู่วมกวับชขุมชน จวัด
กปิจกรรมทอดผ น้ตำปยู่ ตำสตำมวัคครี เพพที่อหตำทขุนสร น้ตำงห น้องนตตั้ตำสตตำหรวับนวักเรรียนอนขุบตำลและ
พวัฒนตำกตำรศศกษตำ  ได น้เงปินบรปิจตำค  จตตำนวน  ๒๒๐,๐๐๐ บตำท นตตำไปกยู่อสร น้ตำง
ห น้องนตตั้ตำสตตำหรวับนวักเรรียนอนขุบตำล ๑ หลวัง ขนตำด  ๕  ห น้อง  มยลคยู่ตำ   ๑๔๐,๐๐๐  
บตำท  

ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๕๑    นตำยสมบวัตปิ  ถปินน น้อย  เปป็ นผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียน
มรีนวักเรรียน จตตำนวน ๑๘๗  คน  และมรีบขุคลตำกรประจตตำกตำร ๖ คน ครยอวัตรตำจ น้ตำง  ๕
คน นวักกตำรภตำรโรง  ๑ คน

ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๕๒ นตำยสมบวัตปิ  ถปินน น้อย  เปป็ นผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียน   
มรีนวักเรรียน  จตตำนวน ๑๙๗ คน และมรีบขุคลตำกรประจตตำกตำร ๖ คน ครยอวัตรตำจ น้ตำง  ๕ 
คน นวักกตำรภตำรโรง ๑ คน

ปรี  พ.ศ.๒๕๕๒ คณะกรรมกตำรสถตำนศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำนรยู่วมกวับชขุมชน จวัด
กปิจกรรมทอดผ น้ตำปยู่ ตำสตำมวัคครี เพพที่อหตำทขุนซยู่อมแซมพพตั้นอตำคตำรเรรียน ๒ และจวัดทตตำ
ปน้ตำยชพที่อโรงเรรียนถตำวร  ได น้รวับเงปินบรปิจตำค  จตตำนวน  ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บตำท และได น้
รวับกตำรสนวับสนขุนเครพที่องจวักจตำกนตำยปรตำโมทยย์ สอดหยู่วง  อดรีต กตตำนวันตตตำบล
คลองขวตำง และบรปิษวัทภวัทรไพลย์ลปิที่ง เนปินกตำรกยู่อสร น้ตำงโครงสร น้ตำงปน้ตำย มยลคยู่ตำ 
๗๐,๐๐๐.๐๐ บตำท โดย นตำยบรรจง  ธนะโชตปิ  กตตำนวันตตตำบลคลองขวตำง บรปิจตำค
เงปินสมทบ  จตตำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐   บตำท(หนศที่งแสนบตำทถ น้วน)

ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๕๓ นตำยสมบวัตปิ  ถปินน น้อย  เปป็ นผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนมรี
นวักเรรียน  จตตำนวน  ๑๘๗ คนและมรีบขุคลตำกรประจตตำกตำร ๖ คน ครยอวัตรตำจ น้ตำง  ๘  
คน นวักกตำรภตำรโรง ๑ คน

ปรีงบประมตำณ ๒๕๕๓ องคย์กตำรบรปิหตำรสยู่วนตตตำบลขขุนศรรี ได น้อนขุมวัตปิงบ
ประมตำณเพพที่อปรวับปรขุงซยู่อมแซมอตำคตำรอเนกประสงคย์ จตตำนวน ๖๗๐,๐๐๐.๐๐ 
บตำท(หกแสนเจป็ดหมพที่นบตำทถ น้วน)  

สปิงหตำคม ปรี  ๒๕๕๓ กตตำนวันบรรจง  - นตำงฉวรีธนะโชตปิ และครอบครวัว
บรปิจตำคเงปินเพพที่อตยู่อเตปิมห น้องประชขุม ขนตำด ๑๘๙  ตตำรตำงเมตร  และห น้องเรรียน 
จตตำนวน ๑ ห น้องเรรียน  มยลคยู่ตำ  ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บตำท(หกแสนห น้ตำหมพที่นบตำท)

พฤศจปิกตำยน ๒๕๕๓ ได น้รวับกตำรสนวับสนขุนววัสดขุกยู่อสร น้ตำงเรพอนเพตำะชตตำเท
พพตั้นคอนกรรีตรอบอตำคตำร ๓ จตำกกตตำนวันกตตำนวันบรรจง   ธนะโชตปิ และผย น้มรีจปิต
ศรวัทธตำ คปิดเปป็ นมยลคยู่ตำ  ๖๐,๐๐๐ บตำท
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๗ มกรตำคม ๒๕๕๔ จวัดกปิจกรรมววันเดป็กแหยู่งชตำตปิ ได น้รวับเงปินสนวับสนขุนจตำ
กอบต.ขขุนศรรี  จตตำนวน  ๒๕,๐๐๐.๐๐ บตำท ชขุมชนจวัดอตำหตำรมตำเลรีตั้ยงนวักเรรียน 
จตตำนวน  ๙  ซขุ น้ม  รวมเงปินบรปิจตำคประมตำณ ๘๑,๐๐๐.๐๐ บตำท

๑๙ มกรตำคม ๒๕๕๔ ได น้รวับเงปินบรปิจตำคเพพที่อพวัฒนตำกตำรศศกษตำ จตำก
สตตำนวักงตำนสลตำกกปินแบยู่งรวัฐบตำล ๒๐,๐๐๐.๐๐ บตำทอขุปกรณย์กรีฬตำมยลคยู่ตำ 
๑๐,๐๐๐.๐๐ บตำท   และนตตำซปิโก น้  เกรียรตปิศวักดปิดิ์เสนตำเมพอง  มตำจวัดกปิจกรรมสอน
ทวักษะกตำรเลยู่นฟขุตบอลให น้นวักเรรียน และนตำยพลตำย บรปิจตำคเงปินเพพที่อบตตำรขุงกตำร
ศศกษตำ จตตำนวน  ๒๗,๐๐๐.๐๐ บตำท

มกรตำคม ๒๕๕๔   โรงเรรียนเรปิที่มจวัดชมรมสอนภตำษตำจรีนขศตั้น มรีนวักเรรียน
สมวัครเข น้ตำรยู่วมชมรม  จตตำนวน ๓๗  คน

ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๕๔ นตำยสมบวัตปิ  ถปินน น้อย  เปป็ นผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียน  
มรีครย ๘ คน ลยกจ น้ตำงประจตตำตตตำแหนยู่งชยู่ตำงสรี ๑ คน ครยอวัตรตำจ น้ตำง(งบอบจ.นนทบขุรรี) 
จตตำนวน ๓ คน ครยอวัตรตำจ น้ตำง(งบสพฐ.) จตตำนวน ๒ คน นวักเรรียน ๒๑๔ คน

๓๐ กวันยตำยน ๒๕๕๔ คณะครย กรรมกตำรสถตำนศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำนฯ ผย น้
ปกครองและชขุมชน จวัดงตำนแสดงมขุทปิตตำจปิต เนพที่องในโอกตำสทรีที่คขุณครยรวัชนรีนวล  
ศรรีหนยขตตำ เกษรียณอตำยขุรตำชกตำร และจวัดกปิจกรรมหตำทขุนสร น้ตำงลตำนเรรียนรย น้สตตำหรวับ
นวักเรรียนปฐมววัย หน น้ตำอตำคตำร ๒ (ปรวับพพตั้น ปยกระเบพตั้อง ทตตำรวั ตั้วสแตนเลส) คปิดเปป็ น
มยลคยู่ตำ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บตำท

ตขุลตำคม ๒๕๕๔ เกปิดมหตำอขุทกภวัย แตยู่โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี ไมยู่ได น้รวับ
ควตำมเสรียหตำย เนพที่องจตำกได น้รวับควตำมชยู่วยเหลพอจตำกองคย์กรปกครองสยู่วนท น้องถปิที่น 
ชขุมชน และบรปิษวัทภวัทรไพลย์ลปิที่ง จตตำกวัด รยู่วมจวัดทตตำควันกวั ตั้นนตตั้ตำหน น้ตำสถตำนศศกษตำและ
ววัดคลองขขุนศรรีตลอดแนว

     ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๕๕  นตำยสมบวัตปิ  ถปินน น้อย  เปป็ นผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียน
มรีครย ๗ คน ลยกจ น้ตำงประจตตำตตตำแหนยู่งชยู่ตำงสรี จตตำนวน  ๑  คน ครยอวัตรตำจ น้ตำง(งบ
อบจ.นนทบขุรรี) จตตำนวน ๓ คน ครยอวัตรตำจ น้ตำง(งบสพฐ.) จตตำนวน ๒ คน ครยตยู่ตำง
ชตำตปิ(ฟปิลปิปปินสย์) จตตำนวน  ๑  คน นวักเรรียน  ๒๑๗  คน  กรกฎตำคม ๒๕๕๕ 
อบต.ขขุนศรรี สร น้ตำงถนนคอนกรรีตเข น้ตำววัดและโรงเรรียน และกตตำนวันสขุรส รีหย์  ศรรีอปินทร
สขุทธปิดิ์ ดตตำเนปินกตำรเทพพตั้นคอนกรรีตบรปิเวณลตำนอเนกประสงคย์    และหน น้ตำอตำคตำร
เรรียน คปิดเปป็ นมยลคยู่ตำ ๒๐๐,๐๐ บตำท

    กวันยตำยน ๒๕๕๕ อบต.ขขุนศรรี สนวับสนขุนงบประมตำณทตตำมยู่ตำนกวั ตั้นห น้อง
ประชขุม และย น้ตำยสนตำมเดป็กเลยู่น 

    กวันยตำยน ๒๕๕๕ กตตำนวันบรรจง  ธนะโชตปิ บรปิจตำคววัสดขุส ปิที่งของและ
แรงงตำน     ในกตำรปรวับปรขุงสนตำมเดป็กเลยู่น และบรปิเวณโรงเรรียน คปิดเปป็ นมยลคยู่ตำ 
๕๐,๐๐๐ บตำท นตำยปรตำโมทยย์  สอดหยู่วง ดตตำเนปินกตำรปรวับปรขุงสภตำพแวดล น้อม
ด น้ตำนหน น้ตำสถตำนศศกษตำและรปิมคลองขขุนศรรี

     พฤศจปิกตำยน ๒๕๕๕ โรงเรรียนดตตำเนปินงนโครงกตำรยกระดวับคขุณภตำพผล
สวัมฤทธปิดิ์(เปปิดสอนพปิเศษ) และปรวับปรขุงสภตำพแวดล น้อมเพพที่อเตตำรรียมรวับกตำร
ประเมปินจตำกสมศ.รอบสตำม ในเดพอน ธวันวตำคม ๒๕๕๕
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`  ๒๔ – ๒๕ ธวันวตำคม ๒๕๕๕  รวับกตำรประเมปินจตำกสมศ.รอบสตำม ได น้รวับ
กตำรเสนอแนะให น้ปรวับปรขุงมตำตรฐตำนทรีที่ ๕ ซ ศที่งคะแนนไมยู่ถศงเกณฑย์ขวั ตั้นตตที่ตำ( ๗ 
คะแนน ) โดยให น้สถตำนศศกษตำเรยู่งดตตำเนปินกตำรจวัดกปิจกรรมกตำรเรรียนกตำรสอนเพพที่อ
ยกระดวับให น้ผลคะแนนทดสอบระดวับชตำตปิ ( O – NET  )ในปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๕๕
ได น้คะแนนสยงขศตั้น ซ ศที่งคณะครย กรรมกตำรสถตำนศศกษตำ ได น้รยู่วมกวันวตำงแผนยกระดวับ
อยยู่ตำงหลตำกหลตำยรยปแบบ ได น้แกยู่ จวัดสอนพปิเศษในชยู่วง เช น้ตำ กลตำงววัน เยป็น นตตำ
นวักเรรียนไปเข น้ตำรวับกตำรซยู่อมเสรปิมรยู่วมกวับศยนยย์เครพอขยู่ตำยฯอ.ไทรน น้อย และจวัดคยู่ตำย
เตรรียมสอบ O – NET  เปป็ นระยะเวลตำ ๓ ววัน ๒ คพน นอกจตำกนรีตั้ ยวังใช น้เทคนปิค
กตำรเสรปิมแรง เพพที่อให น้นวักเรรียนมรีกตตำลวังใจอยยู่ตำงหลตำกหลตำย

มกรตำคม ๒๕๕๖ จวัดกปิจกรรมววันเดป็ก ได น้รวับควตำมรยู่วมมพอจตำกชขุมชนอยยู่ตำงดรี
ยปิที่งเหมพอนทขุกปรีทรีที่ผยู่ตำนมตำ โดยมรี นตำยจตำรขุววัฒนย์  เกลรีตั้ยงเกลตำ นตำยอตตำเภอ
ไทรน น้อย ให น้เกรียรตปิมตำเปป็ นประธตำนมอบเกรียรตปิบวัตร และเปปิดงตำน

กขุมภตำพวันธย์ ๒๕๕๖ นวักเรรียนชวั ตั้นป.๖ เข น้ตำรวับกตำรทดสอบ O – NET  
ประจตตำปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๕๕   ทรีที่สนตำมสอบโรงเรรียนววัดคลองขวตำง

มรีนตำคม ๒๕๕๖  ประกตำศผลสอบ O – NET  ชวั ตั้นป.๖     ประจตตำปรีกตำร
ศศกษตำ ๒๕๕๕   ปรตำกฏวยู่ตำโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีคะแนนเฉลรีที่ยสยงกวยู่ตำ
คะแนนเฉลรีที่ยระดวับชตำตปิทขุกกลขุยู่มสตำระ และคะแนนมตำตรฐตำนทรีที่ ๕ สยงขศตั้นจตำก 
คะแนน ๖.๗๘ ในปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๕๔  เปป็ น ๑๓.๒๘ อยยยู่ในระดวับคขุณภตำพดรี  
อยยยู่ในอวันดวับทรีที่ ๑๒ ของสพป.นนทบขุรรี เขต ๒ โรงเรรียนได น้จวัดกปิจกรรมเสรปิมสร น้ตำง
ขววัญและกตตำลวังใจให น้นวักเรรียนและบขุคลตำกร      โดยนตตำนวักเรรียนชวั ตั้น ป.๖ ไป
ทวัศนศศกษตำจวังหววัดเพชรบขุรรี และหตำดชะอตตำ ตลอดจนจวัดกปิจกรรมปวัจฉปิมนปิเทศ 
โดยเลรีตั้ยงอตำหตำร(โตต๊ะจรีน) และมอบทขุนกตำรศศกษตำให น้นวักเรรียนทรีที่สอบได น้คะแนน
สยงสขุด จตตำนวน ๓ ทขุน

โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี ได น้ดตตำเนปินกตำรจวัดทตตำรตำยงตำนแผนกตำรยกระดวับผล
สวัมฤทธปิดิ์ O – NET  ไปยวังสพป.นนทบขุรรี เขต ๒ และ สตตำนวักงตำนรวับรอง
มตำตรฐตำนและประเมปินคขุณภตำพกตำรศศกษตำ(องคย์กรมหตำชน) 

๙  เมษตำยน  ๒๕๕๖ โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี ได น้รวับอนขุญตำตให น้ดตตำเนปิน
กตำรรพตั้อถอนอตำคตำรเรรียน แบบ ๐๑๗ ขนตำดสองชวั ตั้น ๘ ห น้องเรรียน จตตำนวน  ๑  
หลวัง ตตำมหนวังสพอ สพป.นนทบขุรรี เขต ๒ ทรีที่ ศธ ๐๔๐๗๗/๑๕๑๓ ลงววันทรีที่  ๙  
เมษตำยน  ๒๕๕๖

ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๕๖ นวักเรรียน ๒๒๕ คน  นตำยสมบวัตปิ  ถปินน น้อย  เปป็ นผย น้
อตตำนวยกตำร ครยผย น้สอนและบขุคลตำกร จตตำนวน ๑๘  คน ดวังนรีตั้

๑. นตำงสตำวอวังคณตำ  ปตำนนก ครยอวันดวับ คศ.๓
๒. นตำงสตำวอรขุณ  มรีสวัตยย์ ครยอวันดวับ คศ.๒ 
๓. นตำงสตำวภวัทรสขุภตำ  ทองจรีน ครยอวันดวับ คศ.๑
๔. นตำงววัชรตำภรณย์  พลโลก ครยอวันดวับ คศ.๑
๕. นตำงสตำวศขุภตำนวัน  ขววัญใจ ครยอวันดวับ คศ.๑
๖. นตำงสตำวรวังษปินรี  เงตำงตำม ครยอวันดวับ คศ.๑
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๗. นตำงกวปิตตำภรณย์  อตปิชตำตปิเกษมกขุล ครยอวันดวับ คศ.๑
๘. นตำงสตำวธนตำรวัตนย์  เจพอจวันทรย์ ครยอวันดวับ คศ.๑
ครยอวัตรตำจ น้ตำง  จตตำนวน  ๘  คน  ดวังนรีตั้
๑. นตำยกฤษดตำ  พวัฒนชรีวะพยล
๒. นตำงสขุดตำดวง  ศปิรปิจงเพรียร
๓. นตำยพลภปิสตำน  แสงพรหม
๔. นตำยสขุจรปิต   พขุยู่มไม น้
๕. นตำยชวัยศปิรปิ  ยปิตั้มแย น้มแสง
๖. นตำงสตำวปขุณยตำพร  จปิตรย์แจ น้ง ครยธขุรกตำร
๗. นตำงสตำวบปิว  ธวัญญตำผล พรีที่เลรีตั้ยงเดป็กพปิเศษ
๘. นตำงสตำววรรณปิศตำ  กลปิที่นปรตำง พรีที่เลรีตั้ยงนวักเรรียนอนขุบตำล
๙. Mr.Dennes Floyd L.Dellosa  ครยอวัตรตำจ น้ตำงชตำวตยู่ตำง

ชตำตปิ(งบประมตำณจตำก อบจ.นนทบขุรรี)
นตำยสวง  เงปินงตำม  ลยกจ น้ตำงประจตตำ ตตตำแหนยู่งชยู่ตำงสรี 

ระดวับ ๒
๒๘  พฤษภตำคม  ๒๕๕๖  สพป.นนทบขุรรี เขต ๒ สยู่งตวัว นตำงสตำว

ประมวล  ลตำประววัตปิ มตำรตำยงตำนตวัวเพพที่อปฏปิบวัตปิหน น้ตำทรีที่ในตตตำแหนยู่งครยอวัตรตำจ น้ตำง 
ตตำมโครงกตำรยกระดวับผลสวัมฤทธปิดิ์กตำรเรรียนกตำรสอนวปิทยตำศตำสตรย์

๒๙ พฤษภตำคม ๒๕๕๖  นตำงสตำวศขุภตำนวัน  ขววัญใจ มอบเงปินคยู่ตำววัสดขุ
ปยพพตั้นกระเบพตั้องหน น้ตำอตำคตำรเรรียน ๓ จตตำนวน  ๒๐,๐๐๐ บตำท

๒๑ มปิถขุนตำยน ๒๕๕๖  ด.ญ.ณวัทภวัทร  ทรวัพยย์มตำก  ได น้รวับรตำงววัล
ต น้นแบบคนดรีศรรีแผยู่นดปินจวังหววัดนนทบขุรรี  ประจตตำปรี  ๒๕๕๖  

๒๓ สปิงหตำคม ๒๕๕๖  สตตำนวักงตำนรวับรองมตำตรฐตำนและประเมปิน
คขุณภตำพกตำรศศกษตำ(องคย์กตำรมหตำชน) ประกตำศรวับรองกตำรประเมปินภตำยนอกรอบ
สตำม ระดวับกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน ด น้ตำนปฐมววัย ตวั ตั้งแตยู่ววันทรีที่  ๓๐ กวันยตำยน ๒๕๕๖

๑๑  กวันยตำยน  ๒๕๕๖ ด.ญ.ณวัทภวัทร  ทรวัพยย์มตำก  ได น้รวับรตำงววัล
เหรรียญทองจตำกกตำรประกวดเขรียนเรรียงควตำมระดวับจวังหววัดนนทบขุรรี ประจตตำปรีกตำร
ศศกษตำ ๒๕๕๖

๑๘  กวันยตำยน  ๒๕๕๖  รวับกตำรประเมปินสถตำนศศกษตำพอเพรียงอยยู่ตำง
ยวัที่งยพน ระดวับประเทศ นตตำโดย ศน.สขุภตำวดรี  สขุจรปิต  ผอ.วปิชวัย  บตตำรขุงศรรี และ 
ดร.มตำเรรียน  ซอหมวัด  ซศที่งมรีมตปิให น้ผยู่ตำนกตำรประเมปิน

๔  ตขุลตำคม  ๒๕๕๖  ต น้อนรวับคณะครยจตำกโรงเรรียนมยู่วงตตำรศ  
โรงเรรียนบ น้ตำนหนองเพรตำงตำย  และโรงเรรียนบ น้ตำนคลองพระพปิล  มตำศ ศกษตำดย
งตำนกตำรเตรรียมรวับกตำรประเมปินภตำยนอกรอบสตำม

๘  พฤศจปิกตำยน  ๒๕๕๖  นตตำด.ญ.เสป็ง  ต น้นตตำล  และด.ช.สร น้อย  
สงนตำ  ไปเข น้ตำรวับกตำรผยู่ตำตวัดรวัษตำดวงตตำ ณ โรงพยตำบตำลเลปิดส ปิน  โดยได น้รวับเงปิน
บรปิจตำคจตำกผย น้มรีจปิตศรวัทธตำ  จตตำนวน  ๕๐,๐๐๐.๐๐ บตำท และใช น้เปป็ นคยู่ตำรวักษตำ
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พยตำบตำล จตตำนวน  ๓๐,๐๐๐.๐๐ บตำท สยู่วนเงปินคงเหลพอเงปินเกป็บรวักษตำไว น้ใน
ธนตำคตำรออมสปิน สตำขตำไทรน น้อย

๑๒  พฤศจปิกตำยน  ๒๕๕๖  กตตำนวันบรรจง   ธนะโชตปิ  บรปิจตำคเงปิน
สร น้ตำงอตำคตำรห น้องสมขุด  จตตำนวน  ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บตำท(หกแสนบตำทถ น้วน)

๓  ธวันวตำคม  ๒๕๕๖  สตตำนวักงตำนรวับรองมตำตรฐตำนและประเมปิน
คขุณภตำพกตำรศศกษตำ(องคย์กตำรมหตำชน) ประกตำศรวับรองกตำรประเมปินภตำยนอกรอบ
สตำม ระดวับกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน ด น้ตำนประถมศศกษตำ ตวั ตั้งแตยู่ววันทรีที่  ๘ พฤศจปิกตำยน
๒๕๕๖   

๑๖  ธวันวตำคม ๒๕๕๖   กตตำนวันบรรจง  ธนะโชตปิ  กตตำนวันตตตำบลคลอง
ขวตำง  และนตำยไพรววัลยย์  มวัณยตำนนทย์  ประธตำนสภตำอบต.ขขุนศรรี         รยู่วม
ประกอบพปิธรียกเสตำเอกกตำรกยู่อสร น้ตำงอตำคตำรห น้องสมขุดโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

๒๖  ธวันวตำคม  ๒๕๕๖   นตำงบขุญมรี  ศรรีแสงทรวัพยย์  บรปิจตำคเงปินสร น้ตำง
อตำคตำรห น้องสมขุด  จตตำนวน  ๒๐๐,๐๐๐ บตำท(สองแสนบตำทถ น้วน)

๓  มกรตำคม  ๒๕๕๗  นตำยใส  ตตำววัน  หวัวหน น้ตำชขุมชนลวัวะ นตตำเงปิน
มตำบรปิจตำคสมทบกตำรจวัดกปิจกรรมววันเดป็กแหยู่งชตำตปิ ประจตตำปรี  ๒๕๕๗ จตตำนวน  
๑๒,๖๐๐.๐๐ บตำท

๙  มกรตำคม  ๒๕๕๗ นตำงสตำวภวัทรสขุภตำ  ทองจรีน  ได น้รวับคตตำสวัที่งย น้ตำย
และแตยู่งตวั ตั้งให น้ไปปฏปิบวัตปิหน น้ตำทรี

ทรีที่โรงเรรียนอนขุบตำลพระนครศรรีอยขุธยตำ 
๑๐  มกรตำคม  ๒๕๕๗  จวัดกปิจกรรมววันเดป็กแหยู่งชตำตปิ ประจตตำปรี  

๒๕๕๗ ได น้รวับควตำมรยู่วมมพอจตำก
ชขุมชนอยยู่ตำงดรียปิที่ง ทวั ตั้งกตำรบรปิจตำคทรวัพยย์ ส ปิที่งของและกตำรเข น้ตำรยู่วมกปิจกรรม โดยมรี 
นตำยจตำรขุววัฒนย์  เกลรีตั้ยงเกลตำ นตำยอตตำเภอไทรน น้อย ให น้เกรียรตปิมตำเปป็ นประธตำนเปปิด
งตำน

๒๐  มกรตำคม  ๒๕๕๗ สถตำนรีโทรทวัศนย์ ชยู่อง ๕ มตำทตตำขยู่ตำวกปิจกรรม
กตำรสยู่งเสรปิมทวักษะกตำรอยู่ตำนภตำษตำไทย เพพที่อนตตำไปออกอตำกตำศเผยแพรยู่

๔  กขุมภตำพวันธย์  ๒๕๕๗  คณะกรรมกตำรประเมปินโครงกตำร Read 
Thailand ระดวับจวังหววัด นตตำโดย นตำงอรวรรณ  แสงสขุวรรณย์  และคณะ มตำ
ประเมปินกตำรจวัดกปิจกรรมของโรงเรรียน

๒๐ กขุมภตำพวันธย์  ๒๕๕๗  คณะกรรมกตำรประเมปินโครงกตำร Read 
Thailand ระดวับเขตตรวจรตำชกตำร มตำประเมปินกตำรจวัดกปิจกรรมของโรงเรรียน

๓  มรีนตำคม  ๒๕๕๗  ผย น้รวับเหมตำเรปิที่มดตตำเนปินกตำรรพตั้อถอนอตำคตำรเรรียน 
๐๑๗ โดยได น้รวับงบประมตำณคยู่ตำดตตำเนปินกตำรรพตั้อถอนจตำกววัดคลองขขุนศรรี  จตตำนวน  
๑๖๐,๐๐๐ บตำท ซศที่งววัสดขุทรีที่รพตั้อถอนทวั ตั้งหมดได น้รวับกตำรอนขุมวัตปิจตำกธนตำรวักษย์จวังหววัด
นนทบขุรรี ให น้ถวตำยววัดคลองขขุนศรรี เพพที่อไปใช น้ประโยชนย์ทตำงศตำสนตำ ตตำมหนวังสพอ 
สพป.นนทบขุรรี เขต ๒ ทรีที่ ศธ ๐๔๐๗๗/๔๔๔๖ ลงววันทรีที่ ๔  พฤศจปิกตำยน  
๒๕๕๖
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๑๗  มรีนตำคม  ๒๕๕๗  พระปลวัดประพจนย์  สขุปภตำโต  เลขตำนขุกตำร
เจ น้ตำคณะอตตำเภอนครชวัยศรรี  และคณะได น้นตตำหนวังสพอมตำมอบให น้ห น้องสมขุดจตตำนวน
หนศที่ง

๒๔  มรีนตำคม  ๒๕๕๗  สพป.นนทบขุรรี เขต ๒ จวัดพปิธรีมอบโลยู่รตำงววัล 
โดยโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี ได น้รวับมอบ จตตำนวน ๒ รตำงววัล ได น้แกยู่  ชนะเลปิศ
โครงกตำร Read Thailand ระดวับเขตตรวจรตำชกตำร และ รตำงววัลผลสวัมฤทธปิดิ์ O
– NET  ชวั ตั้นป.๖ ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๕๖ สยงเปป็ นอวันดวับทรีที่ ๙ ของสพป.นนทบขุรรี 
เขต ๒

๒๕  มรีนตำคม  ๒๕๕๗ คณะกรรมกตำรประเมปินโครงกตำร Read 
Thailand ระดวับประเทศ มตำตปิดตตำมประเมปินผลกตำรจวัดกปิจกรรมกตำรดตตำเนปินงตำน
สยู่งเสรปิมกตำรอยู่ตำน

๒๘  มรีนตำคม  ๒๕๕๗  นตำยชวัยฤกษย์  กลปิที่นอยู่วม  ข น้ตำรตำชกตำรครย
โรงเรรียนประเสรปิฐอปิสลตำม ได น้รวับคตตำสวัที่งย น้ตำยและแตยู่งตวั ตั้งให น้มตำปฏปิบวัตปิหน น้ตำทรีที่ทรีที่
โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

๒๙  มรีนตำคม  ๒๕๕๗  กตตำนวันบรรจง-นตำงฉวรี  ธนะโชตปิ มอบเงปิน
บรปิจตำคสมทบกตำรกยู่อสร น้ตำงอตำคตำรห น้องสมขุด  จตตำนวน  ๒๐๐,๐๐๐ บตำท 

๓๐ มรีนตำคม ๒๕๕๗  เรปิที่มปรวับปรขุงพพตั้นหลวังอตำคตำร ๒ โดยปรวับพพตั้น
และเทคอนกรรีตไว น้รองรวับกตำรทตตำหลวังคตำ เพพที่อขยตำยพพตั้นทรีที่ให น้ห น้องเรรียนอนขุบตำล

๓  เมษตำยน  ๒๕๕๗  สตตำนวักงตำนสปิที่งแวดล น้อมจวังหววัดนนทบขุรรี  ได น้มตำ
ดตตำเนปินกตำรกยู่อสร น้ตำงระบบบตตำบวัดนตตั้ตำเสรียให น้แกยู่โรงเรรียน 

๗  เมษตำยน  ๒๕๕๗  คณะครย นตตำนวักเรรียนไปรยู่วมแสดงผลงตำน
โครงกตำร Read Thailand : อยู่ตำนเถปิดเดป็กไทย อยู่ตำนถวตำยเจ น้ตำฟน้ตำนวักอยู่ตำน ณ 
ศยนยย์ประชขุมแหยู่งชตำตปิส ปิรปิก ปิตปิดิ์ ซ ศที่งโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี ชนะเลปิศในระดวับจวังหววัด
นนทบขุรรี  และระดวับเขตตรวจรตำชกตำร โดยเปป็ นหนศที่งใน ๓๙ โรงเรรียนทรีที่ได น้รวับควัด
เลพอกจตำกทวัที่วประเทศ ทรีที่เข น้ตำไปรยู่วมกปิจกรรมกตำรแสดงผลงตำน

ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๕๗  มรีนวักเรรียน  ๒๒๗ คน  นตำยสมบวัตปิ  ถปินน น้อย 
เปป็ นผย น้อตตำนวยกตำร  มรีข น้ตำรตำชกตำรครยและบขุคลตำกร ทวั ตั้งส ปิตั้น จตตำนวน  ๑๙  คน  ได น้แกยู่

๑. นตำงสตำวอวังคณตำ  ปตำนนก ครยอวันดวับ คศ.๓
๒. นตำงสตำวอรขุณ  มรีสวัตยย์ ครยอวันดวับ คศ.๒ 
๓. นตำยชวัยฤกษย์  กลปิที่นอยู่วม ครยอวันดวับ คศ.๑
๔. นตำงววัชรตำภรณย์  พลโลก ครยอวันดวับ คศ.๑
๕. นตำงสตำวศขุภตำนวัน  ขววัญใจ ครยอวันดวับ คศ.๑
๖. นตำงสตำวรวังษปินรี  เงตำงตำม ครยอวันดวับ คศ.๑
๗. นตำงกวปิตตำภรณย์  อตปิชตำตปิเกษมกขุล ครยอวันดวับ คศ.๑
๘. นตำงสตำวธนตำรวัตนย์  เจพอจวันทรย์ ครยอวันดวับ คศ.๑
๙. นตำยปวัญจภยมปิ  หลตำบคตตำ ครยอวันดวับ คศ.๑

ครยอวัตรตำจ น้ตำง  จตตำนวน  ๙  คน  ดวังนรีตั้



12

๑. นตำยกฤษดตำ  พวัฒนชรีวะพยล
๒. นตำงสขุดตำดวง  ศปิรปิจงเพรียร
๓. นตำยพลภปิสตำน  แสงพรหม
๔. นตำยสขุจรปิต   พขุยู่มไม น้
๕. นตำยชวัยศปิรปิ  ยปิตั้มแย น้มแสง
๖. นตำงสตำวประมวล  ลตำประววัตปิ
๗. นตำงสตำวปขุณยตำพร  จปิตรย์แจ น้ง ครยธขุรกตำร
๘. นตำงสตำวบปิว  ธวัญญตำผล พรีที่เลรีตั้ยงเดป็กพปิเศษ
๙. นตำงสตำวธณวัฐพร  ธวัญญตำผล พรีที่เลรีตั้ยงนวักเรรียนอนขุบตำล
นตำยสวง  เงปินงตำม  ลยกจ น้ตำงประจตตำ ตตตำแหนยู่งชยู่ตำงสรี 

ระดวับ ๒
๑๗  พฤษภตำคม  ๒๕๕๗  คณะกรรมกตำรสถตำนศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน 

รยู่วมกวับชขุมชน จวัดพปิธรีทตตำบขุญครบ ๗๙ ปรี  กตำรกยู่อตวั ตั้งโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี  และ
ทอดผ น้ตำปยู่ ตำสตำมวัคครีเพพที่อพวัฒนตำกตำรศศกษตำ เพพที่อกยู่อสร น้ตำงอตำคตำรเชพที่อมระหวยู่ตำง
อตำคตำร ๒ และ ๓ ขนตำดสองชวั ตั้น ๔ ห น้องเรรียน โดยชวั ตั้นบนใช น้เปป็ นห น้องสมขุด 
จตตำนวน ๒ ห น้องเรรียน ชวั ตั้นลยู่ตำง ใช น้เปป็ นห น้องวปิชตำกตำร และห น้องวปิทยตำศตำสตรย์   ซ ศที่ง
ได น้รวับเงปินบรปิจตำครวมทวั ตั้งส ปิตั้น ประมตำณ ๒,๐๕๔,๐๐๐ บตำท(สองล น้ตำนห น้ตำหมพที่นสรีที่พวัน
บตำท)

๑๙  พฤษภตำคม  ๒๕๕๗  นตำยชวลปิต  อภปิรวักษย์วนตำลรี วปิศวกรระดวับ 
๑๑ กฟผ. นตตำเครพที่องขยตำยเสรียงขนตำดเลป็กมตำมอบให น้ จตตำนวน  ๒  เครพที่อง  และ 
นตำยโปรยู่ง นตำงชะลอ  มรีใจกลวัที่น ได น้นตตำเครพที่องทตตำนตตั้ตำเยป็นมตำมอบให น้ จตตำนวน  ๑  
เครพที่อง

๒๓  พฤษภตำคม  ๒๕๕๗  นตำยชวลปิต  อภปิรวักษย์วนตำลรี วปิศวกรระดวับ 
๑๑ กฟผ. นตตำศตำลตำพวักร น้อน  มยลคยู่ตำ  ๓๕,๐๐๐ บตำท(สตำมหมพที่นห น้ตำพวันบตำทถ น้วน) 
มตำมอบให น้ จตตำนวน ๑ หลวัง

๙  ธวันวตำคม ๒๕๕๗  นตำยสมบวัตปิ  ถปินน น้อย ผย น้อตตำนวยกตำรววัดคลอง
ขขุนศรรี ได น้ย น้ตำยไปดตตำรงตตตำแหนยู่ง โรงเรรียนววัดไทรใหญยู่ และ มรี นตำงสตำวอวังคณตำ
ปตำนนก รวักษตำรตำชกตำรในตตตำแหนยู่งผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๕๘  มรีนวักเรรียน  ๒๔๒ คน  นตำงสตำวอวังคณตำปตำน
นก รวักษตำรตำชกตำรในตตตำแหนยู่งผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี  มรี
ข น้ตำรตำชกตำรครยและบขุคลตำกร ทวั ตั้งส ปิตั้น จตตำนวน  ๒๐  คน  ได น้แกยู่

ครยประจตตำกตำร จตตำนวน ๑๐ คน
๑. นตำงสตำวอวังคณตำ  ปตำนนก ครยอวันดวับ คศ.๓
๒. นตำงสตำวอรขุณ  มรีสวัตยย์ ครยอวันดวับ คศ.๒ 
๓. นตำยชวัยฤกษย์  กลปิที่นอยู่วม ครยอวันดวับ คศ.๑
๔. นตำงววัชรตำภรณย์  พลโลก ครยอวันดวับ คศ.๑
๕. นตำงสตำวศขุภตำนวัน  ขววัญใจ ครยอวันดวับ คศ.๑
๖. นตำงสตำวรวังษปินรี  เงตำงตำม ครยอวันดวับ คศ.๑
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๗. นตำงกวปิตตำภรณย์  อตปิชตำตปิเกษมกขุล ครยอวันดวับ คศ.๑
๘. นตำงธนตำรวัตนย์  หลตำบคตตำ ครยอวันดวับ คศ.๑
๙. นตำยปวัญจภยมปิ  หลตำบคตตำ ครยอวันดวับ คศ.๑
๑๐. นตำงชงโค ลขุประสงคย์ ครยอวันดวับ คศ.๑
ครมูอ ทตรนจข้นง  จนนนวน  ๙  คน  ด ทงนทน
๑. นตำยกฤษดตำ  พวัฒนชรีวะพยล
๒. นตำงสขุดตำดวง  ศปิรปิจงเพรียร
๓. นตำยพลภปิสตำน  แสงพรหม
๔. นตำยสขุจรปิต   พขุยู่มไม น้
๕. นตำยชวัยศปิรปิ  ยปิตั้มแย น้มแสง
๖. นตำงสตำวประมวล  ลตำประววัตปิ
๗. นตำงสตำวปขุณยตำพร  จปิตรย์แจ น้ง ครยธขุรกตำร
๘. นตำงสตำวบปิว  ธวัญญตำผล พรีที่เลรีตั้ยงเดป็กพปิเศษ
๙. นตำงสตำวธณวัฐพร  ธวัญญตำผล พรีที่เลรีตั้ยงนวักเรรียนอนขุบตำล
นตำยสวง  เงปินงตำม  ลยกจ น้ตำงประจตตำ ตตตำแหนยู่งชยู่ตำงสรี 

ระดวับ ๒

๒๒ พฤษภตำคม ๒๕๕๘  ผย น้อตตำนวยกตำรสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร ผย น้อตตำนวย
กตำรโรงเรรียนบ น้ตำนสวันปยู่ ตำสวัก สวังกวัดสตตำนวักงตำนเขตพพตั้นทรีที่กตำรศศกษตำประถมศศกตำ
ลตตำพยน เขต ๒  ได น้รวับคตตำสวัที่งย น้ตำยมตำดตตำรงตตตำแหนยู่งผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลอง
ขขุนศรรี

๒๙  มปิถขุนตำยน  ๒๕๕๘ ได น้รวับมอบกตำรกยู่อสร น้ตำงสนตำมบตำสเกตบอล
แบบ FIBA จตตำนวน ๓๙๔,๐๐๐  บตำท

 
๑.๓ ขข้อมมูลน ทกเรทยน ( ๑๐ มริถขุนนยน ๕๘)

ระด ทบ
ช ทนน
เร ทย
น

จนนนวน
หข้อง

เพศ รวม เฉลทที่ยตสอ
หข้องชนย หญริง

อ.๑ ๑ ๑๖ ๑๙ ๓๕ ๑ : ๓๕
อ.๒ ๑ ๑๗ ๑๒ ๒๙ ๑ : ๒๙
รวม ๒ ๓๓ ๓๑ ๖๔

ป.๑/๑ ๑ ๙ ๑๑ ๒๐ ๑ : ๒๐
ป.๑/๒ ๑ ๑๑ ๙ ๒๐ ๑ : ๒๐
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ป.๒ ๑ ๑๓ ๑๐ ๒๓ ๑ : ๒๓
ป.๓ ๑ ๒๒ ๑๔ ๓๖ ๑ : ๓๖
ป.๔ ๑ ๑๑ ๑๔ ๒๕ ๑ : ๒๕
ป.๕ ๑ ๑๘ ๑๓ ๓๑ ๑ : ๓๑
ป.๖ ๑ ๑๓ ๙ ๒๒ ๑ : ๒๒
รวม ๗ ๙๗ ๘๐ ๑๗๗
รวม

ท ทนง
หม
ด

๙ ๑๓๐ ๑๑๑ ๒๔๑

โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีมรีจตตำนวนนวักเรรียนในเขตพพตั้นทรีที่บรปิกตำรทวั ตั้งส ปิตั้น ๑๘
คน  มรีจตตำนวนนวักเรรียนทรีที่เข น้ตำเรรียนทวั ตั้งหมด ๒๔๑ คน คปิดเปป็ นร น้อยละ ๗.๔๖ 
จตตำแนกเปป็ น

นวักเรรียนในเขตพพตั้นทรีที่บรปิกตำร   ๑๘  คน   คปิดเปป็ นร น้อยละ   ๗.๔๖
นวักเรรียนนอกเขตพพตั้นทรีที่บรปิกตำร  ๒๒๓ คน  คปิดเปป็ นร น้อยละ ๘๒.๕๔

๑.๔ ขข้อมมูลครมูและบขุคลนกรทนงกนรศ ศกษน
๑.๔.๑  ครมูประจนนกนร

ทท ชชที่อ – ชชที่อสกขุล อน
ยขุ

อนยขุ
รนช
กนร

ตนนแห
นสง/

วริทยฐ
นนะ

วขุฒริ ว ริชน เอก สอนวริชน/ช ทนน

๑. นตำงสตำวสตำยใจ  
พขุยู่มถตำวร

๔
๑

๑๕ ผอ./
คศ.๓

ศศ.
ม.

กตำร
บรปิหตำร
กตำร
ศศกษตำ

บรปิหตำรสถตำน
ศศกษตำ

๒. นตำงสตำวอวังคณตำ 
ปตำนนก

๕
๔

๓๔ ครย
คศ.๓

ศษ.
ม.

หลวักสยตร
และกตำร
นปิเทศ

กปิจกรรมแนะแนว 
ป.๖
กปิจกรรมลยกเสพอ
ภตำษตำอวังกฤษ

๓. นตำงสตำวอรขุณ  มรี
สวัตยย์

๕
๒

๒๒ ครย
คศ.๒

ค.บ
.

เกษตรศ
ตำสตรย์

คณปิตศตำสตรย์ ชวั ตั้น 
ป.๑
กปิจกรรมแนะแนว 
ป.๑
กปิจกรรมลยกเสพอ
ภตำษตำไทยชวั ตั้น ป.๑

๔. นตำงสตำวรวังษปินรี  
เงตำงตำม

๓
๗

๗ ครย
คศ.๑

ศศ.
บ.

คหกรรม คณปิตศตำสตรย์ ชวั ตั้น 
ป.๔
ภตำษตำไทย ชวั ตั้น ป.
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ทท ชชที่อ – ชชที่อสกขุล อน
ยขุ

อนยขุ
รนช
กนร

ตนนแห
นสง/

วริทยฐ
นนะ

วขุฒริ ว ริชน เอก สอนวริชน/ช ทนน

๔
กปิจกรรมแนะแนว 
ป.๔
กปิจกรรมลยกเสพอ

๕. นตำยปวัญจภยมปิ   
หลตำบคตตำ

๓
๘

๔ ครย
คศ.๑

กษ.
ม.

หลวักสยตร
และกตำร
สอน

สวังคมศศกษตำฯ 
ประววัตปิศตำสตรย์ 
ชวั ตั้น ป.๔,๕,๖
กปิจกรรมชมรม
กปิจกรรมลยกเสพอ

๖. นตำงสตำวศขุภตำนวัน  
ขววัญใจ

๔
๕

๕ ครยคศ.๑ ศศ.
ม.

บรปิหตำร
กตำร
ศศกษตำ

คณปิตศตำสตรย์ ชวั ตั้น 
ป.๒
กปิจกรรมแนะแนว 
ป.๒
กปิจกรรมลยกเสพอ
ภตำษตำไทย ชวั ตั้น ป.
๒

๗. นตำงววัชรตำภรณย์  
พลโลก

๓
๕

๖ ครย
คศ.๑

ค.บ
.

ศศ.
ม.

คณปิตศตำ
สตรย์
บรปิหตำร
กตำร
ศศกษตำ

คณปิตศตำสตรย์ ชวั ตั้น 
๓,๕,๖
กปิจกรรมแนะแนว 
ป.๕
กปิจกรรมลยกเสพอ

๘. นตำงสตำวกวปิตตำภ
รณย์  อตปิชตำตปิ
เกษมกขุล

๔
๑

๔ ครย
คศ.๑

ค.บ
.

ภตำษตำ
ไทย

กปิจกรรมแนะแนว 
ป.๓
กปิจกรรมลยกเสพอ
ภตำษตำไทย 

๙. นตำยชวัยฤกษย์     
กลปิที่นอยู่วม

๓
๓

๕ ครย
คศ.๑

ค.ม
.

บรปิหตำร
กตำร
ศศกษตำ

สขุขศศกษตำ,พลศศกษ
ตำ
ป.๔-๖
สวังคมศศกษตำ ป.
๑-๒
ประววัตปิศตำสตรย์ ป.
๑-๒

๑
๐.

นตำงธนตำรวัตนย์  
หลตำบคตตำ

๓
๔

๖ ครย
คศ.๑

กษ.
ม.

ปฐมววัย อนขุบตำล ๒

๑
๑

นตำงสตำวชงโค    
ลขุประสงคย์

๓
๗

๔ ครย
คศ.๑

ค.บ
.

สวังคมศศก
ษตำ

คณปิตศตำสตรย์ ชวั ตั้น 
ป.๑
กปิจกรรมแนะแนว 
ป.๑
กปิจกรรมลยกเสพอ
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ทท ชชที่อ – ชชที่อสกขุล อน
ยขุ

อนยขุ
รนช
กนร

ตนนแห
นสง/

วริทยฐ
นนะ

วขุฒริ ว ริชน เอก สอนวริชน/ช ทนน

ภตำษตำไทยชวั ตั้น ป.๑
โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีครยประจตตำกตำรทวั ตั้งส ปิตั้น มรีครยประจตตำกตำรทวั ตั้งส ปิตั้น ๑๑ 

คน สอนตรงวปิชตำเอก ๙ คน คปิดเปป็ นร น้อยละ ๘๑.๘๑ สอนตรงตตำมควตำมถนวัด ๒ 
คน คปิดเปป็ นร น้อยละ ๑๘.๑๘

๑.๔.๒ ครมูอ ทตรนจข้นง

ททที่ ชชที่อ – ชชที่อสกขุล อน
ยขุ

ประสบก
นรณณ

กนรสอน
(ปท )

วขุฒริ ว ริชน
เอก

สอนวริชน/ช ทนน งบ
ประมน
ณททที่จ ข้นง

๑. นตำยกฤษดตำ 
พวัฒนะชรีวพยล

๔
๓

๗ วท.
บ.

เทค
โนโย

ลรี
เกษตร

วปิทยตำศตำสตรย์ ชวั ตั้น
ป.๔ – ๖
กตำรงตำนและ
เทคโนโลยรีชวั ตั้น 
ป.๔ 
กปิจกรรมลยกเสพอ 
ชวั ตั้น ป.๔ – ๖

อบจ.

๒. นตำยสขุจรปิต  พขุยู่ม
ไม น้

๒
๙

๕ ค.บ
.

พลศศก
ษตำ

พลศศกษตำ อ.๒ 
และ ป.๑-๓
สขุขศศกษตำ ป.๑-๓
กปิจกรรมลยกเสพอ
ศปิลปะ ป.๑-๓

สพฐ.

๓. นตำงสขุดตำดวง  ศปิรปิ
จงเพรียร

๔
๒

๕ ค.ศ
.บ.

คหกรร
ม

อนขุบตำล ๑ อบจ.

๔. นตำยชวัยศปิรปิ  ยปิตั้ม
แย น้มแสง

๒
๙

๓ ศศ.
บ.

ดนตรรี
ไทย

ศปิลปะ-ดนตรรี ชวั ตั้น
ป.๓ ถศง ๖

สพฐ.

๕. นตำงสตำวประมวล 
ลตำประววัตปิ

๓
๔

        ๒ ค.ม
.

บรปิหตำร
กตำร
ศศกษตำ

วปิทยตำศตำสตรย์ ชวั ตั้น
ป.๑-๓
วปิชตำห น้องสมขุด

สพฐ.

๖. นตำงสตำวปขุณยตำ
พร  จปิตรย์แจ น้ง

๒
๙

๔ ค.ม
.

บรปิหตำร
กตำร

ศศกษตำ

ธขุรกตำร

๗. นตำงสตำวบปิว  ธวัญ
ญตำผล

๒
๕

๕ ม.๖ - พรีที่เลรีตั้ยงเดป็กพปิเศษ -

๘. นตำงสตำวธนวัฐพร  
ธวัญญตำผล

๒
๒

๑ ม.๓ - พรีที่เลรีตั้ยงเดป็กพปิเศษ -

๙ นตำยสวง  เงปิน ๕ ชยู่ตำงสรี ระดวับ ๒ ลยกจ น้ตำง
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ททที่ ชชที่อ – ชชที่อสกขุล อน
ยขุ

ประสบก
นรณณ

กนรสอน
(ปท )

วขุฒริ ว ริชน
เอก

สอนวริชน/ช ทนน งบ
ประมน
ณททที่จ ข้นง

งตำม ๘ ประจตตำ

๑.๕  ขข้อมมูลอนคนรสถนนททที่ 
โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีอตำคตำรเรรียนจตตำนวน ๓ หลวัง อตำคตำรประกอบกตำร

จตตำนวน ๒ หลวัง ส น้วม ๓ หลวัง  สนตำมเดป็กเลยู่น ๑ สนตำม สนตำมฟขุตบอล ๑ สนตำม

๑.๖ ขข้อมมูลชขุมชน
๑  .  ๖  .  ๑ สภนพชขุมชนโดยรวม
สภตำพชขุมชนรอบบรปิเวณโรงเรรียนมรีลวักษณะเปป็ นชขุมชนชนบท  มรีควตำม

ผยกพวัน และรย น้จวักสนปิทสนมคขุ น้นเคยกวันเปป็ นสยู่วนใหญยู่  ในขณะเดรียวกวันกป็เรปิที่มมรี
โรงงตำนอขุตสตำหกรรมคอนกรรีต ยตำงรถยนตย์ ปขุปุ๋ ยเคมรีและโรงงตำนเกรีที่ยวกวับผลผลปิต
กตำรเกษตรเพปิที่มขศตั้น ประชตำกรประมตำณ  ๔,๕๐๐ คน บรปิเวณใกล น้เครียงโดยรอบ
โรงเรรียนได น้แกยู่สวนผลไม น้ สวนผวัก ววัดคลองขขุนศรรี โรงงตำนคอนกรรีต และนตำข น้ตำว
โดยมรีคลองขขุนศรรี ไหลผยู่ตำนหน น้ตำโรงเรรียน ซ ศที่งเปป็ นสตำยนตตั้ตำทรีที่หลยู่อเลรีตั้ยงกตำร
ประกอบอตำชรีพของชขุมชน และมรีนตตั้ตำใช น้อยยู่ตำงพอเพรียงตลอดปรี   อตำชรีพหลวักของ
ชขุมชนคพอ กตำรทตตำนตำ  ทตตำสวนผวัก  สวนผลไม น้  สวนกล น้วยไม น้ และรวับจ น้ตำง ตตำม
ลตตำดวับ เนพที่องจตำกสภตำพดปินฟน้ตำอตำกตำศประกอบกวับควตำมอขุดมสมบยรณย์ของดปิน
เหมตำะกวับกตำรประกอบอตำชรีพเกษตรกรรม ในสยู่วนของผย น้ประกอบอตำชรีพรวับจ น้ตำง
นวั ตั้นมรีสตำเหตขุมตำจตำกกตำรไมยู่มรีทรีที่ดปินเปป็ นของตนเอง ซ ศที่งสยู่วนใหญยู่จะเปป็ นผย น้ทรีที่อพยพ
มตำจตำกถปิที่นอพที่น 

ประชตำชนสยู่วนใหญยู่นวับถพอศตำสนตำพขุทธ ในตตตำบลขขุนศรรี มรีววัดอยยยู่ ๒ แหยู่ง
และมรีมวัสยปิด ๑ แหยู่ง  ประเพณรี/ศปิลปววัฒนธรรมท น้องถปิที่นทรีที่เปป็ นทรีที่รย น้จวักโดยทวัที่วไป
คพอ กตำรเลยู่นสะบ น้ตำ เนพที่องจตำกมรีคนไทยเชพตั้อสตำยมอญอพยพเข น้ตำมตำอยยยู่ในชขุมชน
ด น้วยสยู่วนประเพณรีดวั ตั้งเดปิมอพที่นๆสยู่วนใหญยู่กป็คล น้ตำยกวับคนไทยภตำคกลตำงโดยทวัที่วไป
ได น้แกยู่ ประเพณรีสงกรตำนตย์ ประเพณรีลอยกระทง เปป็ นต น้น

๒) ผย น้ปกครองสยู่วนใหญยู่ จบกตำรศศกษตำระดวับประถมศศกษตำ
รข้อยละของระด ทบกนรศ ศกษน  

-  ไมยู่ได น้เข น้ตำรวับกตำรศศกษตำ    ร น้อยละ   ๔๓.๘๗    
-  ประถมศศกษตำ    ร น้อยละ  ๒๖.๔๕

  -  มวัธยมศศกษตำตอนต น้นหรพอเทรียบเทยู่ตำ  ร น้อยละ  ๑๗.๔๑ 
  -  มวัธยมศศกษตำตอนปลตำยหรพอเทรียบเทยู่ตำ            ร น้อยละ    

๘.๓๘
  -  อนขุปรปิญญตำหรพอเทรียบเทยู่ตำ ร น้อยละ    ๑.๙๐
  -  ปรปิญญตำตรรีขศตั้นไป ร น้อยละ    ๒.๕๘

รข้อยละของกนรประกอบอนชทพ
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   -  รวับรตำชกตำร ร น้อยละ  ๑.๙๓    -  รวับจ น้ตำง
ร น้อยละ   ๗๖.๗๗
   -  กตำรเกษตร ร น้อยละ   ๓.๘๗    -  พนวักงตำนรวัฐวปิสตำหกปิจ

ร น้อยละ   ๑.๙๓
   -  ธขุรกปิจสยู่วนตวัว ร น้อยละ   ๐.๖๔     -  อพที่น ๆ 
ร น้อยละ   ๑๒.๒
   

รข้อยละของสถนนภนพ
   -  อยยยู่ด น้วยกวัน ร น้อยละ   ๘๙.๐๓ -  แยกกวันอยยยู่
ร น้อยละ   ๙.๐๓
   -  พยู่อเสรียชรีวปิต ร น้อยละ   ๑.๒๙ -  แมยู่เสรียชรีวปิต
ร น้อยละ   ๐.๖๔
   -  พยู่อแมยู่เสรียชรีวปิต ร น้อยละ    -

๒. โครงสรข้นงกนรบรริหนรงนน/ภนรกริจงนน
๒.๑ โครงสร น้ตำงกตำรบรปิหตำร
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๒.๒ โครงสรข้นงหล ทกสมูตรสถนนศศกษน
         โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีจวัดสอนตตำมหลวักสยตรแกนกลตำงขวั ตั้นพพตั้นฐตำน
พขุทธศวักรตำช  ๒๕๕๑ ในระดวับชวั ตั้นประถมศศกษตำปรีทรีที่ ๑-๖ โรงเรรียนได น้จวัดสวัดสยู่วน
สตำระกตำรเรรียนรย น้และเวลตำเรรียนดวังแสดงในตตำรตำงดวังตยู่อไปนรีตั้

    เวลนเรทยน
กลขุสมสนระกนรเรทยนรมู ข้/กริจกรรม ระด ทบประถมศศกษน

       
รตำยวปิชตำพพตั้นฐตำน   ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖
ภตำษตำไทย    ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐
คณปิตศตำสตรย์    ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
วปิทยตำศตำสตรย์    ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
สวังคมศศกษตำ  ศตำสนตำ  
และววัฒนธรรม

 ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

.    ศตำสนตำ   ศรีลธรรม    จรปิยธรรม

.   หน น้ตำทรีที่พลเมพอง  ววัฒนธรรม  และ 
กตำรดตตำเนปินชรีวปิต
.    เศรษฐศตำสตรย์
ประวปิตปิ
ศตำสตรย์

   ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

สขุขศศกษตำและพศศกษตำ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
ศปิลปะ    ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
กตำรงตำนอตำชรีพและเทคโนโลยรี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๔๐
ภตำษอวังกฤษ    ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
รวมเวลตำ
รตำยวปิชตำพพตั้นฐตำน

  ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐

รตำยวปิชตำเพปิที่มเตปิม   ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
หน น้ตำทรีที่พลเมพอง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
รวมเวลตำรตำยวปิชตำเพปิที่มเตปิม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
กปิจกรรมพวัฒนตำผย น้เรรียน       
.    กปิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
.    กปิจกรรมนวักเรรียน       

ลยกเสพอ  เนตรนตำรรี  /  ยขุวกตำชตำด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
ชมรมหรพอชขุมนขุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

.    กปิจกรรมเพพที่อสวังคมและ
สตำธตำรณประโยชนย์

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

รวมเวลตำกปิจกรรมพวัฒนตำผย น้
เรรียน

 ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐

รวมเวลตำเรรียน
ทวั ตั้งหมด

  ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐
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โครงสรข้นงหล ทกสมูตร  ช ทนนประถมศศกษนปทททที่  ๑
โรงเรทยนว ทดคลองขขุนศรท

รนยวริชน/กริจกรรม เวลนเรทยน  (ช ทที่วโมง/ปท )

รนย
วริชน
พชนน
ฐนน

     ๘๔๐

ท ๑๑๑๐๑    ภตำษตำไทย ๒๐๐

ค ๑๑๑๐๑    คณปิตศตำสตรย์ ๒๐๐

ว ๑๑๑๐๑    วปิทยตำศตำสตรย์ ๘๐

ส ๑๑๑๐๑    สวังคมศศกษตำ  ศตำสนตำและววัฒนธรรม ๘๐

ส ๑๑๒๐๑    ประววัตปิศตำสตรย์ ๔๐

พ ๑๑๑๐๑    สขุขศศกษตำและพลศศกษตำ ๘๐

ศ ๑๑๑๐๑    ศปิลปะ ๘๐

ง ๑๑๑๐๑     กตำรงตำนอตำชรีพและเทคโนโลยรี ๔๐

ว ๑๑๑๐๑    วปิทยตำศตำสตรย์ ๔๐

รนยวริชนเพริที่มเต ริม ๔๐

ส ๑๑๒๓๑    หน น้ตำทรีที่พลเมพอง ๔๐

กริจกรรมพ ทฒนนผมู ข้เร ทยน ๑๒๐
.    กปิจกรรมแนะแนว ๔๐
.    กปิจกรรมนวักเรรียน  

ลยกเสพอ  เนตรนตำรรี  /  ยขุวกตำชตำด ๔๐

ชมรมหรพอชขุมนขุม ๔๐

.    กปิจกรรมเพพที่อสวังคมและสตำธตำรณะประโยชนย์ ๑๐*

รวมเวลนเรทยนท ทนงส รินน ๑,๐๐๐
**  หมนยเหตขุ  **  
กปิจกรรมเพพที่อสวังคมและสตำธตำรณประโยชนย์  โรงเรรียนจวัดบยรณตำกตำรในกปิจกรรมพวัฒนตำผย น้เรรียนทวั ตั้งใน
และ
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นอกเวลตำเรรียน

โครงสรข้นงหล ทกสมูตร  ช ทนนประถมศศกษนปทททที่  ๒
โรงเรทยนว ทดคลองขขุนศรท

รนยวริชน/กริจกรรม
เวลนเรทยน  (ช ทที่วโมง/

ปท )
รนยวริช
นพชนน
ฐนน

     ๘๔๐

ท ๑๒๑๐๑    ภตำษตำไทย ๒๐๐

ค ๑๒๑๐๑    คณปิตศตำสตรย์ ๒๐๐

ว ๑๒๑๐๑    วปิทยตำศตำสตรย์ ๘๐

ส ๑๒๑๐๑    สวังคมศศกษตำ  ศตำสนตำและววัฒนธรรม ๘๐

ส ๑๒๒๐๑    ประววัตปิศตำสตรย์ ๔๐

พ ๑๒๑๐๑    สขุขศศกษตำและพลศศกษตำ ๘๐

ศ ๑๒๑๐๑    ศปิลปะ ๘๐

ง ๑๒๑๐๑     กตำรงตำนอตำชรีพและเทคโนโลยรี ๔๐

ว ๑๒๑๐๑    วปิทยตำศตำสตรย์ ๔๐

รนยวริชนเพริที่มเต ริม ๔๐

ส ๑๒๒๓๒     หน น้ตำทรีที่พลเมพอง ๔๐

กริจกรรมพ ทฒนนผมู ข้เร ทยน ๑๒๐

.    กปิจกรรมแนะแนว ๔๐

.    กปิจกรรมนวักเรรียน  

ลยกเสพอ  เนตรนตำรรี  /  ยขุวกตำชตำด ๔๐

ชมรมหรพอชขุมนขุม ๔๐

.    กปิจกรรมเพพที่อสวังคมและสตำธตำรณะประโยชนย์ ๑๐*

รวมเวลนเรทยนท ทนงส รินน ๑,๐๐๐
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**  หมนยเหตขุ  
**  

กปิจกรรมเพพที่อสวังคมและสตำธตำรณประโยชนย์  โรงเรรียนจวัดบยรณตำกตำรใน
กปิจกรรมพวัฒนตำผย น้เรรียนทวั ตั้งในและ
นอกเวลตำเรรียน

โครงสรข้นงหล ทกสมูตร  ช ทนนประถมศศกษนปทททที่  ๓
โรงเรทยนว ทดคลองขขุนศรท

รนยวริชน/กริจกรรม
เวลนเรทยน (ช ทที่วโมง/

ปท )
รนยวริ
ชน
พชนน
ฐนน

     ๘๔๐

ท ๑๓๑๐๑    ภตำษตำไทย ๒๐๐

ค ๑๓๑๐๑     คณปิตศตำสตรย์ ๒๐๐

ว ๑๓๑๐๑     วปิทยตำศตำสตรย์ ๘๐

ส ๑๓๑๐๑     สวังคมศศกษตำ  ศตำสนตำและววัฒนธรรม ๘๐

ส ๑๓๒๐๑     ประววัตปิศตำสตรย์ ๔๐

พ ๑๓๑๐๑     สขุขศศกษตำและพลศศกษตำ ๘๐

ศ ๑๓๑๐๑     ศปิลปะ ๘๐

ง ๑๓๑๐๑     กตำรงตำนอตำชรีพและเทคโนโลยรี ๔๐

ว ๑๓๑๐๑     วปิทยตำศตำสตรย์ ๔๐

รนยวริชนเพริที่มเต ริม ๔๐

ส ๑๓๒๓๓     หน น้ตำทรีที่พลเมพอง ๔๐

กริจกรรมพ ทฒนนผมู ข้เร ทยน ๑๒๐

.    กปิจกรรมแนะแนว ๔๐

.    กปิจกรรมนวักเรรียน  
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ลยกเสพอ  เนตรนตำรรี  /  ยขุวกตำชตำด ๔๐

ชมรมหรพอชขุมนขุม ๔๐

.    กปิจกรรมเพพที่อสวังคมและสตำธตำรณะประโยชนย์ ๑๐*

รวมเวลนเรทยนท ทนงส รินน ๑,๐๐๐
**  หมนยเหตขุ  **  

กปิจกรรมเพพที่อสวังคมและสตำธตำรณประโยชนย์  โรงเรรียนจวัดบยรณตำกตำรในกปิจกรรมพวัฒนตำ
ผย น้เรรียนทวั ตั้งในและ
นอกเวลตำเรรียน

โครงสรข้นงหล ทกสมูตร  ช ทนนประถมศศกษนปทททที่  ๔

โรงเรทยนว ทดคลองขขุนศรท

รนยวริชน/กริจกรรม
เวลนเรทยน  (ช ทที่วโมง/ปท )

รนยวริชนพชนนฐนน
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๘๔๐

ท ๑๔๑๐๑    ภตำษตำไทย
๒๐๐

ค ๑๔๑๐๑     คณปิตศตำสตรย์ 
๒๐๐

ว ๑๔๑๐๑     วปิทยตำศตำสตรย์
๘๐

ส ๑๔๑๐๑     สวังคมศศกษตำ  ศตำสนตำและววัฒนธรรม
๔๐

ส ๑๔๒๐๑     ประววัตปิศตำสตรย์
๔๐

พ ๑๔๑๐๑     สยขศศกษตำและพลศศกษตำ
๘๐

ศ ๑๔๑๐๑     ศปิลปะ
๘๐

ง ๑๔๑๐๑      กตำรงตำนอตำชรีพและเทคโนโลยรี
๔๐

ว ๑๔๑๐๑     วปิทยตำศตำสตรย์
๔๐

รนยวริชนเพริที่มเต ริม
๘๐

ง ๑๔๒๐๑     คอมพปิวเตอรย์
๔๐

ส ๒๔๒๓๔     หน น้ตำทรีที่พลเมพอง
๔๐
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กริจกรรมพ ทฒนนผมู ข้เร ทยน
๑๒๐

.    กปิจกรรมแนะแนว
๔๐

.    กปิจกรรมนวักเรรียน
 

ลยกเสพอ  เนตรนตำรรี  /  ยขุวกตำชตำด
๔๐

ชมรมหรพอชขุมนขุม
๔๐

.    กปิจกรรมเพพที่อสวังคมและสตำธตำรณะประโยชนย์
๑๐*

รวมเวลนเรทยนท ทนงส รินน
๑,๐๐๐

**  หมนยเหตขุ  **  

กปิจกรรมเพพที่อสวังคมและสตำธตำรณประโยชนย์  โรงเรรียนจวัดบยรณตำกตำรในกปิจกรรม
พวัฒนตำผย น้เรรียนทวั ตั้งในและ
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นอกเวลตำเรรียน

โครงสรข้นงหล ทกสมูตร  ช ทนนประถมศศกษนปทททที่  ๕

โรงเรทยนว ทดคลองขขุนศรท

รนยวริชน/กริจกรรม
เวลนเรทยน  (ช ทที่วโมง/ปท )

รนยวริชนพชนนฐนน
 
 
 
 
 

๘๔๐

ท ๑๕๑๐๑    ภตำษตำไทย
๑๖๐

ค ๑๕๑๐๑    คณปิตศตำสตรย์ 
๑๖๐
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ว ๑๕๑๐๑    วปิทยตำศตำสตรย์
๘๐

ส ๑๕๑๐๑    สวังคมศศกษตำ  ศตำสนตำและววัฒนธรรม
๔๐

ส ๑๕๒๐๑    ประววัตปิศตำสตรย์
๔๐

พ ๑๕๑๐๑   สขุขศศกษตำและพลศศกษตำ
๘๐

ศ ๑๕๑๐๑    ศปิลปะ
๘๐

ง ๑๕๑๐๑     กตำรงตำนอตำชรีพและเทคโนโลยรี
๔๐

ว ๑๕๑๐๑    วปิทยตำศตำสตรย์
๔๐

รนยวริชนเพริที่มเต ริม
๘๐

ง ๑๕๒๐๑     คอมพปิวเตอรย์
๔๐

ส ๒๕๒๓๕     หน น้ตำทรีที่พลเมพอง
๔๐

กริจกรรมพ ทฒนนผมู ข้เร ทยน
๑๒๐

.    กปิจกรรมแนะแนว
๔๐

.    กปิจกรรมนวักเรรียน
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ลยกเสพอ  เนตรนตำรรี  /  ยขุวกตำชตำด
๔๐

ชมรมหรพอชขุมนขุม
๔๐

.    กปิจกรรมเพพที่อสวังคมและสตำธตำรณะประโยชนย์
๑๐*

รวมเวลนเรทยนท ทนงส รินน
๑,๐๐๐

**  หมนยเหตขุ  **  
กปิจกรรมเพพที่อสวังคมและสตำธตำรณประโยชนย์  โรงเรรียนจวัดบยรณตำกตำรในกปิจกรรม

พวัฒนตำผย น้เรรียนทวั ตั้งในและ
นอกเวลตำเรรียน

โครงสรข้นงหล ทกสมูตร  ช ทนนประถมศศกษนปทททที่  ๖

โรงเรทยนว ทดคลองขขุนศรท

รนยวริชน/กริจกรรม
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เวลนเรทยน  (ช ทที่วโมง/ปท )

รนยวริชนพชนนฐนน
 
 
 
 
 

๘๔๐

ท ๑๖๑๐๑    ภตำษตำไทย
๑๖๐

ค ๑๖๑๐๑    คณปิตศตำสตรย์ 
๑๖๐

ว ๑๖๑๐๑    วปิทยตำศตำสตรย์
๘๐

ส ๑๖๑๐๑    สวังคมศศกษตำ  ศตำสนตำและววัฒนธรรม
๔๐

ส ๑๖๒๐๑    ประววัตปิศตำสตรย์
๔๐

พ ๑๖๑๐๑    สขุขศศกษตำและพลศศกษตำ
๘๐

ศ ๑๖๑๐๑    ศปิลปะ
๘๐

ง ๑๖๑๐๑     กตำรงตำนอตำชรีพและเทคโนโลยรี
๔๐

ว ๑๖๑๐๑    วปิทยตำศตำสตรย์
๔๐

รนยวริชนเพริที่มเต ริม
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๘๐

ง ๑๖๒๐๑     คอมพปิวเตอรย์
๔๐

ส ๒๖๒๓๖     หน น้ตำทรีที่พลเมพอง
๔๐

กริจกรรมพ ทฒนนผมู ข้เร ทยน
๑๒๐

.    กปิจกรรมแนะแนว
๔๐

.    กปิจกรรมนวักเรรียน
 

ลยกเสพอ  เนตรนตำรรี  /  ยขุวกตำชตำด
๔๐

ชมรมหรพอชขุมนขุม
๔๐

.    กปิจกรรมเพพที่อสวังคมและสตำธตำรณะประโยชนย์
๑๐*

รวมเวลนเรทยนท ทนงส รินน
๑,๐๐๐
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**  หมนยเหตขุ  **  
กปิจกรรมเพพที่อสวังคมและสตำธตำรณประโยชนย์  โรงเรรียนจวัดบยรณตำกตำรในกปิจกรรม

พวัฒนตำผย น้เรรียนทวั ตั้งในและ
นอกเวลตำเรรียน

  ๒.๓ แหลสงเร ทยนรมู ข้ ภมูม ริปทญญนทข้องถริที่น 
๑. ห น้องสมขุดมรีขนตำด  ๑๐๘  ตตำรตำงเมตร     จตตำนวนหนวังสพอในห น้อง

สมขุด ๒,๐๐๐ เลยู่ม
กตำรสพบค น้นหนวังสพอและกตำรยพม-คพน ใช น้ระบบ ทศนปิยมดปิวอรีตั้
๒. ห น้องปฏปิบวัตปิกตำร
ห น้องปฏปิบวัตปิกตำรวปิทยตำศตำสตรย์   จตตำนวน  ๑  ห น้อง
ห น้องปฏปิบวัตปิกตำรคอมพปิวเตอรย์    จตตำนวน  ๑  ห น้อง
ห น้องปฏปิบวัตปิกตำรทตำงภตำษตำ       จตตำนวน  ๑  ห น้อง

                ห น้องปฏปิบวัตปิกตำรทตำงคณปิตศตำสตรย์         จตตำนวน             ๑        
ห น้อง
                ห น้องกตำรศศกษตำพปิเศษเรรียนรวม           จตตำนวน             ๑        
ห น้อง

๓.  คอมพปิวเตอรย์    จตตำนวน ๓๓    เครพที่อง
ใช น้เพพที่อกตำรเรรียนกตำรสอน    จตตำนวน ๓๐    

เครพที่อง
ใช น้เพพที่อสพบค น้นข น้อมยลทตำงอปินเทอรย์เนป็ต     จตตำนวน ๓๓   

เครพที่อง
ใช น้เพพที่อกตำรบรปิหตำรจวัดกตำร   ๒   เครพที่อง

แหลสงเรทยนรมู ข้ภนยในโรงเรทยน สถริต ริกนรใชข้
จนนนวนคร ทนง/ปท

๑. สวนสมขุนไพร ตลอดปรี
๒. สวนหยยู่อมหน น้ตำเสตำธง ตลอดปรี
๓. ทรีที่ผลปิตปขุปุ๋ ยหมวัก ตลอดปรี
๔. ห น้องคอมพปิวเตอรย์/ อปินเทอรย์เนป็ต ตลอดปรี
๕. โรงเพตำะเหป็ด ตลอดปรี
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๖. ปน้ตำยนปิเทศ/ สนตำมเดป็กเลยู่น ตลอดปรี
๗. ห น้องวปิทยตำศตำสตรย์ ตลอดปรี
๘. ห น้องปฏปิบวัตปิกตำรทตำงภตำษตำ ตลอดปรี
๙. ห น้องปฏปิบวัตปิกตำรคณปิตศตำสตรย์ ตลอดปรี
๑๐. สนตำมกรีฬตำ ตลอดปรี
๑๑. สนตำมเดป็กเลยู่น ตลอดปรี
๑๒. ลตำนเรรียนรย น้อนขุบตำล ตลอดปรี
๑๓. ห น้องสมขุด ตลอดปรี

แหลยู่งเรรียนรย น้ภตำยนอกโรงเรรียน สถปิตปิกตำรใช น้
จตตำนวนครวั ตั้ง/ปรี

๑. สวนกล น้วยไม น้วปิชวัยออรย์คปิด ๒
๒. สวยเฟพที่องฟน้ตำเรณย  หงสย์โสภตำ ๗
๓. ววัดคลองขขุนศรรี ๓๐
๔. สวนผวัก ๒
๕. กตำรเลรีตั้ยงปลตำในกระชวัง คขุณนตำวตำ  แสง
สขุวรรณ

๒

๖. กตำรเลรีตั้ยงปลตำสวยงตำม คขุณธนศวักดปิดิ์  เฟพที่ อง
ฟย

๒

๗. สวนสมขุนไพร คขุณอนขุรวักษย์  จปินดตำพรหม ๒
๒.๓.๒ ปรตำชญย์ชตำวบ น้ตำน/ภยมปิปวัญญตำท น้องถปิที่น ผย น้ทรงคขุณวขุฒปิ ทรีที่สถตำนศศกษตำ

เชปิญมตำให น้ควตำมรย น้แกยู่ครย นวักเรรียน ในปรีกตำรศศกษตำทรีที่รตำยงตำน

ชพที่อ-สกขุล ให น้ควตำมรย น้เรพที่อง จตตำนวนครวั ตั้ง/ปรี
๑. นตำงเรณย  หงษย์
โสภตำ

กตำรปลยกไม น้ดอกไม น้ประดวับ ๒

๒. นตำงบขุญเรพอง   อยู่อน
มตำ

กตำรประกอบอตำหตำร ๒

๓. นตำงนงครตำญ  ศรรี
ขตตำ

กตำรประดปิษฐย์ดอกไม น้ ๑

๔. นตำยธนศวักดปิดิ์  เฟพที่อง
ฟย

กตำรเลรีตั้ยงปลตำสวยงตำม ๑

๕. นตำยวปิชวัย  นพสวันตปิ กตำรปลยกกล น้วยไม น้ ๑
๖. นตำยอนขุรวักษย์  จปินดตำ
พรหม

กตำรปลยกพพชสมขุนไพร ๑

๗. พระอธปิกตำรสขุรปินทรย์ 
ฐตำนวโร

กตำรสอนพระพขุทธศตำสนตำ/ 
ธรรมศศกษตำ

๑๓๐
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ชพที่อ-สกขุล ให น้ควตำมรย น้เรพที่อง จตตำนวนครวั ตั้ง/ปรี
๘. ด.ต.สวังเกต  สตำลตตำ โครงกตำรกตำรศศกษตำเพพที่อตยู่อ

ต น้ตำนกตำรใช น้ยตำเสพตปิดในเดป็ก
นวักเรรียน (D.A.R.E.)

๒๕

๙. นตำยวปิเชรียร  สขุดธยป กตำรปลยกบอนสรี/ ชวนชม ๑
๑๐. นตำงกนกวรรณ  
โกมลสขุทธปิดิ์

กตำรปลยกผวักแบบไมยู่ใช น้ดปิน ๑๐

๑๑. นตำยนตำวตำ  แสง
สขุวรรณ

กตำรปลยกผวักปลอดสตำรพปิษ/ 
กตำรเลรีตั้ยงปลตำในกระชวัง

๑

๑๒. นตำยประสปิทธปิดิ์  
เอรีที่ยมเสน

กตำรปลยกผลไม น้ (แก น้วมวังกร) ๑

๑๓. นตำยหลยู่น  มวัณยตำ
นนทย์

กตำรเตตำะตะกร น้อลอดบยู่วง ๑๕

๑๔. นตำยประสงคย์  มวัที่ง
เรพอง

กตำรสอนดนตรรีไทยและดนตรรี
สตำกล

๑๕. นตำงสตำวเพป็ญศรรี  
วรนวัยพปินปิจ

กตำรแปรรยปอตำหตำรจตำกกล น้วย 
และกตำรพวับรปิบบปิตั้น

๒๐

๑๖. นตำงลตำงสตำด   
อยู่อนมตำ

กตำรขยตำยพวันธขุย์พพช ๒

๑๘. นตำงระเบรียบรวัตนย์  
ฮวดศรรี

กตำรปลยกไม น้มงคล ๒

๓. ผลกนรดนนเนรินงนนของปท ททที่ผสนนมน
๓.๑ ผลกนรทดสอบระด ทบชนตริ (O – NET ) ช ทนน ประถมศศกษนปท ททที่ 

๖ ปท กนรศศกษน ๒๕๕๗
สตำระวปิชตำ จตตำนว

นคน
คะแน

น
เฉลรีที่ย

สยู่วนเบรีที่ยง
เบน

มตำตรฐตำน

เฉลรีที่ย
ร น้อย
ละ

จตตำนวน/ร น้อยละของนวักเรรียนทรีที่มรี
คะแนนสยงกวยู่ตำขรีดจตตำกวัดลยู่ตำง

คณปิตศตำสตรย์ ๑๗ ๓๕.๕
๙

๑๐.๔๒ ๓๕.๕
๙

จตตำนวน ๙ คน / ร น้อยละ ๕๒.๙๔

ภตำษตำไทย ๑๗ ๔๘.๑
๒

๙.๔๔ ๔๘.๑
๒

จตตำนวน ๖ คน / ร น้อยละ ๓๕.๒๙

วปิทยตำศตำสตรย์ ๑๗ ๕๑.๘
๘

๙.๗๒ ๕๑.๘
๘

จตตำนวน ๑๒ คน / ร น้อยละ
๗๐.๕๘

ภตำษตำอวังกฤษ ๑๗ ๓๙.๕
๖

๑๘.๓๔ ๓๙.๕
๖

จตตำนวน  ๕คน / ร น้อยละ ๒๙.๔๑

สขุขศศกษตำ ๑๗ ๕๙.๗
๖

๗.๗๐ ๕๙.๗
๖

จตตำนวน ๑๐ คน / ร น้อยละ
๕๘.๘๒

ศปิลปะ ๑๗ ๕๘.๕ ๑๓.๒๖ ๕๘.๕ จตตำนวน ๙คน / ร น้อยละ ๕๒.๙๔
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๓ ๓
กตำรงตำนอตำชรีพฯ ๑๗ ๖๖.๓

๕
๑๑.๐๗ ๖๖.๓

๕
จตตำนวน  ๑๒คน / ร น้อยละ

๗๐.๕๘
สวังคมศศกษตำ ๑๗ ๕๙.๐

๖
๑๒.๒๐ ๕๙.๐

๖
จตตำนวน ๘คน / ร น้อยละ ๔๗.๐๕

คะแนนเฉลรีที่ยรวม ๕๒.๓
๕

                  จตำกตตำรตำง สรขุปได น้วยู่ตำ ภตำพรวมของชวั ตั้นป.๖  มรีคะแนนเฉลรีที่ย  
๕๒.๓๕  เมพที่อพปิจตำรณตำแตยู่ละกลขุยู่มสตำระกตำรเรรียนรย น้  ปรตำกฏวยู่ตำกลขุยู่มสตำระกตำรเรรียนรย น้
กตำรงตำนอตำชรีพและเทคโนโลยรี มรีคะแนนเฉลรีที่ยสยงสขุด ๖๖.๓๕ กลขุยู่มสตำระกตำรเรรียน
รย น้คณปิตศตำสตรย์มรีคะแนนเฉลรีที่ยตตที่ตำสขุด ๓๕.๕๙  รองลงมตำตตำมลตตำดวับคพอ  กลขุยู่มสตำระ
กตำรเรรียนรย น้ภตำษตำตยู่ตำงประเทศ ๓๙.๕๖  กลขุยู่มสตำระกตำรเรรียนรย น้ภตำษตำไทย  ๔๘.๑๒  
กลขุยู่มสตำระกตำรเรรียนรย น้ว ปิทยตำศตำสตรย์   ๕๑.๘๘ กลขุยู่มสตำระกตำรเรรียนรย น้ศ ปิลปะ ๕๘.๕๓  
กลขุยู่มสตำระกตำรเรรียนรย น้สวังคมศศกษตำ ๕๙.๐๖ และกลขุยู่มสตำระกตำรเรรียนรย น้สขุขศศกษตำและ
พลศศกษตำ ๕๙.๗๖

    ๓.๒ ผลกนรประเมรินคขุณภนพภนยใน ปท กนรศ ศกษน ๒๕๕๗
ระด ทบกนรศศกษนข ทนนพชนนฐนน   

มนตรฐนนกนรศศกษนระด ทบกนร
ศศกษนข ทนนพชนนฐนน

กนรประเมรินคขุณภนพภนยใน
ผลกนร

ประเมรินตนเอง
ของสถนน

ศศกษน

ผลกนรตริดตนม
ตรวจสอบ

โดยหนสวยงนน
ตข้นส ทงก ทด

มตำตรฐตำนด น้ตำนคขุณภตำพผย น้เรรียน
มตำตรฐตำนทรีที่ ๑ ผย น้เรรียนมรีสขุขภตำวะทรีที่

ดรีและมรีสขุนทรรียภตำพ
ดรีเยรีที่ยม ดรีเยรีที่ยม

มตำตรฐตำนทรีที่ ๒ ผย น้เรรียนมรีคขุณธรรม 
จรปิยธรรม        

และคยู่ตำนปิยมทรีที่พศงประสงคย์

ดรีเยรีที่ยม ดรีเยรีที่ยม

มตำตรฐตำนทรีที่ ๓ ผย น้เรรียนมรีทวักษะใน
กตำรแสวงหตำควตำมรย น้ด น้วย

ตนเอง รวักกตำรเรรียนรย น้ และพวัฒนตำ
ตนเองอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง

ดรีเยรีที่ยม ดรีเยรีที่ยม

มตำตรฐตำนทรีที่ ๔ ผย น้เรรียนมรีควตำม
สตำมตำรถในกตำรคปิดอยยู่ตำ

เปป็นระบบ คปิดสร น้ตำงสรรคย์ ตวัดสปินใจ
แก น้ปวัญหตำได น้อยยู่ตำง

มรีสตปิสมเหตขุผล  

ดรีเยรีที่ยม ดรีเยรีที่ยม
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มนตรฐนนกนรศศกษนระด ทบกนร
ศศกษนข ทนนพชนนฐนน

กนรประเมรินคขุณภนพภนยใน
ผลกนร

ประเมรินตนเอง
ของสถนน

ศศกษน

ผลกนรตริดตนม
ตรวจสอบ

โดยหนสวยงนน
ตข้นส ทงก ทด

มตำตรฐตำนทรีที่ ๕ ผย น้เรรียนมรีควตำมรย น้
และทวักษะทรีที่จตตำเปป็ น

ตตำมหลวักสยตร

ดรีเยรีที่ยม ดรีเยรีที่ยม

มตำตรฐตำนทรีที่ ๖ ผย น้เรรียนมรีทวักษะใน
กตำรทตตำงตำน รวักกตำร
ทตตำงตำน สตำมตำรถทตตำงตำนรยู่วมกวับผย น้

อพที่นได น้ และมรีเจตคตปิ
ทรีที่ดรีตยู่ออตำชรีพสขุจรปิต

ดรีเยรีที่ยม ดรีเยรีที่ยม

มตำตรฐตำนด น้ตำนกตำรจวัดกตำรศศกษตำ 
มตำตรฐตำนทรีที่ ๗ ครยปฏปิบวัตปิงตำนตตำม

บทบตำทหน น้ตำทรีที่อยยู่ตำง
มรีประสปิทธปิภตำพและเกปิด

ประสปิทธปิผล

ดรีเยรีที่ยม ดรีเยรีที่ยม

มตำตรฐตำนทรีที่ ๘ ผย น้บรปิหตำรปฏปิบวัตปิ
งตำนตตำมบทบตำทหน น้ตำทรีที่

อยยู่ตำงมรีประสปิทธปิภตำพและเกปิด
ประสปิทธปิผล

ดรีเยรีที่ยม ดรีเยรีที่ยม

มตำตรฐตำนทรีที่ ๙ คณะกรรมกตำร
สถตำนศศกษตำ และ

ผย น้ปกครอง ชขุมชนปฏปิบวัตปิงตำนตตำม
บทบตำทหน น้ตำทรีที่

อยยู่ตำงมรีประสปิทธปิภตำพและเกปิด
ประสปิทธปิผล

ดรีเยรีที่ยม ดรีเยรีที่ยม

มตำตรฐตำนทรีที่ ๑๐ สถตำนศศกษตำมรี
กตำรจวัดหลวักสยตร 

กระบวนกตำรเรรียนรย น้ และกปิจกรรม
พวัฒนตำคขุณภตำพ

ผย น้เรรียนอยยู่ตำงรอบด น้ตำน

ดรีเยรีที่ยม ดรีเยรีที่ยม

มตำตรฐตำนทรีที่ ๑๑ สถตำนศศกษตำมรี
กตำรจวัดสภตำพแวดล น้อม

และกตำรบรปิกตำรทรีที่สยู่งเสรปิมให น้ผย น้
เรรียนพวัฒนตำเตป็ม

ศวักยภตำพ

ดรีเยรีที่ยม ดรีเยรีที่ยม
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มนตรฐนนกนรศศกษนระด ทบกนร
ศศกษนข ทนนพชนนฐนน

กนรประเมรินคขุณภนพภนยใน
ผลกนร

ประเมรินตนเอง
ของสถนน

ศศกษน

ผลกนรตริดตนม
ตรวจสอบ

โดยหนสวยงนน
ตข้นส ทงก ทด

มตำตรฐตำนทรีที่ ๑๒ สถตำนศศกษตำมรี
กตำรประกวันคขุณภตำพ

ภตำยในของสถตำนศศกษตำตตำมทรีที่
กตตำหนดในกฎกระทรวง

ดรีเยรีที่ยม ดรีเยรีที่ยม

มตำตรฐตำนด น้ตำนกตำรสร น้ตำงสวังคมแหยู่ง
กตำรเรรียนรย น้

มตำตรฐตำนทรีที่ ๑๓ สถตำนศศกษตำมรี
กตำรสร น้ตำง สยู่งเสรปิม 

สนวับสนขุน ให น้สถตำนศศกษตำเปป็ น
สวังคมแหยู่งกตำรเรรียนรย น้  

ดรีเยรีที่ยม ดรีเยรีที่ยม

มตำตรฐตำนด น้ตำน อวัตลวักษณย์ของ
สถตำนศศกษตำ 

มตำตรฐตำนทรีที่ ๑๔ กตำรพวัฒนตำสถตำน
ศศกษตำให น้บรรลขุ

เปน้ตำหมตำยตตำมวปิสวัยทวัศนย์ ปรวัชญตำ 
และจขุดเน น้นทรีที่กตตำหนด

ขศตั้น

ดรีเยรีที่ยม ดรีเยรีที่ยม

มตำตรฐตำนด น้ตำนมตำตรกตำรสยู่งเสรปิม  
มตำตรฐตำนทรีที่ ๑๕ กตำรจวัดกปิจกรรม

ตตำมนโยบตำย จขุดเน น้น 
แนวทตำงกตำรปฏปิรยปกตำรศศกษตำเพพที่อ

พวัฒนตำและสยู่งเสรปิม
สถตำนศศกษตำให น้ยกระดวับคขุณภตำพ

สยงขศตั้น

ดรีเยรีที่ยม ดรีเยรีที่ยม

๓.๓ ผลกนรประเมรินคขุณภนพภนยนอกรอบสนม
๓.๓.๑ ระด ทบกนรศศกษนข ทนนพชนนฐนน : ปฐมว ทย

ตวัวบยู่งชรีตั้ ระดวับคขุณภตำพ
ต ทวบสงชทนท ทที่ ๑ เดป็กมรีพวัฒนตำกตำรด น้ตำนรยู่ตำงกตำยสมววัย ดรีมตำก
ต ทวบสงชทนท ทที่ ๒ เดป็กมรีพวัฒนตำกตำรด น้ตำนอตำรมณย์ และ
จปิตใจ

ดรีมตำก
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ตวัวบยู่งชรีตั้ ระดวับคขุณภตำพ
ต ทวบสงชทนท ทที่ ๓ เดป็กมรีพวัฒนตำกตำรด น้ตำนสวังคมสมววัย ดรีมตำก
ต ทวบสงชทนท ทที่ ๔ เดป็กมรีพวัฒนตำกตำรด น้ตำนสตปิปวัญญตำสมววัย ดรีมตำก
ต ทวบสงชทนท ทที่ ๕ เดป็กมรีควตำมพร น้อมศศกษตำตยู่อในขวั ตั้นตยู่อ
ไป

ดรีมตำก

ต ทวบสงชทนท ทที่ ๖ ประสปิทธปิผลกตำรจวัดประสบกตำรณย์กตำร
เรรียนรย น้ทรีที่เน น้นเดป็กเปป็ นสตตำควัญ

ดรี

ต ทวบสงชทนท ทที่ ๗ ประสปิทธปิภตำพของกตำรบรปิหตำรจวัดกตำร
และพวัฒนตำสถตำนศศกษตำ

ดรีมตำก

ต ทวบสงชทนท ทที่ ๘ ประสปิทธปิผลของระบบกตำรประกวัน
คขุณภตำพ

ดรีมตำก

ต ทวบสงชทนท ทที่ ๙ ผลกตำรพวัฒนตำให น้บรรลขุคตำมปรวัชญตำ 
ปณปิธตำน/วปิสวัยทวัศนย์ พวันธกปิจและววัตถขุประสงคย์ของ
กตำรจวัดตวั ตั้งสถตำนศศกษตำ

ดรีมตำก

ต ทวบสงชทนท ทที่ ๑๐ ผลของกตำรพวัฒนตำจขุดเน น้น จขุดเดยู่นทรีที่
สยู่งผลสะท น้อนเปป็ นเอกลวักษณย์ของสถตำนศศกษตำ

ดรีมตำก

ต ทวบสงชทนท ทที่ ๑๑ ผลกตำรดตตำเนปินงตำนโครงกตำรพปิเศษ
เพพที่อสยู่งเสรปิมบทบตำทสถตำนศศกษตำ

ดรีมตำก

ต ทวบสงชทนท ทที่ ๑๒ ผลกตำรสยู่งเสรปิมพวัฒนตำสถตำนศศกษตำ
เพพที่อยกระดวับมตำตรฐตำน รวักษตำมตำตรฐตำน และ
พวัฒนตำสยยู่ควตำมเปป็ นเลปิศทรีที่สอดคล น้องกวับแนวทตำงกตำร
ปฏปิรยปกตำรศศกษตำ

ดรีมตำก

จตำกตตำรตำง สรขุปได น้วยู่ตำ สถตำนศศกษตำได น้รวับกตำรประเมปินคขุณภตำพภตำยนอก
รอบสตำม ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๕๖ระดวับปฐมววัย ๑๒ ตวัวบยู่งชรีตั้ ตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ได น้ระดวับ
คขุณภตำพดรีมตำก ได น้แกยู่ กลขุยู่มตวัวบยู่งชรีตั้พพตั้นฐตำนตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ ๑ เดป็กมรีพวัฒนตำกตำรด น้ตำน
รยู่ตำงกตำยสมววัย  ตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ ๒ เดป็กมรีพวัฒนตำกตำรด น้ตำนอตำรมณย์ และจปิตใจ ตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ 
๓ เดป็กมรีพวัฒนตำกตำรด น้ตำนสวังคมสมววัยตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ ๔ เดป็กมรีพวัฒนตำกตำรด น้ตำนสตปิ
ปวัญญตำสมววัย  ตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ ๕ เดป็กมรีควตำมพร น้อมศศกษตำตยู่อในขวั ตั้นตยู่อไป   ตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ 
๗ ประสปิทธปิภตำพของกตำรบรปิหตำรจวัดกตำรและพวัฒนตำสถตำนศศกษตำ  ตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ ๘ 
ประสปิทธปิผลของระบบกตำรประกวันคขุณภตำพ  กลขุยู่มตวัวบยู่งชรีตั้อวัตลวักษณย์  ตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ ๙
ผลกตำรพวัฒนตำให น้บรรลขุคตำมปรวัชญตำ ปณปิธตำน/วปิสวัยทวัศนย์ พวันธกปิจและ
ววัตถขุประสงคย์ของกตำรจวัดตวั ตั้งสถตำนศศกษตำ  ตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ ๑๐ ผลของกตำรพวัฒนตำจขุด
เน น้น จขุดเดยู่นทรีที่สยู่งผลสะท น้อนเปป็ นเอกลวักษณย์ของสถตำนศศกษตำ  ตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ ๑๑ ผล
กตำรดตตำเนปินงตำนโครงกตำรพปิเศษเพพที่อสยู่งเสรปิมบทบตำทสถตำนศศกษตำ  ตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ ๑๒ 
ผลกตำรสยู่งเสรปิมพวัฒนตำสถตำนศศกษตำเพพที่อยกระดวับมตำตรฐตำน รวักษตำมตำตรฐตำน และ
พวัฒนตำสยยู่ควตำมเปป็ นเลปิศทรีที่สอดคล น้องกวับแนวทตำงกตำรปฏปิรยปกตำรศศกษตำ และตวัวบยู่ง
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ชรีตั้ทรีที่ได น้ระดวับคขุณภตำพดรี ได น้แกยู่ ตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ ๖ ประสปิทธปิผลกตำรจวัดประสบกตำรณย์กตำร
เรรียนรย น้ทรีที่เน น้นเดป็กเปป็ นสตตำควัญ

๓.๓.๒ ระด ทบกนรศศกษนข ทนนพชนนฐนน : ประถมศศกษน

ต ทวบสงชทน ระด ทบคขุณภนพ
ตวัวบยู่งชรีตั้ ๑ ผย น้เรรียนมรีสขุขภตำพกตำยและสขุขภตำพจปิตทรีที่
ดรี

ดรีมตำก

ตวัวบยู่งชรีตั้ ๒ ผย น้เรรียนมรีคขุณธรรม จรปิยธรรมและคยู่ตำ
นปิยมทรีที่พศงประสงคย์

ดรีมตำก

ตวัวบยู่งชรีตั้ ๓ ผย น้เรรียนมรีควตำมใฝยู่ รย น้ และเรรียนรย น้อยยู่ตำงตยู่อ
เนพที่อง

ดรีมตำก

ผย น้ตวัวบยู่งชรีตั้ ๔ เรรียนคปิดเปป็ น ทตตำเปป็ น ดรี
ตวัวบยู่งชรีตั้ ๕ ผลสวัมฤทธปิดิ์ทตำงกตำรเรรียนของผย น้เรรียน ดรี
ตวัวบยู่งชรีตั้ ๖ ประสปิทธปิผลของกตำรจวัดกตำรเรรียนกตำร
สอนทรีที่เน น้นผย น้เรรียนเปป็ นสตตำควัญ

ดรี

ตวัวบยู่งชรีตั้ ๗ ประสปิทธปิภตำพของกตำรบรปิหตำรจวัดกตำร
และกตำรพวัฒนตำสถตำนศศกษตำ

ดรีมตำก

ตวัวบยู่งชรีตั้ ๘ พวัฒนตำกตำรของกตำรประกวันคขุณภตำพ
ภตำยในโดยสถตำนศศกษตำและต น้นสวังกวัด

ดรี

ตวัวบยู่งชรีตั้ ๙ ผลกตำรพวัฒนตำให น้บรรลขุตตำมปรวัชญตำ 
ปณปิธตำน พวันธกปิจ และววัตถขุประสงคย์ของกตำรจวัด
ตวั ตั้งสถตำนศศกษตำ

ดรีมตำก

ตวัวบยู่งชรีตั้ ๑๐ ผลกตำรพวัฒนตำตตำมจขุดเน น้นและจขุด
เดยู่นทรีที่สยู่งผลสะท น้อนเปป็ นเอกลวักษณย์ของสถตำน
ศศกษตำ

ดรีมตำก

ตวัวบยู่งชรีตั้ ๑๑ ผลกตำรดตตำเนปินงตำนโครงกตำรพปิเศษ
เพพที่อสยู่งเสรปิมบทบตำทของสถตำนศศกษตำ

ดรีมตำก

ตวัวบยู่งชรีตั้ ๑๒ ผลกตำรสยู่งเสรปิมพวัฒนตำสถตำนศศกษตำ
เพพที่อยกระดวับมตำตรฐตำน รวักษตำมตำตรฐตำน และ
พวัฒนตำสยยู่ควตำมเปป็ นเลปิศ เพพที่อให น้สอดคล น้องกวับ
แนวทตำงกตำรปฏปิรยปกตำรศศกษตำ

ดรี

                จตำกตตำรตำง สรขุปได น้วยู่ตำ สถตำนศศกษตำได น้รวับกตำรประเมปินคขุณภตำพ
ภตำยนอกรอบสตำม ปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๕๖ระดวับประถมศศกษตำ ๑๒ ตวัวบยู่งชรีตั้ ตวัวบยู่งชรีตั้
ทรีที่ได น้ระดวับคขุณภตำพดรีมตำก ๗ ตวัวบยู่งชรีตั้ ได น้แกยู่ ตวัวบยู่งชรีตั้ ๑ ผย น้เรรียนมรีสขุขภตำพกตำยและ
สขุขภตำพจปิตทรีที่ดรี ตวัวบยู่งชรีตั้ ๒ ผย น้เรรียนมรีคขุณธรรม จรปิยธรรมและคยู่ตำนปิยมทรีที่พศงประสงคย์ 
ตวัวบยู่งชรีตั้ ๓ ผย น้เรรียนมรีควตำมใฝยู่ รย น้ และเรรียนรย น้อยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง ตวัวบยู่งช รีตั้ ๗ ประสปิทธปิภตำพ
ของกตำรบรปิหตำรจวัดกตำรและกตำรพวัฒนตำสถตำนศศกษตำ ตวัวบยู่งชรีตั้ ๙ ผลกตำรพวัฒนตำให น้
บรรลขุตตำมปรวัชญตำ ปณปิธตำน พวันธกปิจ และววัตถขุประสงคย์ของกตำรจวัดตวั ตั้งสถตำน
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ศศกษตำ ตวัวบยู่งชรีตั้ ๑๐ ผลกตำรพวัฒนตำตตำมจขุดเน น้นและจขุดเดยู่นทรีที่สยู่งผลสะท น้อนเปป็ น
เอกลวักษณย์ของสถตำนศศกษตำ ตวัวบยู่งชรีตั้ ๑๑ ผลกตำรดตตำเนปินงตำนโครงกตำรพปิเศษเพพที่อ
สยู่งเสรปิมบทบตำทของสถตำนศศกษตำ ได น้ระดวับคขุณภตำพ ดรี ๕ ตวัวบยู่งชรีตั้ ผย น้ตวัวบยู่งชรีตั้ ๔ 
เรรียนคปิดเปป็ น ทตตำเปป็ นตวัวบยู่งชรีตั้ ๕ ผลสวัมฤทธปิดิ์ทตำงกตำรเรรียนของผย น้เรรียน ตวัวบยู่งชรีตั้ ๖ 
ประสปิทธปิผลของกตำรจวัดกตำรเรรียนกตำรสอนทรีที่เน น้นผย น้เรรียนเปป็ นสตตำควัญ ตวัวบยู่งชรีตั้ ๑๒ 
ผลกตำรสยู่งเสรปิมพวัฒนตำสถตำนศศกษตำเพพที่อยกระดวับมตำตรฐตำน รวักษตำมตำตรฐตำน และ
พวัฒนตำสยยู่ควตำมเปป็ นเลปิศ เพพที่อให น้สอดคล น้องกวับแนวทตำงกตำรปฏปิรยปกตำรศศกษตำ

๓.๓.๓ ขข้อเสนอจนกกนรประเมรินคขุณภนพภนยนอกรอบสนม
 จขุดเดสน
                ดข้นนผลกนรจ ทดกนรศ ศกษน
               ผย น้เรรียนมรีสขุขภตำพอนตำมวัยสมบยรณย์แขป็งแรงมรีนตตั้ตำหนวักสยู่วนสยงเปป็ นไป
ตตำมเกณฑย์  ปลอดจตำกสปิที่งเสพตปิดและมรีควตำมรย น้ในกตำรปน้องกวันตนเองให น้หยู่ตำงไกล
จตำกสปิที่งเสพตปิดในรยปแบบตยู่ตำงๆ  มรีสขุนทรรียภตำพด น้ตำนดนตรรี กรีฬตำและนวันทนตำกตำร 
ปฎปิบวัตปิตนตตำมหลวักคขุณธรรม  ๘  ประกตำรและคขุณลวักษณะอวันพศงประสงคย์ตตำม
หลวักสยตรปฏปิบวัตปิตนเปป็ นลยกทรีที่ดรีของพยู่อแมยู่  ครยอตำจตำรยย์  มรีควตำมเสรียสละบตตำเพป็ญ
ตนเปป็ นประโยชนย์ตยู่อสวังคมด น้วยวปิธรีกตำรตยู่ตำงๆได น้เหมตำะสมกวับววัยและอตำยขุ  ใฝยู่
เรรียนรย น้รอบตวัวรวักกตำรอยู่ตำนและกตำรค น้นคว น้ตำหตำควตำมรย น้ผยู่ตำนเทคโนโลยรีสตำรสนเทศ
อยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง  มรีทวักษะในกตำรเรรียนรย น้และแสวงหตำควตำมรย น้ด น้วยตนเองทวั ตั้งภตำยใน
และภตำยนอกสถตำนศศกษตำ  มรีทวักษะในกตำรคปิด และปรวับตวัวเข น้ตำกวับสวังคมได น้
เหมตำะสมกวับววัยและระดวับชวั ตั้น

               ดข้นนกนรบรริหนรจ ทดกนรศ ศกษน
               ผย น้บรปิหตำรมรีภตำวะผย น้นตตำบรปิหตำรจวัดกตำรสถตำนศศกษตำโดยยศดหลวักกตำรกระ
จตำยอตตำนตำจบรปิหตำรจวัดกตำรสถตำนศศกษตำโดยแบยู่งกตำรบรปิหตำรงตำนออกเปป็ น  ๔  
ฝยู่ ตำย  ได น้แกยู่  ฝยู่ ตำยบรปิหตำรจวัดกตำรทวัที่วไป  ฝยู่ ตำยบรปิหตำรงตำนบขุคคล   ฝยู่ ตำยบรปิหตำรงตำน
วปิชตำกตำร  ฝยู่ ตำยบรปิหตำรงตำนวปิชตำกตำร   ฝยู่ ตำยบรปิหตำรงตำนงบประมตำณ แตยู่ละฝยู่ ตำยได น้
รวับกตำรสนวับสนขุนจตำกคณะกรรมกตำรสถตำนศศกษตำ  ผยู่ตำนกตำรเหป็นชอบและ
พปิจตำรณตำรยู่วมกวัน อยยู่ตำงเปป็ นระบบ  สถตำนศศกษตำสยู่งเสรปิมให น้มรีและให น้ได น้มตำซศที่ง
คณะกรรมกตำรสถตำนศศกษตำเปป็ นไปตตำมกฎเกณฑย์  ดวังทรีที่หนยู่วยงตำนต น้นสวังกวัด
กตตำหนด  คณะกรรมกตำรสถตำนศศกษตำมรีสยู่วนรยู่วมในกตำรจวัดกตำรสปิที่งแวดล น้อมทวั ตั้ง
ภตำยในและภตำยนอก ให น้เอพตั้อตยู่อกตำรเรรียนรย น้ของผย น้เรรียนอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง
               ดข้นนกนรจ ทดกนรเรทยนกนรสอนททที่เนข้นผมู ข้เร ทยนเปป็ นสนนค ทญ(ไมยู่มรี)
               ดข้นนกนรประก ทนคขุณภนพภนยใน(ไมยู่มรี)           

 จขุดททที่ควรพ ทฒนน
            ดข้นนผลกนรจ ทดกนรศ ศกษน     
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           กตำรจวัดกปิจกรรมเพพที่อให น้ผย น้เรรียนรวักกตำรอยู่ตำนและกปิจกรรมทรีที่สยู่งเสรปิมให น้ผย น้
เรรียนเกปิดกระบวนกตำรคปิดผยู่ตำนกปิจกรรมกตำรเรรียนรย น้แบบโครงงตำนยวังไมยู่มรีควตำม
หลตำกหลตำย  สยู่งผลให น้ผลสวัมฤทธปิดิ์ทตำงกตำรเรรียนของผย น้เรรียนอยยยู่ในระดวับตตที่ตำ

           ดข้นนกนรจ ทดกนรเรทยนกนรสอนททที่เนข้นผมู ข้เร ทยนเปป็ นสนนค ทญ
           ครยยวังไมยู่ได น้นตตำผลกตำรประเมปินกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้  แผนกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้
แบบววัดแบบทดสอบมตำวปิเครตำะหย์รยู่วมกวันเพพที่อหตำแนวทตำงในกตำรปรวับปรขุงและ
เปลรีที่ยนวปิธรีกตำรจวัดกปิจกรรมกตำรเรรียนกตำรสอนให น้มรีควตำมเหมตำะสมกวับผย น้เรรียนเปป็ น
รตำยบขุคคลตยู่อไป  ครยบตำงสยู่วนยวังไมยู่ได น้จวัดทตตำวปิจวัยเพพที่อแก น้ไขปวัญหตำทรีที่เกปิดขศตั้นให น้
ตรงกวับประเดป็นปวัญหตำทรีที่เกปิดขศตั้นกวับผย น้เรรียนเปป็ นรตำยบขุคคล

            ดข้นนกนรประก ทนคขุณภนพภนยใน
            สถตำนศศกษตำยวังไมยู่ได น้นตตำข น้อเสนอแนะจตำกกตำรประกวันคขุณภตำพภตำยใน
มตำเปป็ นแนวทตำงในกตำรจวัดกปิจกรรมกตำรเรรียนกตำรสอนและกตำรบรปิหตำรจวัดกตำรสถตำน
ศศกษตำให น้เกปิดผลเปป็ นรยปธรรมอยยู่ตำงชวัดเจน

๓.๓.๔ กนรนริเทศภนยใน
จนกกนรนริเทศภนยในสรขุปไดข้วสน
1.ดข้นนผลกนรจ ทดกนรศ ศกษน

1.สถตำนศศกษตำควรจวัดกปิจกรรมให น้มรีควตำมหลตำกหลตำยและสยู่งเสรปิมให น้ผย น้
เรรียนใช น้ประโยชนย์จตำกห น้องสมขุดให น้สมคขุณคยู่ตำและเกปิดประโยชนย์
สยงสขุดให น้กวับผย น้เรรียนอยยู่ตำงเตป็มศวักยภตำพ

2.ผย น้เรรียนควรได น้รวับกตำรสยู่งเสรปิมและพวัฒนตำทวักษะทตำงด น้ตำนกตำรคปิด  และ
ทวักษะในกตำรทตตำแบบทดสอบผลสวัมฤทธปิดิ์ระดวับชตำตปิอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง
เพพที่อให น้เกปิดควตำมคขุ น้นเคยในกตำรทตตำแบบทดสอบ  รย น้จวักวปิธรีกตำรคปิดด น้วย
วปิธรีกตำรทรีที่หลตำกหลตำย

3.ผย น้เรรียนควรได น้รวับกตำรกระตขุ น้นเตพอนให น้มรีแรงบวันดตำลใจในกตำรทตตำแบบ
ทดสอบผลสวัมฤทธปิดิ์ระดวับชตำตปิ  อยยู่ตำงตวั ตั้งใจเตป็มกตตำลวังควตำมสตำมตำรถ

4.ในรตำยวปิชตำทรีที่มรีภตำคทฤษฎรีและปฏปิบวัตปิ  ครยควรจวัดกปิจกรรมกตำรเรรียน
กตำรสอนควบคยยู่กวันไปเพพที่อให น้ผย น้เรรียนมรีควตำมสตำมตำรถในกตำรคปิดหตำคตตำ
ตอบด น้วยตนเอง  ด น้วยวปิธรีกตำรทรีที่หลตำกหลตำยตตำมธรรมชตำตปิของแตยู่ละ
วปิชตำอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง
กตตำหนดระยะเวลตำในกตำรพวัฒนตำภตำยใน  ๑  ปรี

2.ดข้นนกนรบรริหนรจ ทดกนรศ ศกษน
สถตำนศศกษตำควรจวัดหลวักสยตรท น้องถปิที่นทรีที่เกรีที่ยวข น้องกวับสภตำพท น้องทรีที่ทรีที่
ตวั ตั้งสถตำนศศกษตำ  อตำจทตตำเปป็ นหลวักสยตรคลองขขุนศรรีศ ศกษตำ โดยมรีรตำย
ละเอรียดของคลองขขุนศรรี  และววัดคลองขขุนศรรีใช น้บยรณตำกตำรทขุกกลขุยู่ม
สตำระกตำรเรรียนรย น้  และจวัดสอนได น้ทขุกระดวับชวั ตั้น
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  กตตำหนดระยะเวลตำในกตำรพวัฒนตำภตำยใน  ๑  ปรี
3.ดข้นนกนรจ ทดกนรเรทยนกนรสอนททที่เนข้นผมู ข้เร ทยนเปป็ นสนนค ทญ

1. ครยควรนตตำผลกตำรประเมปินกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้  แผนกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้  
แบบววัดแบบทดสอบมตำวปิเครตำะหย์รยู่วมกวันเพพที่อหตำแนวทตำงในกตำร
ปรวับปรขุงและเปลรีที่ยนวปิธรีกตำรจวัดกปิจกรรมกตำรจวัดกตำรเรรียนกตำรสอนให น้มรี
ควตำมเหมตำะสมกวับผย น้เรรียนเปป็ นรตำยบขุคคลตยู่อไป

2. ครยควรนตตำผลกตำรสอนซยู่อมเสรปิมไปจวัดทตตำเปป็ นวปิจวัยในชวั ตั้นเรรียนเพพที่อ
แก น้ไขปวัญหตำทรีที่เกปิดขศตั้นให น้ตรงกวับประเดป็นข น้อปวัญหตำทรีที่เกปิดขศตั้นกวับผย น้
เรรียนเปป็ นรตำยบขุคคล

4.ดข้นนกนรประก ทนคขุณภนพภนยใน
สถตำนศศกษตำควรนตตำข น้อเสนอแนะจตำกกตำรประกวันคขุณภตำพภตำยในมตำ
เปป็ นแนวทตำงกตำรจวัดกปิจกรรมกตำรเรรียนกตำรสอนและกตำรบรปิกตำรจวัด
สถตำนศศกษตำให น้เกปิดผลเปป็ นรยปธรรมอยยู่ตำงชวัดเจน
กตตำหนดระยะเวลตำในกตำรพวัฒนตำภตำยใน  ๑  ปรี

๔. ประมนณกนรรนยร ทบสถนนศศกษน  ปท กนรศศกษน  ๒๕๕๘  
( ขข้อมมูล  ๑๐  ม ริ.ย.  ๒๕๕๗ )

รนยกนร จนนนวนเง ริน หมน
ยเห
ตขุ

เง รินงบ
ประมนณ

เงรินนอกงบ
ประมนณ

๑. เง รินอดหนขุนรนยห ทว
๑.๑ ชวั ตั้นอนขุบตำล ๑             
จตตำนวน  ๓๕   คน
๑.๒ ชวั ตั้นอนขุบตำล ๒             
จตตำนวน   ๒๙  คน
๑.๓ ชวั ตั้นป. ๑                   
จตตำนวน   ๔๐   คน
๑.๔ ชวั ตั้นป. ๒                   
จตตำนวน   ๒๓   คน
๑.๕ ชวั ตั้นป. ๓                   
จตตำนวน   ๓๘   คน
๑.๖ ชวั ตั้นป. ๔                   
จตตำนวน   ๒๕   คน
๑.๗ ชวั ตั้นป. ๕                   
จตตำนวน   ๓๑   คน

๕๙,๕๐๐
๔๙,๓๐๐
๗๖,๐๐๐
๔๓,๗๐๐
๗๒,๒๐๐
๔๗,๕๐๐
๕๘,๙๐๐
๔๑,๘๐๐
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๑.๘ ชวั ตั้นป. ๖                   
จตตำนวน   ๒๒   คน
๒.กริจกรรมพ ทฒนนผมู ข้เร ทยน
๑.๑ ชวั ตั้นอนขุบตำล ๑             
จตตำนวน   ๓๕  คน
๑.๒ ชวั ตั้นอนขุบตำล ๒             
จตตำนวน   ๒๙  คน
๑.๓ ชวั ตั้นป. ๑                   
จตตำนวน   ๔๐  คน
๑.๔ ชวั ตั้นป. ๒                   
จตตำนวน   ๒๓ คน
๑.๕ ชวั ตั้นป. ๓                   
จตตำนวน   ๓๘ คน
๑.๖ ชวั ตั้นป. ๔                   
จตตำนวน    ๒๕คน
๑.๗ ชวั ตั้นป. ๕                   
จตตำนวน    ๓๑ คน
๑.๘ ชวั ตั้นป. ๖                   
จตตำนวน    ๒๒ คน

๗,๕๒๕
๖,๒๓๕
๙,๖๐๐
๕,๕๒๐
๙,๑๒๐
๖,๐๐๐
๗,๔๔๐
๕,๒๘๐

๓.เง รินอขุดหนขุนอชที่นๆ
๓.๑ คยู่ตำอตำหตำรกลตำงววัน
๓.๒ โรงเรรียนต น้นแบบกตำรศศกษตำ
พปิเศษเรรียนรวม

๔๘๒,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๔.เง รินบรริจนคอชที่นๆ

รวมท ทนงส รินน ๕๐๕,๖๒
๐

๕๘๒,๐๐๐

สสวนททที่ ๒
กนรวริเครนะหณสภนพแวดลข้อมดข้นนกนรศ ศกษน
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                    กตำรพวัฒนตำคขุณภตำพกตำรศศกษตำของโรงเรรียนไปสยยู่ควตำมสตตำเรป็จ
ตตำมมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำนนวั ตั้น โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีได น้ดตตำเนปินกตำร
วตำงแผนกตตำหนดกรอบยขุทธศตำสตรย์แนวทตำงกตำรปฏปิบวัตปิงตำนทรีที่มขุยู่งเน น้นกตำรมรีสยู่วน
รยู่วมของผย น้เกรีที่ยวข น้องทขุกฝยู่ ตำยโดยดตตำเนปินกตำรวปิเครตำะหย์สภตำพแวดล น้อมของ
โรงเรรียน ( SWOT  Analysis ) ประกอบด น้วย  กตำรวปิเครตำะหย์สภตำพใน  ( จขุด
แขป็ง/จขุดเดยู่น,จขุดอยู่อน/จขุดทรีที่ควรพวัฒนตำ) และภตำยนอกสถตำนศศกษตำ (โอกตำสและ
อขุปสรรค) เพพที่อนตตำผลกตำรวปิเครตำะหย์ไปกตตำหนดกรอบกลยขุทธศตำสตรย์กตำรพวัฒนตำ
คขุณภตำพกตำรศศกษตำอยยู่ตำงครอบคลขุมครบถ น้วนตรงตตำมควตำมต น้องกตำรและบรปิบท
ของสถตำนศศกษตำ  ซศที่งผลกตำรวปิเครตำะหย์ของโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีมรีดวังนรีตั้

จขุดเดสน/จขุดแขป็ง  ( Strengths)
ดข้นนผมู ข้เร ทยน

1. ผลกตำรทดสอบระดวับชตำตปิ O – NET  สยงกวยู่ตำคยู่ตำเฉลรีที่ยของเขต
พพตั้นทรีที่กตำรศศกษตำและสยงกวยู่ตำคยู่ตำเฉลรีที่ยระดวับประเทศ  ตปิดอวับดวับทรีที่  ๕  ของ
เขตพพตั้นทรีที่
2. นวักเรรียนมรีจปิตอตำสตำ  มรีทวักษะในกตำรทตตำงตำนรยู่วมกวับผย น้อพที่น มรีวปิถรีช รีว ปิตทรีที่

ยศดหลวักเศรษฐกปิจพอเพรียง
3. นวักเรรียนบตำงคนมรีควตำมสตำรถในกตำรเข น้ตำแขยู่งขวันศปิลปหวัตถกรรม

ระดวับประเทศ
ดข้นนครมู/บขุคลนกรทนงกนรศศกษน

4. ครยและบขุคลตำกรมรีควตำมมขุยู่งมวัที่นและเสรียสละในกตำรปฏปิบวัตปิงตำน
5. ครยสยู่วนใหญยู่มรีคขุณวขุฒปิ มรีควตำมรย น้ควตำมสตำมตำรถตรงกวับงตำนทรีที่รวับผปิด

ชอบ
6. ครยและบขุคลตำกรมรีควตำมเข น้มแขป็ง มรีควตำมรวักควตำมสตำมวัคครีกวันทตตำงตำน

เปป็ นทรีม
7. ครยและบขุคลตำกรมรีผลงตำนหรพอรตำงววัลเปป็ นทรีที่นยู่ตำภตำคภยมปิใจ

ดข้นนกนรบรริหนรจ ทดกนร
8. ผย น้บรปิหตำรสถตำนศศกษตำมรีควตำมเปป็ นผย น้นตตำ มรีควตำมสตำมตำรถในกตำรบรปิหตำร

จวัดกตำรศศกษตำ สยู่งเสรปิมควตำมสวัมพวันธย์  ควตำมรยู่วมมพอกวับชขุมชนในกตำรพวัฒนตำ
คขุณภตำพได น้เปป็ นอยยู่ตำงดรี
9. คณะกรรมกตำรสถตำนศศกษตำ ผย น้ปกครองให น้ควตำมรยู่วมมพอ  สยู่งผล

ให น้กตำรจวัดกตำรศศกษตำสอดคล น้องกวับควตำมต น้องกตำรของชขุมชน
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จขุดททที่ควรพ ทฒนน/จขุดอสอน ( Weaknesses )
ดข้นนอนคนรสถนนททที่

1. จตตำนวนห น้องเรรียนไมยู่เพรียงพอตยู่อควตำมต น้องกตำรทรีที่จะจวัดทตตำ ห น้อง
ปฏปิบวัตปิกตำรสอน

a.ดข้นนผมู ข้ปกครองน ทกเรทยน
2. ผย น้ปกครองสยู่วนใหญยู่เปป็ นตยู่ตำงด น้ตำวและมรีควตำมรย น้น น้อย จศงไมยู่สตำมตำรถสยู่ง

เสรปิมกตำรเรรียนด น้วยกตำรสอนลยกเวลตำทรีที่อยยยู่บ น้ตำนได น้

โอกนส ( Opportunities )
1. ชขุมชนให น้กตำรสนวับสนขุนกตำรจวัดกปิจกรรมเปป็ นอยยู่ตำงดรีโดยเฉพตำะกตำร

สนวับสนขุนด น้ตำนแรงงตำนและงบประมตำณ
2. ชขุมชนมรีแหลยู่งเรรียนรย น้และภยมปิปวัญญตำท น้องถปิที่นทรีที่สยู่งเสรปิมกตำรเรรียนรย น้ของ

นวักเรรียนอยยู่ตำงหลตำกหลตำย

อขุปสรรค ( Threats )
1. สวังคมมรีกตำรเปลรีที่ยนแปลงอยยู่ตำงรวดเรป็วทตตำให น้ผย น้เรรียนมรีพฤตปิกรรมและคยู่ตำ

นปิยมทรีที่ไมยู่พศงประสงคย์
2. ผย น้ปกครองสยู่วนใหญยู่เปป็ นตยู่ตำงด น้ตำวและย น้ตำยทรีที่ทตตำงตำนบยู่อยนวักเรรียนจศงต น้อง

ย น้ตำยไปย น้ตำยมตำทตตำให น้เรรียนไมยู่ตยู่อเนพที่อง
3. ผย น้ปกครองสยู่วนใหญยู่มรีฐตำนะยตำกจน
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สสวนททที่ ๓
ทริศทนงกนรพ ทฒนนคขุณภนพสถนนศศกษน

                           กตำรจวัดกตำรศศกษตำ  ถพอเปป็ นภตำรกปิจหลวักของสถตำนศศกษตำทรีที่
ต น้องบรปิหตำรจวัดกตำรศศกษตำและพวัฒนตำคขุณภตำพผย น้เรรียนให น้ได น้ตตำมมตำตรฐตำนกตำร
ศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีได น้นตตำผลกตำรวปิเครตำะหย์  SWOT ของ
สถตำนศศกษตำ  นโยบตำยและจขุดเน น้นของหนยู่วยงตำนต น้นสวังกวัด/จวังหววัดและองคย์กร
ปกครองสยู่วนท น้องถปิที่น ทรีที่มตำจตำกกตำรสยู่วนรยู่วมคปิด  รยู่วมวตำงแผน และรยู่วมทตตำของผย น้
ทรีที่เกรีที่ยวข น้องทขุกฝยู่ ตำยมตำกตตำหนดกรอบทปิศทตำงกตำรพวัฒนตำคขุณภตำพกตำรศศกษตำโดย
มขุยู่งเน น้นทรีที่คขุณภตำพผย น้เรรียนเปป็ นสตตำควัญ ดวังนรีตั้

            มขุยู่งมวัที่นพวัฒนตำสถตำนศศกษตำสยยู่ควตำมเปป็ นเลปิศ  พวัฒนตำผย น้เรรียนให น้มรีคขุณภตำพ
ตตำมมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน มรีสมรรถนะและถศงพร น้อมด น้วยคขุณลวักษณะทรีที่
พศงประสงคย์ สยู่งเสรปิมและพวัฒนตำครยและบขุคลตำกรให น้มรีคขุณภตำพระดวับมพออตำชรีพ 
สพบสตำนววัฒนธรรมประเพณรีและวปิถรีช รีว ปิตตตำมหลวักปรวัชญตำของเศรษฐกปิจพอเพรียง
ขวับเคลพที่อนกตำรจวัดกตำรศศกษตำโดยกตำรมรีสยู่วนรยู่วมจตำกทขุกภตำคสยู่วนในชขุมชน

๑. พวัฒนตำผย น้เรรียนให น้มรีคขุณภตำพตตำมมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน
๒. สยู่งเสรปิมคขุณธรรม จรปิยธรรม คขุณลวักษณะอวันพศงประสงคย์ตตำมหลวักสยตร

และมรีคยู่ตำนปิยมอวันดรีงตำมบนพพตั้นฐตำนควตำมเปป็ นไทย
๓. สยู่งเสรปิมและพวัฒนตำครยและบขุคลตำกรให น้มรีคขุณภตำพระดวับมพออตำชรีพ
๔. สยู่งเสรปิมกตำรประยขุกตย์ใช น้เทคโนโลยรีเพพที่อกตำรเรรียนรย น้อยยู่ตำงสร น้ตำงสรรคย์

๑. วริส ทย

๒. พ ทนธ



46

  ๕. พวัฒนตำกตำรจวัดกตำรศศกษตำโดยกตำรมรีสยู่วนรยู่วมจตำกทขุกภตำคสยู่วนในชขุมชน
๖. สยู่งเสรปิมกตำรสพบสตำนววัฒนธรรมประเพณรีและวปิถรีช รีว ปิตตตำมหลวักปรวัชญตำ

ของเศรษฐกปิจพอเพรียง
            ๗. สยู่งเสรปิมกตำรปกครองระบอบประชตำธปิปไตยอวันมรีพระมหตำกษวัตรปิยย์
ทรงเปป็ นประมขุข

            ๑. นวักเรรียนมรีคขุณภตำพตตำมมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำ
๒. โรงเรรียนมรีหลวักสยตรและมรีกระบวนกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้ทรีที่สอดคล น้องกวับ

ควตำมต น้องกตำรและศวักยภตำพของผย น้เรรียน
๓. นวักเรรียนมรีคขุณธรรม จรปิยธรรม  คขุณลวักษณะอวันพศงประสงคย์ตตำมทรีที่

หลวักสยตรกตตำหนด
๔. นวักเรรียนปฏปิบวัตปิตนตตำมคยู่ตำนปิยมทรีที่ดรีงตำม มรีจปิตสตตำนศกรวักควตำมเปป็ นไทย

และอนขุรวักษณย์ววัฒนธรรม  ประเพณรีอวันดรีงตำมของชตำตปิไทย
๕. นวักเรรียนมรีจปิตสตตำนศกทรีที่ถยกต น้องเกรีที่ยวกวับกตำรปกครองในระบอบ

ประชตำธปิปไตย อวันมรีพระมหตำกษวัตรปิยย์ทรงเปป็ นประมขุข ดตตำรงชรีวปิตตตำมหลวักปรวัชญตำ
ของเศรษฐกปิจพอเพรียง

๖. นวักเรรียนสตำมตำรถใช น้เทคโนโลยรีเพพที่อกตำรแสวงหตำควตำมรย น้อยยู่ตำง
สร น้ตำงสรรคย์
 ๗. ครยและบขุคลตำกรทตำงกตำรศศกษตำทขุกคน เปป็ นมพออตำชรีพ มรีควตำมรวับผปิด
ชอบ เสรียสละและพวัฒนตำตนเองอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง

  ๘. ผย น้มรีสยู่วนได น้สยู่วนเสรียและทขุกภตำคสยู่วนทรีที่เกรีที่ยวข น้อง  มรีสยู่วนรยู่วมรวับผปิด
ชอบตยู่อคขุณภตำพกตำรศศกษตำ

ควตำมรย น้  คยยู่คขุณธรรม  นตตำจปิตอตำสตำ

สะอตำด รยู่มรพที่น สวยงตำม ตตำมหลวักปรวัชญตำเศรษฐกปิจพอเพรียง

กลยขุทธย์
           
            กลยขุทธณททที่  ๑    กตำรพวัฒนตำคขุณภตำพผย น้เรรียนตตำมมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำ
ทขุกระดวับและพวัฒนตำกตำรใช น้เทคโนโลยรีเปป็ นเครพที่องมพอกตำรเรรียนรย น้
           กลยขุทธณททที่  ๒    กตำรปลยกฝวังคขุณธรรม จรปิยธรรมและหลวักปรวัชญตำของ
เศรษฐกปิจพอเพรียง

๓. 

อ ทตล ทกษณณของ

เอกล ทกษณณของ

กลยขุทธณ
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           กลยขุทธณททที่  ๓    สร น้ตำงโอกตำสให น้นวักเรรียนได น้เรรียนครบทขุกคนตตำม
ศวักยภตำพ
            กลยขุทธณททที่  ๔    สยู่งเสรปิมกตำรพวัฒนตำครยและบขุคลตำกรทตำงกตำรศศกษตำให น้
สตำมตำรถจวัดกตำรเรรียนกตำรสอนได น้อยยู่ตำงมรีคขุณภตำพ
           กลยขุทธณททที่  ๕    บรปิหตำรจวัดกตำรศศกษตำทรีที่มขุยู่งเน น้นกตำรมรีสยู่วนรยู่วมของผย น้ทรีที่
เกรีที่ยวข น้อง

ต ทวชทนว ทดควนมสนนเรป็จ
            กลยขุทธณททที่  ๑    กตำรพวัฒนตำคขุณภตำพผย น้เรรียนตตำมมตำตรฐตำนกตำร
ศศกษตำทขุกระดวับและพวัฒนตำกตำรใช น้เทคโนโลยรีเปป็ นเครพที่องมพอกตำรเรรียนรย น้
ขข้อททที่ ต ทวชทนว ทด เปข้ นหมนย

ปท ๒๕๕๘
๑ โรงเรรียนจวัดเตรรียมควตำมพร น้อมกตำรศศกษตำปฐมววัย

อยยู่ตำงมรีคขุณภตำพเหมตำะสมตตำมชยู่วงววัย
ร น้อยละ ๑๐๐

๒ ร น้อยละของนวักเรรียนชวั ตั้นประถมศศกษตำปรีทรีที่ ๖ ทรีที่อยู่ตำน
ออกเขรียนได น้รย น้เรพที่องตตำมเกณฑย์เพปิที่มขศตั้น

ร น้อยละ  ๓

๓ ร น้อยละคะแนนเฉลรีที่ยของผลกตำรทดสอบทตำงกตำร
ศศกษตำ(เพริที่มขศนนรข้อยละ ๓)

(O-NET)ป.๖วปิชตำ
ภตำษตำไทย

๕๑.๑๒

คณปิตศตำสตรย์ ๓๘.๕๙
วปิทยตำศตำสตรย์ ๕๔.๘๘

ภตำษตำอวังกฤษ ๔๒.๕๖
สวังคมศศกษตำ ๖๒.๐๖

สขุขศศกษตำ ๖๒.๗๖
ศปิลปะ ๖๑.๕๓

กตำรงตำน ๖๙.๓๕
(NT)ชวั ตั้น ป.๓ควตำมสตำมตำรถด น้ตำนภตำษตำ ๔๘.๖๐

ควตำมสตำมตำรถด น้ตำนคตตำนวณ ๕๖.๕๔
ควตำมสตำมตำรถด น้ตำนเหตขุผล ๕๖.๑๗

๔ ร น้อยละของนวักเรรียนมรีคขุณภตำพตตำมมตำตรฐตำนกตำร
เรรียนรย น้ของหลวักสยตร

ร น้อยละ ๙๐

๕ ร น้อยละของนวักเรรียนได น้รวับกตำรพวัฒนตำตตำมมตำตรฐตำน
สตำกล

ร น้อยละ ๑๐๐

๖ ร น้อยละของครยครยใช น้สพที่อเทคโนโลยรีทรีที่หลตำกหลตำย
พวัฒนตำคขุณภตำพกตำรศศกษตำได น้ตตำมเกณฑย์มตำตรฐตำน

ร น้อยละ ๑๐๐



48

ขข้อททที่ ต ทวชทนว ทด เปข้ นหมนย
ปท ๒๕๕๘

กตตำหนด
๗ ร น้อยละของนวักเรรียนได น้รวับกตำรพวัฒนตำทวักษะด น้ตำน

ภตำษตำอวังกฤษและหรพอภตำษตำของประเทศเพพที่อน
บ น้ตำนในภยมปิภตำคอตำเซรียน

ร น้อยละ ๑๐๐

๘ ร น้อยละของนวักเรรียนได น้รวับกตำรพวัฒนตำให น้มรี
คขุณลวักษณะเปป็ นผย น้นตตำนวักเรรียนอตำเซรียน

ร น้อยละ ๑๐๐

กลยขุทธณททที่  ๑ จนนนวน  ๘  ต ทวชทนว ทด

กลยขุทธณททที่  ๒    กตำรปลยกฝวังคขุณธรรม จรปิยธรรมและหลวักปรวัชญตำของ
เศรษฐกปิจพอเพรียง

ขข้อททที่ ต ทวชทนว ทด เปข้ นหมนย
ปท ๒๕๕๘

๙ ระดวับควตำมสตตำเรป็จของสถตำนศศกษตำในกตำรดตตำเนปิน
กปิจกรรมให น้ผย น้เรรียนมรีคยู่ตำนปิยมหลวักคนไทย ๑๒ ประกตำร
ครบทขุกตวัว สอดคล น้องตตำมชยู่วงววัยตตำมเกณฑย์

ระดวับ ๕

๑๐ ร น้อยละของนวักเรรียนได น้รวับกตำรปลยกฝวังจปิตสตตำนศกและคยู่ตำ
นปิยมให น้มรีควตำมซพที่อสวัตยย์สขุจรปิต

ร น้อยละ ๙๐

๑๑ ร น้อยละของนวักเรรียนได น้รวับกตำรสยู่งเสรปิมและพวัฒนตำด น้ตำน
คขุณธรรม จรปิยธรรม

ร น้อยละ ๙๐

๑๒ ร น้อยละของนวักเรรียนมรีคขุณลวักษณะอวันพศงประสงคย์ตตำม
หลวักสยตรกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน

ร น้อยละ ๙๐

๑๓ ร น้อยละของสถตำนศศกษตำได น้รวับกตำรพวัฒนตำและสยู่งเสรปิม
กตำรจวัดกปิจกรรมลยกเสพออยยู่ตำงมรีประสปิทธปิภตำพ

ร น้อยละ ๙๕

๑๔ ร น้อยละของโรงเรรียนจวัดกปิจกรรมตตำมหลวักปรวัชญตำของ
เศรษฐกปิจพอเพรียงอยยู่ตำงมรีคขุณภตำพตตำมเกณฑย์
มตำตรฐตำน

ร น้อยละ ๙๐

กลยขุทธณททที่  ๒ จนนนวน  ๖  ต ทวชทนว ทด
    กลยขุทธณททที่  ๓    สร น้ตำงโอกตำสให น้นวักเรรียนได น้เรรียนครบทขุกคนตตำม
ศวักยภตำพ

ขข้อททที่ ต ทวชทนว ทด เปข้ น
หมนย
ปท ๒๕๕

๘
๑๕ ร น้อยละของนวักเรรียนมรีผลสวัมฤทธปิดิ์ทตำงกตำรเรรียนแตยู่ละกลขุยู่ม ร น้อยละ
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สตำระเปป็ นไปตตำมเกณฑย์ ๗๐
๑๖ ร น้อยละของนวักเรรียนมรีผลกตำรประเมปินสมรรถนะสตตำควัญ

ตตำมหลวักสยตรเปป็ นไปตตำมเกณฑย์
ร น้อยละ
๘๕

๑๗ ร น้อยละของนวักเรรียนมรีผลกตำรประเมปินกตำรอยู่ตำน  คปิด
วปิเครตำะหย์  และเขรียนเปป็ นไปตตำมเกณฑย์

ร น้อยละ
๘๕

๑๘ ร น้อยละของนวักเรรียนมรีทวักษะในกตำรทตตำงตำนสตำมตำรถทตตำงตำน
รยู่วมกวับผย น้อพที่นได น้ และมรีเจตคตปิทรีที่ดรีตยู่ออตำชรีพสขุจรปิต

ร น้อยละ
๙๐

กลยขุทธณททที่  ๓ จนนนวน  ๔  ต ทวชทนว ทด

 กลยขุทธณททที่  ๔    สยู่งเสรปิมกตำรพวัฒนตำครยและบขุคลตำกรทตำงกตำรศศกษตำให น้
สตำมตำรถจวัดกตำรเรรียนกตำรสอนได น้อยยู่ตำงมรีคขุณภตำพ
ขข้อททที่ ต ทวชทนว ทด เปข้ นหมนย

ปท ๒๕๕๘
๑๙ ร น้อยละของครยและบขุคลตำกรทตำงกตำรศศกษตำมรีกตำร

พวัฒนตำกตำรจวัดกตำรเรรียนกตำรสอนทรีที่หลตำกหลตำยเพพที่อตอบ
สนองควตำมแตกตยู่ตำงระหวยู่ตำงบขุคคล

ร น้อยละ ๘๕

๒๐ ร น้อยละของครยและบขุคลตำกรทตำงกตำรศศกษตำมรีกตำรพวัฒนตำ
สพที่อและเทคโนโลยรีทรีที่เหมตำะสมมตำบยรณตำกตำรในกตำร
จวัดกตำรเรรียนรย น้

ร น้อยละ ๘๕

๒๑ ร น้อยละของครยและบขุคลตำกรทตำงกตำรศศกษตำสตำมตำรถ
แนะนตตำ ให น้คตตำปรศกษตำและแก น้ไขปวัญหตำให น้กวับผย น้เรรียนทวั ตั้ง
กตำรเรรียนและคขุณภตำพชรีวปิตด น้วยควตำมเสมอภตำค

ร น้อยละ ๘๕

๒๒ ร น้อยละของครยและบขุคลตำกรทตำงกตำรศศกษตำมรีกตำรพวัฒนตำ
งตำนวปิจวัยและพวัฒนตำกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้รตำยวปิชตำทรีที่ตนรวับผปิด
ชอบและนตตำผลมตำปรวับในกตำรสอน

ร น้อยละ ๘๕

๒๔ ร น้อยละของครยและบขุคลตำกรทตำงกตำรศศกษตำประพฤตปิและ
ปฏปิบวัตปิตนเปป็ นแบบอยยู่ตำงทรีที่ดรี 

ร น้อยละ ๘๕

กลยขุทธณททที่  ๔ จนนนวน  ๕ ต ทวชทนว ทด

กลยขุทธณททที่  ๕    บรปิหตำรจวัดกตำรศศกษตำทรีที่มขุยู่งเน น้นกตำรมรีสยู่วนรยู่วมของผย น้ทรีที่
เกรีที่ยวข น้อง

ขข้อททที่ ต ทวชทนว ทด เปข้ นหมนย
ปท ๒๕๕๘

๒๕ ระดวับควตำมสตตำเรป็จของสถตำนศศกตำผยู่ตำนกตำรประเมปิน
มตำตรฐตำนเขต

ระดวับดรีมตำก

๒๖ โรงเรรียนเบปิกจยู่ตำยงบประมตำณเปป็ นไปตตำมควตำมถยกต น้อง
และเหมตำะสมเปป็ นไปตตำมแผน
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ขข้อททที่ ต ทวชทนว ทด เปข้ นหมนย
ปท ๒๕๕๘

๒๗ ระดวับควตำมสตตำเรป็จของกตำรดตตำเนปินกตำรตตำมมตำตรกตำร
ประหยวัดพลวังงตำน

ระดวับดรี

๒๘ โรงเรรียนมรีผลงตำนทรีที่เปป็ นเลปิศ ระดวับดรี
๒๙ ระดวับควตำมสตตำเรป็จของกตำรพวัฒนตำระบบกตำรควบคขุม

ภตำยใน
ระดวับดรี

๓๐ ระดวับควตำมสตตำเรป็จของกตำรพวัฒนตำปรวับปรขุงระบบ
สตำรสนเทศ

ระดวับดรี

๓๑ ระดวับควตำมสตตำเรป็จในกตำรเปปิดดอกตำสให น้ประชตำชนเข น้ตำมตำ
มรีสยู่วนรยู่วมในกตำรแสดงควตำมคปิดเหป็นและรยู่วมตปิดตตำม
ตรวจสอบผลกตำรปฏปิบวัตปิงตำน

ระดวับดรี

๓๒ ร น้อยละของผย น้รวับบรปิกตำรมรีควตำมพศงพอใจในกตำรสยู่งเสรปิม
กตำรจวัดกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน

ร น้อยละ ๘๐

๓๓ ร น้อยละของครย / บขุคลตำกร ทรีที่ได น้ปฏปิบวัตปิงตำนตรงตตำม 
ควตำมรย น้ควตำมสตำมตำรถ

ร น้อยละ ๘๐

๓๔ ระดวับควตำมสตตำเรป็จของกตำรระบบกตำรประกวันคขุณภตำพ
ภตำยในเขป็มแขป็งครบองคย์ประกอบตตำมกฎกระทรวง

ระดวับดรีเยรีที่ยม

กลยขุทธณททที่  ๕ จนนนวน  ๑๐  ต ทวชทนว ทด
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สสวนททที่ ๔
แผนงนนโครงกนรและกริจกรรม ปทกนรศ ศกษน ๒๕๕๘

                     โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี  ได น้กตตำหนดกรอบยขุทธศตำสตรย์
เปน้ตำหมตำยตวัวชรีตั้ววัดควตำมสตตำเรป็จตตำมนโยบตำยจขุดเน น้นของ สพฐ./สพป./บรปิบทของ
โรงเรรียน และเพพที่อนตตำกรอบทปิศทตำงสยยู่กตำรปฏปิบวัตปิอยยู่ตำงเปป็ นรยปธรรมจศงจวัดทตตำ
โครงกตำรกปิจกรรมและงบประมตำณดตตำเนปินกตำรบรปิหตำรจวัดกตำรและพวัฒนตำคขุณภตำพ
กตำรศศกษตำ  ประจตตำปรี กตำรศศกษตำ ๒๕๕๘  จตตำนวน  ๕  กลยขุทธย์  จตตำนวน  ๒๑
โครงกตำร  ใช น้เงปินทวั ตั้งสปิตั้น ๖๑๗,๐๐๐  บตำท  จตตำแนกเปป็ น

1.  เงปินงบประมตำณ   ๔๘๗,๐๐๐   บตำท   ๒)  เงปินนอกงบประมตำณ
๑๓๐,๐๐๐     บตำท   ดวังนรีตั้

1.  สรขุปงบหนข้นแผนงนนโครงกนร /กริจกรรมและงบ
ประมนณดนนเนรินกนร

รนยกนรกนรบรริหนรงนน
ง บ

ประมนณ
สนอง

กลยขุทธณ
โรงเรทย

น
เง รินงบ
ประมน

ณ

เงริน
นอกงบ
ประมน

ณ
๑.ดข้นนบรริหนรงนนวริชนกนร

1. โครงกตำรสยู่งเสรปิมศวักยภตำพและ
พวัฒนตำเดป็กปฐมววัย
- กปิจกรรมหนยน น้อยววัยใส ใสยู่ใจ
สขุขภตำพ
 - กปิจกรรมสยู่งเสรปิมสขุนทรรียภตำพ 
ศปิลปะ ดนตรรีกตำรเคลพที่อนไหว
- กปิจกรรมคยู่ตำนปิยม ๑๒ ประกตำร”
- กปิจกรรมพวัฒนตำกตำรสตปิ
ปวัญญตำ..สยยู่ควตำมเปป็ นเลปิศ”

๓๐,๐๐
๐

- กลยขุทธย์
๑

2. โครงกตำรบ น้ตำนนวักวปิทยตำศตำสตรย์
น น้อย

๕,๐๐๐ - กลยขุทธย์
๑
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รนยกนรกนรบรริหนรงนน
ง บ

ประมนณ
สนอง

กลยขุทธณ
โรงเรทย

น
  - กปิจกรรมกตำรทดลอง ๒๐ 
กปิจกรรม 
  - โครงงงตำน ๒ ชปิตั้น ตยู่อ ๑ ปรีกตำร
ศศกษตำ

3. โครงกตำรพวัฒนตำกตำรจวัดกตำรศศกษตำ
ระดวับปฐมววัยอยยู่ตำงมรีประสปิทธปิภตำพ
- กปิจกรรมให น้ควตำมรย น้ผย น้ปกครอง
- ประชขุมผย น้ปกครองระดวับปฐมววัย
- กปิจกรรมพวัฒนตำสภตำพแวดล น้อม
เดป็กปฐมววัย
- กปิจกรรมปรวับปรขุงหลวักสยตรสถตำน
ศศกษตำระดวับปฐมววัย

๒๕,๐๐
๐

- กลยขุทธย์
๕

4. โครงกตำรกตำรจวัดกปิจกรรมตตำม
นโยบตำย จขุดเน น้น เพพที่อยกระดวับ
คขุณภตำพกตำรศศกษตำ
- กปิจกรรมพวัฒนตำกตำรอยู่ตำนออก
เขรียนได น้ป.1-3
 - กปิจกรรมพวัฒนตำกตำรอยู่ตำนคลยู่อง
เขรียนคลยู่อง 4-6
- กปิจกรรมพวัฒนตำและเสรปิมสร น้ตำง
ทวักษะชรีวปิต
- กปิจกรรมพวัฒนตำทวักษะกตำรคปิด
คตตำนวณ
- กปิจกรรม  5  ส.
- กปิจกรรม ส น้วมสขุขใจ
-กปิจกรรมปลอดกตำรอยู่ตำนไมยู่ออก
เขรียนไมยู่ได น้

๑๐,๐๐
๐

- กลยขุทธย์
๑

5. โครงกตำรสยู่งเสรปิมนปิสวัยรวักกตำรอยู่ตำน
- กปิจกรรม READ  THAILAND 
อยู่ตำนเถปิดเดป็กไทย
- กปิจกรรมห น้องสมขุด 3 ดรี
- ชมรมเส น้นทตำงนวักอยู่ตำน
- คยู่ตำยรวักกตำรอยู่ตำน
- กปิจกรรมสร น้ตำงสรรคย์ทวักษะกตำร
อยู่ตำน

๓๐,๐๐
๐

- กลยขุทธย์
๑
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รนยกนรกนรบรริหนรงนน
ง บ

ประมนณ
สนอง

กลยขุทธณ
โรงเรทย

น
- กปิจกรรมววันสขุนทรภยยู่

6. โครงกตำรโรงเรรียนวปิถรีพขุทธ
- คยู่ตำยพขุทธบขุตร
- กปิจกรรมทตตำบขุญทขุกววันพระ
- กปิจกรรมววันวปิสตำขบยชตำ
- กปิจกรรมววันมตำฆบยชตำ
- กปิจกรรมววันอตำสตำฬหบยขตำและววัน
เข น้ตำพรรษตำ

๑๐,๐๐
๐

- กลยขุทธย์
๑

7. โครงกตำรพวัฒนตำหลวักสยตรสถตำน
ศศกษตำ

๒,๐๐๐ - กลยขุทธย์
๑

8. โครงกตำรพวัฒนตำควตำมสตำมตำรถใน
กตำรคปิดและตวัดสปินใจแก น้ปวัญหตำได น้
อยยู่ตำงมรีสตปิ
- กปิจกรรมพวัฒนตำกตำรอยู่ตำน คปิด
วปิเครตำะหย์ และเขรียน
- ชมรม  A-MATH
- กปิจกรรมเปปิดบ น้ตำนขขุนศรรี
- คยู่ตำยวปิทยตำศตำสตรย์
- สวัปดตำหย์ววันวปิทยตำศตำสตรย์

๕,๐๐๐ - กลยขุทธย์
๑

9. โครงกตำรยกระดวับผลสวัมฤทธปิดิ์
ทตำงกตำรเรรียน
- คยู่ตำยภตำษตำอวังกฤษ
- คยู่ตำยคณปิตศตำสตรย์
- คยู่ตำยวปิชตำกตำร(O-NET)
- คยู่ตำยภตำษตำไทย(ววันภตำษตำไทย)
- สยู่งเสรปิมศวักยภตำพผย น้เรรียนสยยู่ควตำม
เปป็ นเลปิศ
- คยู่ตำยอตำเซรียน
- ชมรมภตำษตำอวังกฤษสยยู่อตำเซรียน
- กปิจกรรมพวัฒนตำกตำรสอนภตำษตำ
อวังกฤษเพพที่อกตำรสพที่อสตำร
- กปิจกรรมววันครปิสมตำสตย์

๗๐,๐๐
๐

- กลยขุทธย์
๑

10. โครงกตำรสยู่งเสรปิมกตำร
พวัฒนตำคขุณภตำพผย น้เรรียน
-กปิจกรรมสยู่งเสรปิมกตำรแนะแนว

๑๐๐,๐
๐๐

- กลยขุทธย์
๑
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รนยกนรกนรบรริหนรงนน
ง บ

ประมนณ
สนอง

กลยขุทธณ
โรงเรทย

น
นวักเรรียน
-กปิจกรรมจวัดซพตั้อหตำหนวังสพอ
เรรียน,ชขุดนวักเรรียน,อขุปกรณย์กตำร
เรรียน
-กปิจกรรมทวัศนศศกษตำ
-กปิจกรรมลยกเสพอ-เนตรนตำรรี

11. โครงกตำรพวัฒนตำระบบ
ประกวันคขุณภตำพตตำมมตำตรฐตำนกตำร
ศศกษตำ

๒,๐๐๐ - กลยขุทธย์
๕

12. โครงกตำรพวัฒนตำทวักษะกตำร
ทตตำงตำนสยยู่อตำชรีพ
- ชมรมผวักสวนครวัวรวั ตั้วกปินได น้ 
- กปิจกรรมเพตำะเหป็ด
- กปิจกรรมสหกรณย์ร น้ตำนค น้ตำนวักเรรียน
- กปิจกรรมขยะเพปิที่มทรวัพยย์

๒,๐๐๐ ๓ ๐ ,๐ ๐
๐

กลยขุทธย์  
๓

13. โครงกตำรเสรปิมสร น้ตำงพวัฒนตำ
แลกเปลรีที่ยนแหลยู่งเรรียนรย น้คยยู่สวังคม
- กปิจกรรมศศกษตำแหลยู่งเรรียนรย น้
ภตำยในและภตำยนอก
- กปิจกรรมสถตำนศศกษตำพอเพรียง
- กปิจกรรมเพพที่อสวังคมและ
สตำธตำรณะประโยชนย์
- กปิจกรรมออมทรวัพยย์นวักเรรียน

๒,๐๐๐ - กลยขุทธย์  
๓

๒.ดข้นนบรริหนรงนนท ทที่วไป
1. โครงกตำรสยู่งเสรปิมสขุขภตำพภตำวะ

และสขุนทรรียภตำพ
-  กปิจกรรมกรีฬตำสวัมพวันธย์ "เหลพอง-
เขรียวเกมสย์ 2558"
-  กปิจกรรมววันชตำเลนเดยย์
- กปิจกรรมลดพขุงลดโรค
- กปิจกรรมศปิลปะสยยู่กตำรพวัฒนตำ
สขุนทรรียภตำพ
- กปิจกรรมโรงเรรียนสยู่งเสรปิมสขุข
ภตำพ
- กปิจกรรมกตำรแสดงดนตรรี-

๑๐,๐๐
๐

- กลยขุทธย์
๑
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รนยกนรกนรบรริหนรงนน
ง บ

ประมนณ
สนอง

กลยขุทธณ
โรงเรทย

น
นตำฏศปิลปย์ สร น้ตำงสรรคย์พวัฒนตำกตำร
เรรียนรย น้
 - กปิจกรรมรณรงคย์ต น้ตำนยตำเสพตปิด
- กปิจกรรมกตำรเรรียนรย น้จตำกครย 
D.A.R.E
-  กปิจกรรมกรีฬตำกตำรไฟฟน้ตำ
ไทรน น้อย
- ชมรมกรีฬตำ มหตำสนขุก
- ชมรมเทคววันโด
- กปิจกรรมทดสอบสมรรถภตำพ
- กปิจกรรมววันเดป็ก

2. โครงกตำรพวัฒนตำปรวับปรขุงภยมปิทวัศนย์
และกตำรบรปิกตำรทรีที่สยู่งเสรปิมให น้ผย น้
เรรียนพวัฒนตำเตป็มศวักยภตำพ
- กปิจกรรมระบบเสรียงตตำมสตำย
ภตำยในโรงเรรียน
 - กปิจกรรมระบบแสงสวยู่ตำงและ
อขุปกรณย์ฟน้ตำภตำยในโรงเรรียน
- กปิจกรรมพวัฒนตำสภตำพแวดล น้อม
 - กปิจกรรมซยู่อมแซมครขุภวัณฑย์
 - กปิจกรรมปรวับปรขุงสนตำมเดป็ก
เลยู่น BBL
- กปิจกรรมปรวับปรขุงห น้องเรรียนตตำม
แนวทตำง BBL

๓๐,๐๐
๐

- กลยขุทธย์
๓

3. โครงกตำรกตำรสยู่งเสรปิมให น้ผย น้เรรียนมรี
คขุณธรรม  จรปิยธรรมและคยู่ตำนปิยมทรีที่
พศงประสงคย์
- กปิจกรรมสยู่งเสรปิมประชตำธปิปไตย
ในโรงเรรียน
-กปิจกรรมประเมปินคขุณลวักษณะอวัน
พศงประสงคย์
-กปิจกรรมววันสตตำควัญอนขุรวักษย์
ประเพณรีทรีที่ดรีงตำม
-กปิจกรรมสยู่งเสรปิมคยู่ตำนปิยม  12 
ประกตำร

๑๐,๐๐
๐

- กลยขุทธย์
๒
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รนยกนรกนรบรริหนรงนน
ง บ

ประมนณ
สนอง

กลยขุทธณ
โรงเรทย

น
-กปิจกรรมเพพที่อสวังคมและสตำธตำรณะ
ประโยชนย์
-กปิจกรรมววันไหว น้ครย
-กปิจกรรมววันลอยกระทง
-กปิจกรรมววันแมยู่แหยู่งชตำตปิ
-กปิจกรรมววันพยู่อแหยู่งชตำตปิ

4. โครงกตำรสยู่งเสรปิมกตำรดยแลชยู่วย
เหลพอนวักเรรียน  
-กปิจกรรมเยรีที่ยมบ น้ตำนนวักเรรียน
-กปิจกรรมสยู่งเสรปิมกตำรพปิเศษเรรียน
รวม

๒,๐๐๐ - กลยขุทธย์
๓

๓.ดข้นนบรริหนรงนนบขุคคล
1. โครงกตำรสยู่งเสรปิมประสปิทธปิภตำพครย

และบขุคลตำกรทตำงกตำรศศกษตำ
-กปิจกรรมพวัฒนตำกตำรเรรียนกตำรสอน
 -กปิจกรรมกตำรนปิเทศภตำยใน
 -กปิจกรรมศศกษตำดยงตำนนอกสถตำน
ศศกษตำ
 -กปิจกรรมกตำรอบรมภตำยใน 
ภตำยนอกสถตำนศศกษตำ
 -กปิจกรรมกตำรเสรปิมสร น้ตำงกตตำลวังใจ
บขุคลตำกร
 -กปิจกรรมสยู่งเสรปิมกตำรทตตำวปิจวัยใน
ชวั ตั้นเรรียน

๒๐,๐๐
๐

๕๐,๐๐
๐

ก ล ยขุ ท ธย์
๔

2. โครงกตำรพวัฒนตำกตำรบรปิหตำรงตำน
ตตำมบทบตำทหน น้ตำทรีที่อยยู่ตำงมรี
ประสปิทธปิภตำพ
-กปิจกรรมสยู่งเสรปิมและพวัฒนตำ 
Best  Practice
-กปิจกรรมสยู่งเสรปิมกตำรบรปิหตำรงตำน
ตตำมโครงกตำร SBM
-กปิจกรรมจวัดหตำววัสดขุสตตำนวักงตำน
และครขุภวัณฑย์กตำรศศกษตำ
-กปิจกรรมปรวับปรขุงระบบเครพอขยู่ตำย
และ ICT เพพที่อกตำรเรรียนรย น้

๙๐,๐๐
๐

๕๐,๐๐
๐

ก ล ยขุ ท ธย์
๕
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รนยกนรกนรบรริหนรงนน
ง บ

ประมนณ
สนอง

กลยขุทธณ
โรงเรทย

น
- งตำนสนวับสนขุนคยู่ตำสตำธตำรณยปโภค

3. โครงกตำรสยู่งเสรปิมกตำรบรปิหตำรกตำร
จวัดกตำรแบบมรีสยู่วนรยู่วม
- กปิจกรรมประชขุมคณะกรรมกตำร
สถตำนศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน
 - กปิจกรรมกตตำกวับตปิดตตำมดยแลและ
ขวับเคลพที่อนกตำรดตตำเนปินงตำนของ
สถตำนศศกษตำ
 - กปิจกรรมประชขุมภตำครี 4 ฝยู่ ตำย
และกตำรมรีสยู่วนรยู่วม
- กปิจกรรมประชขุมผย น้ปกครอง
นวักเรรียน
- กปิจกรรมสยู่งเสรปิมระดมทรวัพยตำกร

๒,๐๐๐ - กลยขุทธย์
๕

๔.ดข้นนบรริหนรงบประมนณ
โครงกตำรสตตำรองงบประมตำณเพพที่อพวัฒนตำ
คขุณภตำพกตำรศศกษตำ

๓๐ ,๐๐
๐

- ก ล ยขุ ท ธย์
๕
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๒.รนยละเอทยดโครงกนร/กริจกรรมและงบ
ประมนณ
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ด น้ตำนบรปิหตำรงตำนวปิชตำกตำร
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โครงกนร สยู่งเสรปิมศวักยภตำพและพวัฒนตำเดป็กปฐมววัย
แผนงนน วปิชตำกตำร
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน     กลยขุทธปิดิ์ทรีที่ ๑  พวัฒนตำคขุณภตำพผย น้เรรียนตตำม
มตำตรฐตำนกตำรศศกษตำทขุกระดวับและพวัฒนตำกตำรใช น้เทคโนโลยรีเปป็ นเครพที่องมพอกตำร
เรรียนรย น้
สอดคลข้องก ทบมนตรฐนน มตำตรฐตำนทรีที่ ๑ เดป็กมรีพวัฒนตำกตำรด น้ตำนรยู่ตำงกตำย
กนรศศกษนของสถนนศศกษน มตำตรฐตำนทรีที่ ๒ เดป็กมรีพวัฒนตำกตำรด น้ตำนอตำรมณย์
และจปิตใจ

มตำตรฐตำนทรีที่ ๓ เดป็กมรีพวัฒนตำกตำรด น้ตำนสวังคม
มตำตรฐตำนทรีที่ ๔ เดป็กมรีพวัฒนตำกตำรด น้ตำนสตปิปวัญญตำ

สนองกลยขุทธณ กลยขุทธปิดิ์ทรีที่ ๑  พวัฒนตำคขุณภตำพผย น้เรรียนตตำม
มตำตรฐตำนกตำรศศกษตำทขุกระดวับและพวัฒนตำ
สพป.นนทบขุร ท เขต ๒     กตำรใช น้เทคโนโลยรีเปป็ นเครพที่องมพอกตำรเรรียนรย น้

ล ทกษณะโครงกนร  โครงกตำรตยู่อเนพที่อง
ผมู ข้ร ทบผริดชอบโครงกนร นตำงธนตำรวัตนย์   หลตำบคตตำ , นตำงสขุดตำดวง ศปิรปิ
จงเพรียร
ระยะเวลนดนนเนรินกนร พฤษภตำคม  ๒๕๕๘  - มรีนตำคม ๒๕๕๙
*************************************************************

*****************************************
๑. หล ทกกนรและเหตขุผล

เดป็กปฐมววัยหรพอเดป็กววัยตวั ตั้งแตยู่แรกเกปิดถศงอตำยขุ ๕ ปรี  เปป็ นชยู่วงอตำยขุทรีที่มรีอวัตรตำ
ของกตำรพวัฒนตำกตำรสยง ถ น้ตำเดป็กได น้รวับกตำรเลรีตั้ยงดยทรีที่ดรีและถยกต น้องตตำมหลวัก
จปิตวปิทยตำ และหลวักวปิชตำกตำรอพที่นๆ ทรีที่เกรีที่ยวข น้อง เดป็กกป็จะพวัฒนตำได น้เตป็มตตำม
ศวักยภตำพ ซศที่งงตำนวปิจวัยตยู่ตำง ๆ และทฤษฎรีตยู่ตำงๆ ทรีที่เกรีที่ยวกวับเดป็กปฐมววัย ได น้ระบขุวยู่ตำ
ชยู่วงเวลตำทรีที่สตตำควัญและจตตำเปป็ นทรีที่สขุดในกตำรพวัฒนตำสมองคพอในชยู่วง ๕ ปรีแรกของ
ชรีวปิต เดป็กทรีที่ไมยู่ได น้รวับกตำรเลรีตั้ยงดยและพวัฒนตำอยยู่ตำงถยกต น้องในชยู่วงเวลตำนรีตั้เมพที่อพ น้นววัย
นรีตั้แล น้วโอกตำสทองเชยู่นนรีตั้จะไมยู่หวนกลวับมตำอรีกดวังนวั ตั้น ครอบครวัว พยู่อแมยู่ ผย น้
ปกครอง ครย ผย น้เลรีตั้ยงดยเดป็กต น้องมรี ควตำมรย น้ควตำมเข น้ตำใจ ตระหนวักถศงควตำมสตตำควัญ
ของกตำรพวัฒนตำเดป็กในชยู่วงววัย ๐-๕ ปรี  ต น้องสตำมตำรถเลรีตั้ยงดย จวัดประสบกตำรณย์
พวัฒนตำเดป็กให น้เกปิดกตำรเรรียนรย น้และพวัฒนตำได น้เตป็มตตำมศวักยภตำพ

เปน้ตำหมตำยกตำรจวัดกตำรศศกษตำปฐมววัยคพอ กตำรพวัฒนตำเดป็กโดยองคย์รวม ซ ศที่ง
หมตำยถศงกตำรอบรมเลรีตั้ยงดย และกตำรให น้กตำรศศกษตำเดป็กได น้รวับกตำรพวัฒนตำทวั ตั้งรยู่ตำงกตำย
อตำรมณย์ จปิตใจ สวังคมและสตปิปวัญญตำตตำมววัย และควตำมสตำมตำรถของแตยู่ละบขุคคล
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เปป็ นกตำรเตรรียมควตำมพร น้อม ทรีที่จะเรรียนรย น้และเสรปิมรตำกฐตำนของชรีวปิตให น้พวัฒนตำไปสยยู่
ควตำมเปป็ นมนขุษยย์ทรีที่สมบยรณย์ โดยผยู่ตำนกปิจกรรมทรีที่เกปิดจตำกกตำรเรรียนรย น้ทรีที่หลตำกหลตำย
และกตำรนตตำนววัตกรรมใหมยู่ ๆ มตำประยขุกตย์ใช น้ให น้เดป็กได น้รวับประสบกตำรณย์กตำรเรรียนรย น้
อยยู่ตำงเปป็ นกระบวนกตำร สนองตอบตตำมพระรตำชบวัญญวัตปิกตำรศศกษตำแหยู่งชตำตปิ พ.ศ.
๒๕๔๒  มตำตรฐตำนกตำรศศกษตำระดวับปฐมววัย และเน น้นผย น้เรรียนเปป็ นสตตำควัญซศที่ง
ประกอบด น้วย กตำรมขุยู่งประโยชนย์สยงสขุดแกยู่ผย น้เรรียน และผย น้เรรียนได น้พวัฒนตำเตป็ม
ศวักยภตำพ มรีทวักษะในกตำรแสวงหตำควตำมรย น้ทรีที่หลตำกหลตำย สตำมตำรถนตตำไปใช น้ในชรีวปิต
ประจตตำววันได น้ ทขุกฝยู่ ตำยมรีสยู่วนรยู่วมในกตำรพวัฒนตำผย น้เรรียน ดวังนวั ตั้นเพพที่อให น้กตำรจวัดกตำร
ศศกษตำปฐมววัยเปป็ นไปตตำมหลวักกตำรดวังกลยู่ตำวและสอดคล น้องกวับพระรตำชบวัญญวัตปิ
กตำรศศกษตำแหยู่งชตำตปิ  มตำตรฐตำนกตำรศศกษตำระดวับปฐมววัย จศงจตตำเปป็ นต น้องดตตำเนปิน
กตำรตตำมโครงกตำรให น้บรรลขุและให น้สอดคล น้องกวับพระรตำชบวัญญวัตปิกตำรศ ศกษตำ 
มตำตรฐตำนกตำรศศกษตำระดวับปฐมววัย

๒. ว ทตถขุประสงคณ
๒.๑ เพพที่อให น้เดป็กได น้พวัฒนตำในด น้ตำนรยู่ตำงกตำย จปิตใจ อตำรมณย์ สวังคม และสตปิ

ปวัญญตำเตป็มศวักยภตำพและเหมตำะสมตตำมววัย
๒.๒ เพพที่อพวัฒนตำคขุณภตำพกตำรเรรียนกตำรสอน โดยนตตำนววัตกรรมใหมยู่ ๆ มตำ

จวัดประสบกตำรณย์ให น้สอดคล น้องกวับกตำรเรรียนรย น้ของเดป็กปฐมววัย ศ ศกษตำได น้ถยกต น้อง
เหมตำะสมและมรีประสปิทธปิภตำพ

๒.๓  เพพที่อให น้โรงเรรียนได น้ประสตำนควตำมรยู่วมมพอในกตำรพวัฒนตำคขุณภตำพกตำร
จวัดกตำรศศกษตำปฐมววัย  กวับครอบครวัว องคย์กร หนยู่วยงตำน และสถตำบวันอพที่น ๆ อยยู่ตำง
กว น้ตำงขวตำง

๓. เปข้ นหมนย
๓.๑ เชริงคขุณภนพ

๓.๑.๑ เดป็กปฐมววัยทขุกคนได น้รวับกตำรพวัฒนตำเตป็มศวักยภตำพ 
๓.๑.๒ ผย น้ปกครอง และชขุมชนมรีควตำมเข น้ตำใจเกรีที่ยวกวับกตำรพวัฒนตำ

เดป็กปฐมววัยและมรีสยู่วนรยู่วมในกตำรพวัฒนตำเดป็ก
๓.๑.๓ ครยผย น้สอนระดวับปฐมววัยสตำมตำรถนตตำนววัตกรรมมตำใช น้ได น้

อยยู่ตำงถยกต น้องมวัที่นใจและมรีประสปิทธปิภตำพ
๓.๒ เชริงปรริมนณ

๓.๒.๑. ผย น้เรรียนร น้อยละ ๘๕  มรีพวัฒนตำกตำรทตำงด น้ตำนรยู่ตำงกตำยได น้ระดวับ
ดรีขศตั้นไป

๓.๒.๒  ผย น้เรรียนร น้อยละ ๙๐  มรีพวัฒนตำกตำรทตำงด น้ตำนอตำรมณย์ได น้ระดวับดรี
ขศตั้นไป

๓.๒.๓. ผย น้เรรียนร น้อยละ ๙๐  มรีพวัฒนตำกตำรทตำงด น้ตำนสวังคมได น้ระดวับดรี
ขศตั้นไป
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๓.๒.๔ ผย น้เรรียนร น้อยละ  ๘๕  มรีพวัฒนตำกตำรทตำงด น้ตำนสตปิปวัญญตำได น้
ระดวับดรีขศตั้นไป

๔. วริธทดนนเนรินกริจกรรม

กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ

๑.จวัดทตตำโครงกตำรเพพที่อขออนขุมวัตปิจตำกผย น้
บรปิหตำร

พ.ค.๕๘

๒.จวัดทตตำคตตำสวัที่งแตยู่งตวั ตั้งคณะกรรรมกตำร
ดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำร

พ.ค.๕๘

๓.ประชขุมคณะกรรมกตำรเพพที่อวตำงแผนกตำร
ดตตำเนปินงตำน

พ.ค.๕๘

๔. ดตตำเนปินกตำรจวัดโครงกตำรสยู่งเสรปิม
ศวักยภตำพและพวัฒนตำเดป็กปฐมววัย

พ.ค. ๕๘ –
มรี.ค. ๕๙

- กปิจกรรมสยู่งเสรปิมพวัฒนตำกตำรทตำงด น้ตำน
รยู่ตำงกตำย “หนยน น้อยววัยใส ใสยู่ใจสขุขภตำพ”

- กปิจกรรมสยู่งเสรปิมพวัฒนตำกตำรทตำงด น้ตำน
อตำรมณย์-จปิตใจ “สยู่งเสรปิมสขุนทรรียภตำพ 
ศปิลปะ ดนตรรีกตำรเคลพที่อนไหว”

- กปิจกรรมสยู่งเสรปิมพวัฒนตำกตำรทตำงด น้ตำน
สวังคม “กปิจกรรม คยู่ตำนปิยม ๑๒ ประกตำร”

- กปิจกรรมสยู่งเสรปิมพวัฒนตำกตำรทตำงด น้ตำนสตปิ
ปวัญญตำ “พวัฒนตำกตำรสตปิปวัญญตำ..สยยู่ควตำม
เปป็ นเลปิศ”

๑๐.จวัดทตตำเกณฑย์กตำรประเมปิน แบบสวังเกต
พฤตปิกรรมนวักเรรียน

๑๑.ประเมปินกปิจกรรมของผย น้เรรียนโดยกตำร
สวังเกตพฤตปิกรรมนวักเรรียน

๑๒.จวัดทตตำแบบสอบถตำมควตำมพศงพอใจผย น้มรี
สยู่วนเกรีที่ยวข น้อง

มรี.ค.๕๙

๑๓.สอบถตำมควตำมพศงพอใจผย น้มรีสยู่วน มรี.ค.๕๙
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กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ

เกรีที่ยวข น้อง

๑๔. สรขุปผลกตำรสอบถตำมควตำมพศงพอใจ มรี.ค.๕๙

๑๕.สรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำร
และรตำยงตำนผย น้บรปิหตำรสถตำนศศกษตำ

มรี.ค.๕๙

5 กริจกรรม/รนยละเอทยดงบประมนณ

กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

งบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมนณ

๑.กริจกรรมสสงเสรริม
พ ทฒนนกนรทนง
ดข้นนรสนงกนย “หนมู
นข้อยว ทยใส ใสสใจ
สขุขภนพ”
- จวัดทตตำแผนกตำรจวัด
ประสบกตำรณย์
- กตำรออกกตตำลวังตอน
เช น้ตำประกอบเพลง
- พวัฒนตำรยู่ตำงกตำยด น้วย
พพตั้นฐตำนของ BBL
- กตำรสยู่งเสรปิมทวักษะ
ทตำงด น้ตำนกรีฬตำ
- บวันทศกกตำรชวัที่งนตตั้ตำ
หนวัก – สยู่วนสยง
- กตำรแปรงฟวันหลวัง
รวับประทตำนอตำหตำร
- กตำรดพที่มนมทขุกววัน

นวักเรรียน
ระดวับ
ชวั ตั้น

ปฐมววัย
ร น้อยละ
๘๕  มรี
พวัฒนตำก
ตำรทตำง
ด น้ตำน

รยู่ตำงกตำย
ได น้ระดวับ
ดรีขศตั้นไป

๓๐,๐๐
๐

-
พ.ค.
๕๘ –
มรี.ค.
๕๙

นตำงสขุดตำ
ดวง
ศปิรปิจง
เพรียร



64

กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

- บวันทศกกตำรตรวจ
สขุขภตำพ
- ทดสอบสมรรถภตำพ
เดป็กปฐมววัย
- แบบประเมปิน
คขุณภตำพตตำม
มตำตรฐตำนเดป็กปฐมววัย

๒.กริจกรรมสสงเสรริม
พ ทฒนนกนรทนง
ดข้นนอนรมณณ-จริตใจ
“สสงเสรริม
สขุนทรทยภนพ ศ ริลปะ
ดนตรทกนร
เคลชที่อนไหว”
- กปิจกรรมสยู่งเสรปิม
กปิจกรรมศปิลป
สร น้ตำงสรรคย์อยยู่ตำง
หลตำกหลตำย 
- กปิจกรรม
เคลพที่อนไหวจวังหวะ 
และกปิจกรรมด น้ตำน
ดนตรรี กตำรทตตำทยู่ตำทตำง
ประกอบ ร น้องเพลง
ฟวังเพลง กตำรเคตำะ
จวังหวะ 
- สยู่งเสรปิมกปิจกรรม
ด น้ตำนดนตรรีและกตำร
เคลพที่อนไหวกตำรแสดง
ทตำงด น้ตำนดนตรรีในววัน
สตตำควัญ กตำรชม
กปิจกรรมกตำรแสดง
ทตำงด น้ตำนดนตรรี 
กปิจกรรมเคลพที่อนไหว
ยตำมเช น้ตำ 
- แผนกตำรจวัด

นวักเรรียน
ระดวับ
ชวั ตั้น

ปฐมววัย
ร น้อยละ
๙๐  มรี

พวัฒนตำก
ตำรทตำง
ด น้ตำน

รยู่ตำงกตำย
ได น้ระดวับ
ดรีขศตั้นไป

- พ.ค.
๕๘ –
มรี.ค.
๕๙

นตำงธนตำ
รวัตนย์

หลตำบ
คตตำ
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้ประสบกตำรณย์

๓.กริจกรรมสสงเสรริม
พ ทฒนนกนรทนง
ดข้นนส ทงคม 
“กริจกรรม คสนนริยม 
๑๒ ประกนร”
๓.๑ มรีวปินวัย รวับผปิด
ชอบ เชพที่อฟวังคตตำสวัที่ง
สอนของพยู่อ แมยู่ ครย
อตำจตำรยย์ 
๓.๒ มรีควตำมซพที่อสวัตยย์
สขุจรปิต ชยู่วยเหลพอแบยู่ง
ปวัน 
๓.๓ เลยู่นและทตตำงตำน
รยู่วมกวับผย น้อพที่นได น้
๓.๔ ประพฤตปิตน
ตตำมววัฒนธรรมไทย
และศตำสนตำทรีที่ตนเอง
นวับถพอ

นวักเรรียน
ระดวับ
ชวั ตั้น

ปฐมววัย
ร น้อยละ
๙๐  มรี

พวัฒนตำก
ตำรทตำง
ด น้ตำน

รยู่ตำงกตำย
ได น้ระดวับ
ดรีขศตั้นไป

-
พ.ค.
๕๘ –
มรี.ค.
๕๙

นตำงสขุดตำ
ดวง
ศปิรปิจง
เพรียร

๔.กริจกรรมสสงเสรริม
พ ทฒนนกนรทนง
ดข้นนสตริปทญญน 
“พ ทฒนนกนรสตริ
ปทญญน..สมูสควนม
เปป็ นเลริศ”
- เสรปิมทวักษะพพตั้นฐตำน
ทตำงภตำษตำ
- โครงงตำนระดวับชวั ตั้น
ปฐมววัย
- คยู่ตำยกตำรเรรียนรย น้
ปฐมววัย
- กตำรทดลองบ น้ตำน
วปิทยตำศตำสตรย์น น้อย
- จวัดทตตำแผนกตำรจวัด
ประสบกตำรณย์
- จวัดประสบกตำรณย์

นวักเรรียน
ระดวับ
ชวั ตั้น

ปฐมววัย
ร น้อยละ
๘๕  มรี
พวัฒนตำก
ตำรทตำง
ด น้ตำน

รยู่ตำงกตำย
ได น้ระดวับ
ดรีขศตั้นไป

- พ.ค.
๕๘ –
มรี.ค.
๕๙

นตำงธนตำ
รวัตนย์

หลตำบ
คตตำ
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้

กตำรเรรียนรย น้ตตำมหนยู่วย
กตำรเรรียนรย น้
-กตำรสยู่งเสรปิมกตำรอยู่ตำน
สตตำหรวับเดป็กปฐมววัย

๖.    งบประมนณดนนเนรินกนร  จตตำนวน   ๓๐,,๐๐๐  บตำท  (สองหมพที่นห น้ตำ
พวันบตำทถ น้วน)

๗. กนรตริดตนมและประเมรินผล

ต ทวชทนว ทดควนมสนนเรป็จ ว ริธทกนร
ประเมริน

เครชที่องมชอ

๑.ผย น้เรรียนร น้อยละ ๘๕  มรีพวัฒนตำกตำรทตำงด น้ตำน
รยู่ตำงกตำยได น้ระดวับดรีขศตั้นไป

กตำรสวังเกต
พฤตปิกรรม
แบบบวันทศก
พวัฒนตำกตำร

แบบสวังเกต
๒.ผย น้เรรียนร น้อยละ ๙๐  มรีพวัฒนตำกตำรทตำงด น้ตำน
อตำรมณย์ได น้ระดวับดรีขศตั้นไป

๓.ผย น้เรรียนร น้อยละ ๙๐  มรีพวัฒนตำกตำรทตำงด น้ตำน
สวังคมได น้ระดวับดรีขศตั้นไป

๔. ผย น้เรรียนร น้อยละ ๘๕  มรีพวัฒนตำกตำรทตำง
ด น้ตำนสตปิปวัญญตำได น้ระดวับดรีขศตั้นไป

๘. ผลททที่คนดวสนจะไดข้ร ทบ
เดป็กปฐมววัยโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีมรีพวัฒนตำกตำรทวั ตั้งด น้ตำนรยู่ตำงกตำย อตำรมณย์ 

สวังคม และ สตปิปวัญญตำเหมตำะสมตตำมววัย     

  
ลงชพที่อ………………………………………………ผย น้เสนอโครงกตำร           
ลงชพที่อ…………………………………ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร
         (นตำงธนตำรวัตนย์   หลตำบคตตำ )                                        ( นตำงววัชรตำ
ภรณย์   พลโลก )



67

                                                                                     หวัวหน น้ตำ
งตำนวปิชตำกตำร

ลงชพที่อ…………………………………………………………ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
                                            (นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร)
                                      ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

โครงกนร บ น้ตำนนวักวปิทยตำศตำสตรย์น น้อย
แผนงนน วปิขตำกตำร
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน     กลยขุทธปิดิ์ทรีที่ ๑  พวัฒนตำคขุณภตำพผย น้เรรียนตตำมมตำตรฐตำน
กตำรศศกษตำทขุกระดวับและพวัฒนตำ

       กตำรใช น้เทคโนโลยรีเปป็ นเครพที่องมพอกตำรเรรียนรย น้
สอดคลข้องก ทบมนตรฐนนกนรศ ศกษนของสถนนศศกษน มตำตรฐตำนทรีที่ ๔ เดป็กมรี
พวัฒนตำกตำรด น้ตำนสตปิปวัญญตำ

ตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ ๑ สนใจเรรียนรย น้ส ปิที่งรอบตวัว ซวักถตำมอยยู่ตำงตวั ตั้งใจ และรวัก
กตำรเรรียนรย น้

ตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ ๒  มรีควตำมคปิดรวบยอดเกรีที่ยวกวับสปิที่งตยู่ตำงๆ ทรีที่เกปิดจตำก
ประสบกตำรณย์ 

ตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ ๓  มรีทวักษะทตำงภตำษตำทรีที่เหมตำะสมกวับววัย
ตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ ๔  มรีทวักษะกระบวนกตำรทตำงวปิทยตำศตำสตรย์และ

คณปิตศตำสตรย์
ตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ ๕ มรีจปินตนตำกตำรและควตำมคปิดสร น้ตำงสรรคย์กตำรเรรียนรย น้



68

สนองกลยขุทธณสพป.นนทบขุร ท เขต ๒     กลยขุทธปิดิ์ทรีที่ ๑  พวัฒนตำคขุณภตำพผย น้เรรียน
ตตำมมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำทขุกระดวับ

และพวัฒนตำกตำรใช น้เทคโนโลยรีเปป็ นเครพที่องมพอ
กตำรเรรียนรย น้

ล ทกษณะโครงกนร  โครงกตำรตยู่อเนพที่อง
ผมู ข้ร ทบผริดชอบโครงกนร นตำงธนตำรวัตนย์   หลตำบคตตำ
ระยะเวลนดนนเนรินกนร พฤษภตำคม  ๒๕๕๘  - มรีนตำคม ๒๕๕๙
*************************************************************

**************************************
๑. หล ทกกนรและเหตขุผล

สตตำนวักงตำนคณะกรรมกตำรกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน รยู่วมกวับมยลนปิธปิสมเดป็จพระ
เทพรวัตนรตำชสขุดตำ และสถตำบวันสยู่งเสรปิมกตำรสอนวปิทยตำศตำสตรย์และเทคโนโลยรี 
ดตตำเนปินโครงกตำร "บ น้ตำนนวักวปิทยตำศตำสตรย์น น้อย ประเทศไทย” มรีเปน้ตำหมตำยเพพที่อ
พวัฒนตำกตำรจวัดประสบกตำรณย์กตำรเรรียนรย น้ว ปิทยตำศตำสตรย์สตตำหรวับเดป็กปฐมววัยโดยมขุยู่งปลยก
ฝวังให น้เดป็กปฐมววัยเปป็นผย น้มรีเจตคตปิทรีที่ดรีตยู่อวปิทยตำศตำสตรย์ และเทคโนโลยรี  ด น้วยกปิจกรรม
ทรีที่สร น้ตำงควตำมสนขุก ควตำมเพลปิดเพลปิน ควตำมสนใจใครยู่รย น้และควตำมกระตพอรพอร น้น ฝศก
ทวักษะกตำรสวังเกต รย น้จวักตวั ตั้งคตตำถตำมและหตำคตตำตอบด น้วยตนเอง เพพที่อเตรรียมควตำมพร น้อม
ให น้เดป็กปฐมววัยเตปิบโตขศตั้นเปป็นนวักวปิทยตำศตำสตรย์และวปิศวกร หรพอเปป็นทรวัพยตำกรบขุคคล
ทรีที่มรีจปิตวปิทยตำศตำสตรย์ มรีควตำมรย น้ทตำงวปิทยตำศตำสตรย์ทรีที่จะขวับเคลพที่อนเศรษฐกปิจและสวังคม
ไทยให น้เจรปิญก น้ตำวหน น้ตำตยู่อไปในอนตำคต  ซศที่งกตำรจวัดกปิจกรรมตตำมโครงกตำรฯ มรีควตำม
สอดคล น้องกวับหลวักกตำร แนวคปิดของหลวักสยตรกตำรศศกษตำปฐมววัย พขุทธศวักรตำช 
๒๕๔๖  ทรีที่ได น้กตตำหนดแนวกตำรจวัดประสบกตำรณย์โดยเน น้นผย น้เรรียนเปป็นสตตำควัญ  กลยู่ตำวคพอ
ในกตำรจวัดประสบกตำรณย์สตตำหรวับเดป็กปฐมววัย  ผย น้สอนต น้องพปิจตำรณตำถศงแนวทตำงกตำรจวัด
ประสบกตำรณย์ทรีที่หลวักสยตรกตตำหนด โดยคตตำนศงถศงพวัฒนตำกตำรด น้ตำนรยู่ตำงกตำย อตำรมณย์ 
จปิตใจ  สวังคม และสตปิปวัญญตำ รวมทวั ตั้งควตำมสนใจ ควตำมสตำมตำรถและสภตำพแวดล น้อม
ของเดป็กเปป็นสตตำควัญ ตลอดจนจวัดกปิจกรรมให น้สอดคล น้องกวับพวัฒนตำกตำรของเดป็ก โดย
จวัดให น้เดป็กได น้เรรียนรย น้ผยู่ตำนประสตำทสวัมผวัสทวั ตั้งห น้ตำ มรีโอกตำสลงมพอกระทตตำ เคลพที่อนไหว 
สตตำรวจ สวังเกต ทดลอง เลยู่น สพบค น้น คปิดแก น้ปวัญหตำด น้วยตนเอง (คยยู่มพอหลวักสยตรกตำร
ศศกษตำปฐมววัย พขุทธศวักรตำช ๒๕๔๖ : ๔๔-๔๕)  ซศที่งสตตำนวักงตำนเขตพพตั้นทรีที่กตำรศศกษตำ
ประถมศศกษตำนนทบขุรรี เขต ๒ จศงควัดเลพอกให น้โรงเรรียนเข น้ตำรยู่วมโครงกตำรนตตำรยู่อง ใน
กตำรพวัฒนตำกตำรเรรียนกตำรสอนวปิทยตำศตำสตรย์สตตำหรวับเดป็กปฐมววัย ดวังนวั ตั้นโรงเรรียนววัด
คลองขขุนศรรี จศงได น้จวัดทตตำโครงกตำรบ น้ตำนนวักวปิทยตำศตำสตรย์น น้อยขศตั้น

๒. ว ทตถขุประสงคณ
๒.๑. เพพที่อให น้เดป็กมรีโอกตำสได น้เรรียนรย น้ในสปิที่งทรีที่ตนเองสนใจ
๒.๒. เพพที่อให น้เดป็กเกปิดกตำรเรรียนรย น้ทรีที่ลศกซ ศตั้งขศตั้นตยู่อยอดจตำกกตำรทดลองใน

ห น้องเรรียน
๒.๓. เพพที่อพวัฒนตำทวักษะกระบวนกตำรทตำงวปิทยตำศตำสตรย์และจปิตวปิทยตำ

ศตำสตรย์ของเดป็กปฐมววัย
๒.๔. เพพที่อสยู่งเสรปิมควตำมสตำมตำรถพพตั้นฐตำน ด น้ตำนกตำรเรรียนรย น้ ภตำษตำ สวังคม  
และกตำรเคลพที่อนไหวของเดป็กปฐมววัย
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๓. เปข้ นหมนย
๓.๑ เชริงคขุณภนพ

๓.๑.๑ พวัฒนตำกตำรจวัดประสบกตำรณย์กตำรเรรียนรย น้ว ปิทยตำศตำสตรย์สตตำหรวับ
เดป็กปฐมววัยโดยมขุยู่งปลยกฝวังให น้เดป็กปฐมววัยเปป็ นผย น้มรีเจตคตปิทรีที่ดรีตยู่อ
วปิทยตำศตำสตรย์ และเทคโนโลยรี  

๓.๑.๒ นวักเรรียนปฏปิบวัตปิกปิจกรรมทรีที่ด น้วยควตำมสนขุก ควตำมเพลปิดเพลปิน 
ควตำมสนใจใครยู่รย น้และควตำมกระตพอรพอร น้น ฝศกทวักษะกตำรสวังเกต รย น้จวักตวั ตั้ง
คตตำถตำมและหตำคตตำตอบด น้วยตนเอง
๓.๒ เชริงปรริมนณ

๓.๒.๑. นวักเรรียนระดวับชวั ตั้นปฐมววัยทวั ตั้งหมด ๖๔ คน
๓.๒.๒  นวักเรรียนได น้ทดลองกปิจกรรม ๒๐ กปิจกรรมตยู่อปรีกตำรศศกษตำ
๓.๒.๓  นวักเรรียนได น้ทตตำโครงงตำนวปิทยตำศตำสตรย์ ๒  โครงงตำน ตยู่อ ปรี

กตำรศศกษตำ

๔. วริธทดนนเนรินกริจกรรม

กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ

๑.จวัดทตตำโครงกตำรเพพที่อขออนขุมวัตปิจตำกผย น้
บรปิหตำร

พ.ค.๕๘

ธนตำรวัตนย์   
หลตำบคตตำ

๒.จวัดทตตำคตตำสวัที่งแตยู่งตวั ตั้งคณะกรรรมกตำร
ดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำร

พ.ค.๕๘

๓.ประชขุมคณะกรรมกตำรเพพที่อวตำงแผนกตำร
ดตตำเนปินงตำน

พ.ค.๕๘

๔.จวัดกตำรทดลองวปิทยตำศตำสตรย์ ปรีละ ๒๐ 
กปิจกรรม และ ๒ โครงงตำน

มปิ.ย. ๕๘ –
มรี.ค. ๕๙๑๑.ประเมปินกปิจกรรมของผย น้เรรียนโดยกตำร

สวังเกตพฤตปิกรรมนวักเรรียน

๑๒.จวัดทตตำแบบสอบถตำมควตำมพศงพอใจผย น้
มรีสยู่วนเกรีที่ยวข น้อง

มรี.ค.๕๙

๑๓.สอบถตำมควตำมพศงพอใจผย น้มรีสยู่วน
เกรีที่ยวข น้อง

มรี.ค.๕๙
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กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ

๑๔. สรขุปผลกตำรสอบถตำมควตำมพศงพอใจ มรี.ค.๕๙

๑๕.สรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำร
และรตำยงตำนผย น้บรปิหตำรสถตำนศศกษตำ

มรี.ค.๕๙

6 กริจกรรม/รนยละเอทยดงบประมนณ

กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

งบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมนณ

กตำรทดลอง ๒๐ 
กปิจกรรม 

1. เนปินนตตั้ตำ

2. หลอดดตตำนตตั้ตำ

3. กตำรละลตำยของ
นตตั้ตำตตำล

4. ไหลแรงไหล
คยู่อย

5. สนขุกกวับฟอง
สบยยู่

6. ตวัวทตตำละลตำย

7. นตตั้ตำทรตำยและ
นตตั้ตำมวัน

8. หมขุดลอยนตตั้ตำ

9. กวักนตตั้ตำไว น้ได น้

10. ปวัปั๊ ทขวด

นวักเรรียน
ระดวับ
ชวั ตั้น

ปฐมววัย
ทวั ตั้งหมด
๖๔ คน

๕,๐๐๐

-

มปิ.ย. 
๕๘ – 
มรี.ค. 
๕๙

ธนตำรวัตนย์
หลตำบ

คตตำ
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้และลปิพทพเทรียน

11. ระฆวังดตตำ
นตตั้ตำจตำกขวดบขุบ
เองได น้

12. อตำกตำศมรี
ตวัวตน

13. เรพอ
สะเทปินนตตั้ตำ
สะเทปินบก

14. สร น้ตำง
อขุปกรณย์ขยตำย
ภตำพด น้วยตวัวเอง

15. อปินดปิเค
เตอรย์จตำกพพช

16. รย น้จวักกวับ
เหลรีที่ยมและมขุม

17. ลยกขยู่ตำง
หลตำกสรี

18. กตำรเผตำ
ไหม น้

19. กตำรจวัด
หมวดหมยู่

20. เงตำของ
ตขุต๊กตตำจะทอด
ยตำวเมพที่อไร

รนยละเอทยดงบ
ประมนณ
อขุปกรณย์ทรีที่ใช น้ทดลอง
ทตำงวปิทยตำศตำตรย์ เชยู่น 
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

-หลอดหยด ๒๐ อวัน 
-นตตั้ตำตตำลทรตำยก น้อน ๑
กลยู่อง
-กตำละมวัง  ๕ ใบ
-จตำนพลตำสตปิก ๑๐ 
ใบ
-แวยู่นขยตำย ๑๐ อวัน
-ไฟฉตำย ๕ กระบอก
-ถยู่ตำนก น้อนใหญยู่ ๑๐ 
ก น้อนและ อขุปกรณย์
อพที่นๆ
- จวัดแสดงผลงตำน
ของเดป็กตตำมควตำม
เหมตำะสม

๖.    งบประมนณดนนเนรินกนร  จตตำนวน   ๕,๐๐๐  บตำท  (ห น้ตำพวันบตำทถ น้วน)
  

   

   ๗. กนรตริดตนมและประเมรินผล

ต ทวชทนว ทดควนมสนนเรป็จ ว ริธทกนร
ประเมริน

เครชที่องมชอ

นวักเรรียนทตตำกปิจกรรมทดลองวปิทยตำศตำสตรย์ 
๒๐ กปิจกรรม

กตำรสวังเกต แบบสวังเกตนวักเรรียนทตตำโครงงตำน ๒ โครงงตำน
เดป็กมรีทวักษะกระบวนกตำรทตำง
วปิทยตำศตำสตรย์

๗. ผลททที่คนดวสนจะไดข้ร ทบ
๗.๑.๑. เดป็กปฐมววัยทขุกคนได น้รวับกตำรพวัฒนตำเตป็มศวักยภตำพ
๗.๑.๒.  เดป็กเกปิดกตำรเรรียนรย น้ทรีที่ลศกซศตั้งขศตั้นตยู่อยอดจตำกกตำรทดลองใน

ห น้องเรรียน
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๗.๑.๓   เดป็กมรีทวักษะกระบวนกตำรทตำงวปิทยตำศตำสตรย์และจปิตวปิทยตำศตำสตรย์
ของเดป็กปฐมววัย

ลงชพที่อ………………………………………………ผย น้เสนอโครงกตำร     
ลงชพที่อ…………………………………ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร
         (นตำงธนตำรวัตนย์   หลตำบคตตำ )                                    ( นตำงววัชรตำภ
รณย์   พลโลก )
                                                                                 หวัวหน น้ตำงตำน
วปิชตำกตำร

ลงชพที่อ…………………………………………………………ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
                                            (นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร)
                                      ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

โครงกนร พวัฒนตำกตำรจวัดกตำรศศกษตำระดวับปฐมววัยอยยู่ตำงมรีประสปิทธปิภตำพ
แผนงนน วปิชตำกตำร
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน สร น้ตำงองคย์กรให น้เขป็มแขป็งมรีคขุณภตำพตตำมแนวทตำง
กตำรกระจตำยอตตำนตำจบนหลวักธรรมมตำภปิบตำล

ด น้วยกตำรบรปิหตำรแบบมรีสยู่วนรวม
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สอดคลข้องก ทบมนตรฐนน มตำตรฐตำนทรีที่ ๗ แนวกตำรจวัดกตำรศศกษตำ
ระด ทบปฐมว ทย ๗.๑ มรีหลวักสยตรกตำรศศกษตำปฐมววัยของสถตำนศศกษตำและ
นตตำสยยู่กตำรปฏปิบวัตปิได น้อยยู่ตำงมรี

      ประสปิทธปิภตำพ
๗.๒ มรีระบบและกลไกให น้ผย น้มรีสยู่วนรยู่วมทขุกฝยู่ ตำยตระหนวักและ

เข น้ตำใจกตำรจวัดกตำรศศกษตำปฐมววัย
 ๗.๓ จวัดกปิจกรรมเสรปิมสร น้ตำงควตำมตระหนวักรย น้และควตำมเข น้ตำใจ
หลวักกตำรจวัดกตำรศศกษตำปฐมววัย 

๗.๔ สร น้ตำงกตำรมรีสยู่วนรยู่วมและแสวงหตำควตำมรยู่วมมพอกวับผย น้
ปกครอง  ชขุมชน และท น้องถปิที่น

๗.๕ จวัดสปิที่งอตตำนวยควตำมสะดวกเพพที่อพวัฒนตำเดป็กอยยู่ตำงรอบด น้ตำน
สนองกลยขุทธริธิ์ สพป. นบ เขต ๒สร น้ตำงองคย์กรให น้เขป็มแขป็งมรีคขุณภตำพตตำม
แนวทตำงกตำรกระจตำยอตตำนตำจบน

หลวักธรรมมตำภปิบตำลด น้วยกตำรบรปิหตำรแบบมรีสยู่วนรวม
ล ทกษณะโครงกนร  ตยู่อเนพที่อง
ผมู ข้ร ทบผริดชอบโครงกนร นตำงธนตำรวัตนย์   หลตำบคตตำ
ระยะเวลนดนนเนรินกนร พฤษภตำคม  ๒๕๕๘  - มรีนตำคม ๒๕๕๙
*************************************************************

*****************************************
๑. หล ทกกนรและเหตขุผล

โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีแนวทตำงในกตำรพวัฒนตำเดป็กนวักเรรียนตวั ตั้งแตยู่
รตำกฐตำนของกตำรเรรียนรย น้ของชรีวปิต หรพอเรปิที่มตวั ตั้งแตยู่ระดวับปฐมววัย ทรีที่เปป็ นชยู่วงในกตำร
เรรียนรย น้ทรีที่ดรี ดวังนวั ตั้น กตำรพวัฒนตำกตำรจวัดกตำรศศกษตำในระดวับชวั ตั้นปฐมววัยให น้มรีประสปิทธย์
ภตำพมรีวปิธรีกตำรแนวทตำงและแนวปฏปิบวัตปิในกตำรจวัดกตำรศศกษตำระดวับปฐมววัย โดย
พวัฒนตำให น้เดป็กมรีพวัฒนตำกตำรด น้ตำนรยู่ตำงกตำยอตำรมณย์จปิตใจสวังคมและสตปิปวัญญตำทรีที่
เหมตำะสมกวับววัยควตำมสตำมตำรถและควตำมแตกตยู่ตำงระหวยู่ตำงบขุคคลจศงจวัดทตตำ
หลวักสยตรกตำรศศกษตำปฐมววัยของสถตำนศศกษตำและนตตำสยยู่กตำรปฏปิบวัตปิได น้อยยู่ตำงมรี
ประสปิทธปิภตำพวตำงระบบและกลไกให น้ผย น้มรีสยู่วนรยู่วมทขุกฝยู่ ตำยตระหนวักและเข น้ตำใจกตำร
จวัดกตำรศศกษตำปฐมววัยจวัดกปิจกรรมเสรปิมสร น้ตำงควตำมตระหนวักรย น้และควตำมเข น้ตำใจหลวัก
กตำรจวัดกตำรศศกษตำปฐมววัยมรีกตำรสร น้ตำงกตำรมรีสยู่วนรยู่วมและแสวงหตำควตำมรยู่วมมพอกวับ
ผย น้ปกครองชขุมชนและท น้องถปิที่นรวมทวั ตั้งมรีกตำรจวัดส ปิที่งอตตำนวยควตำมสะดวกเพพที่อพวัฒนตำ
เดป็กอยยู่ตำงรอบด น้ตำน

๒. ว ทตถขุประสงคณ
๒.๑.  เพพที่อจวัดทตตำมรีหลวักสยตรกตำรศศกษตำปฐมววัยของสถตำนศศกษตำ และนตตำสยยู่

กตำรปฏปิบวัตปิได น้อยยู่ตำงมรีประสปิทธปิภตำพ
๒.๒.  เพพที่อมรีระบบและกลไกให น้ผย น้มรีสยู่วนรยู่วมทขุกฝยู่ ตำยตระหนวักและเข น้ตำใจ

กตำรจวัดกตำรศศกษตำปฐมววัย
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๒.๓.  เพพที่อจวัดกปิจกรรมเสรปิมสร น้ตำงควตำมตระหนวักรย น้และเข น้ตำใจหลวักกตำร
จวัดกตำรศศกษตำปฐมววัย

๒.๔.  เพพที่อสร น้ตำงกตำรมรีสยู่วนรยู่วมและแสวงหตำควตำมรยู่วมมพอกวับผย น้ปกครอง 
ชขุมชน และท น้องถปิที่น

๒.๕   เพพที่อจวัดสปิที่งอตตำนวยควตำมสะดวกเพพที่อพวัฒนตำเดป็กอยยู่ตำงรอบด น้ตำน

๓. เปข้ นหมนย
๓.๑.  สถตำนศศกษตำมรีหลวักสยตรกตำรศศกษตำปฐมววัยของสถตำนศศกษตำ
๓.๒.  สถตำนศศกษตำมรีระบบและกลไกให น้ผย น้มรีสยู่วนรยู่วมทขุกฝยู่ ตำยตระหนวักและ

เข น้ตำใจกตำรจวัดกตำรศศกษตำปฐมววัย
๓.๓.  สถตำนศศกษตำจวัดกปิจกรรมเสรปิมสร น้ตำงควตำมตระหนวักรย น้และเข น้ตำใจหลวัก

กตำรจวัดกตำรศศกษตำปฐมววัย
๓.๔.  สถตำนศศกษตำมรีสยู่วนรยู่วมและแสวงหตำควตำมรยู่วมมพอกวับผย น้ปกครอง 

ชขุมชน และท น้องถปิที่น
๓.๕.  ผย น้เกรีที่ยวข น้องร น้อยละ ๘๐ มรีควตำมพศงพอใจในกตำรดตตำเนปินงตำนของ

โรงเรรียน  
๔. วริธทดนนเนรินกริจกรรม

กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ

๑. จวัดทตตำโครงกตำรเพพที่อขออนขุมวัตปิจตำก
ผย น้บรปิหตำรโรงเรรียน

พ.ค.๕๘

นตำงธนตำรวัตนย์
หลตำบคตตำ

๒.จวัดทตตำคตตำสวัที่งแตยู่งตวั ตั้งคณะกรรมกตำร
ดตตำเนปินกตำรตตำมโครงกตำร

พ.ค.๕๘

๓. ประชขุมคณะกรรมกตำรเพพที่อวตำงแผน
กตำรได น้เนปินงตำน

พ.ค.๕๘

๔. คณะกรรมกตำรจวัดทตตำหลวักสยตรกตำร
ศศกษตำปฐมววัยของสถตำนศศกษตำ 
ประกอบด น้วยผย น้มรีสยู่วนเกรีที่ยวข น้องหลตำย
ฝยู่ ตำย 

ตลอดปรีกตำรศศกษตำ
๒๕๕๘

๕. มรีกตำรจวัดระบบและกลไกเพพที่อให น้ผย น้
มรีสยู่วนเกรีที่ยวข น้องเกปิดควตำมตระหนวัก 
และเข น้ตำใจกตำรจวัดกตำรศศกษตำปฐมววัย
อยยู่ตำงชวัดเจนมรีกระบวนกตำรและ
แนวทตำงกตำรปฏปิบวัตปิงตำน เพพที่อให น้ผย น้มรี

ตลอดปรีกตำรศศกษตำ
๒๕๕๘
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กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ

สยู่วนเกรีที่ยวข น้องทขุกฝยู่ ตำยเกปิดควตำม
ตระหนวักและเข น้ตำใจกตำรจวัดกตำรศศกษตำ
ปฐมววัย เชยู่น 

๖. จวัดกปิจกรรม เพพที่อให น้พยู่อแมยู่ ผย น้
ปกครอง คณะกรรมกตำรสถตำนศศกษตำ
และผย น้มรีสยู่วนเกรีที่ยวข น้อง เกปิดควตำม
ตระหนวัก และมรีควตำมรย น้ควตำมเข น้ตำใจ
เกรีที่ยวกวับหลวักกตำรจวัดกตำรศศกษตำ
ปฐมววัย 

ตลอดปรีกตำรศศกษตำ
๒๕๕๘

๗. สถตำนศศกษตำจวัดให น้มรีส ปิที่งอตตำนวย
ควตำมสะดวกเพพที่อพวัฒนตำเดป็กอยยู่ตำง
รอบด น้ตำน

ตลอดปรีกตำรศศกษตำ
๒๕๕๘

๗.จวัดทตตำแบบสอบถตำมควตำมพศงพอใจ
ผย น้มรีสยู่วนเกรีที่ยวข น้อง 

มรี.ค๕๙

๘. ประเมปินควตำมพศงพอใจผย น้มรีสยู่วน
เกรีที่ยวข น้อง

มรี.ค๕๙

๙.  สรขุปผลกตำรสอบถตำมควตำมพศง
พอใจของผย น้เกรีที่ยวข น้อง

มรี.ค๕๙

๑๐. ประเมปินโครงกตำร มรี.ค๕๙

๑๑. สรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำนโครงกตำร
และรตำยงตำนผย น้บรปิหตำรโรงเรรียน

มรี.ค๕๙

5.กริจกรรม/รนยละเอทยดงบประมนณ

กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

งบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมนณ

๑.กริจกรรม
ปร ทบปรขุงหล ทกสมูตร
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้

กนรศศกษนปฐมว ทย
ของสถนนศศกษน
- คณะกรรมกตำรจวัด
ทตตำหลวักสยตรกตำร
ศศกษตำปฐมววัยของ
สถตำนศศกษตำ 
ประกอบด น้วยผย น้มรีสยู่วน
เกรีที่ยวข น้องหลตำยฝยู่ ตำย 
(เชยู่น ครย ผย น้บรปิหตำร
สถตำนศศกษตำ คณะ
กรรมกตำรสถตำนศศกษตำ
ผย น้ปกครอง ผย น้แทน
ชขุมชน/ผย น้ทรงคขุณวขุฒปิ)
และหลวักสยตรผยู่ตำน
ควตำมเหป็นชอบจตำก
คณะกรรมกตำรสถตำน
ศศกษตำ

นวักเรรียน
ระดวับ
ชวั ตั้น

ปฐมววัย

๒๕,๐๐
๐

- พ.ค.
๕๘ –
มรี.ค.
๕๙

นตำงธนตำ
รวัตนย์

หลตำบ
คตตำ

๒.มรีกตำรจวัดระบบและ
กลไกเพพที่อให น้ผย น้มรีสยู่วน
เกรีที่ยวข น้องเกปิดควตำม
ตระหนวัก และเข น้ตำใจ
กตำรจวัดกตำรศศกษตำ
ปฐมววัยอยยู่ตำงชวัดเจน
มรีกระบวนกตำรและ
แนวทตำงกตำรปฏปิบวัตปิ
งตำน เพพที่อให น้ผย น้มรีสยู่วน
เกรีที่ยวข น้องทขุกฝยู่ ตำยเกปิด
ควตำมตระหนวักและ
เข น้ตำใจกตำรจวัดกตำร
ศศกษตำปฐมววัย เชยู่น 
- กตำรประชขุมผย น้
ปกครอง
- กตำรประชขุมคณะ
กรรมกตำรสถตำนศศกษตำ
- กตำรประชตำสวัมพวันธย์ 
เปป็ นต น้น 

นวักเรรียน
ระดวับ
ชวั ตั้น

ปฐมววัย - พ.ค.
๕๘ –
มรี.ค.
๕๙

นตำงสขุดตำ
ดวง
ศปิรปิจง
เพรียร
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

- มรีกลไกทรีที่ทตตำให น้ผย น้มรี
สยู่วนรวมทขุกฝยู่ ตำย
ตระหนวักและเข น้ตำใจ
กตำรววัดกตำรศศกษตำ
ปฐมววัย เชยู่น กตำรแตยู่ง
ตวั ตั้งผย น้รวับผปิดชอบ
กตำรนปิเทศ ตปิดตตำม 
และกตำรรตำยงตำนผล 
เปป็ นต น้น โดยมรีกตำร
วตำงแผน ดตตำเนปินงตำน 
ตรวจสอบและ
ปรวับปรขุงแก น้ไขกตำรจวัด
กปิจกรรมให น้ดรีขศตั้น
๓.จวัดกปิจกรรม เพพที่อ
ให น้พยู่อแมยู่ ผย น้ปกครอง 
คณะกรรมกตำรสถตำน
ศศกษตำและผย น้มรีสยู่วน
เกรีที่ยวข น้อง เกปิดควตำม
ตระหนวัก และมรีควตำม
รย น้ควตำมเข น้ตำใจเกรีที่ยวกวับ
หลวักกตำรจวัดกตำร
ศศกษตำปฐมววัย เชยู่น 
- กปิจกรรมกตำรฝศก
อบรม 
- กตำรประชขุมสวัมมนตำ 
กตำรจวัดกปิจกรรมแลก
เปลรีที่ยนเรรียนรย น้ กตำรให น้
คตตำแนะนตตำ กตำรศศกษตำ
ดยงตำน กตำรจวัด
นปิทรรศกตำร กตำรให น้
ศศกษตำแผยู่นพวับ/แผยู่น
ปลปิว กปิจกรรมววันเปปิด
บ น้ตำน เปป็ นต น้น
- กตำรสร น้ตำงกตำรมรีสยู่วน
รยู่วมและแสวงหตำ
ควตำมรยู่วมมพอกวับผย น้

นวักเรรียน
ระดวับ
ชวั ตั้น

ปฐมววัย -
พ.ค.
๕๘ –
มรี.ค.
๕๙

นตำงสขุดตำ
ดวง
ศปิรปิจง
เพรียร
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

ปกครอง ชขุมชน และ
ท น้องถปิที่นในกตำรจวัดกตำร
ศศกษตำและพวัฒนตำ
คขุณภตำพกตำรศศกษตำ
ระดวับปฐมววัยของ
สถตำนศศกษตำ
๔.สถตำนศศกษตำจวัดให น้
มรีส ปิที่งอตตำนวยควตำม
สะดวกเพพที่อพวัฒนตำ
เดป็กอยยู่ตำงรอบด น้ตำน
- กตำรมรีอขุปกรณย์ ของ
เลยู่น ของใช น้ เครพที่อง
นอน จตตำนวนเพรียงพอ
และขนตำดเหมตำะสม
กวับเดป็ก สะอตำด และ
ปลอดภวัย
- กตำรมรีมขุมหนวังสพอ 
และจตตำนวนหนวังสพอ
นปิทตำนเพรียงพอและ
เหมตำะสมกวับววัย(เดป็ก 
๑ คน : นปิทตำน ๘ 
เลยู่ม)
- กตำรมรีพพตั้นทรีที่สนตำม
เดป็กเลยู่น และมรีเครพที่อง
เลยู่นทรีที่เหมตำะสม 
ปลอดภวัยสตตำหรวับเดป็ก
- กตำรมรีพพตั้นทรีที่สตตำหรวับ
กตำรแปรงฟวัน ล น้ตำงมพอ
และทตตำควตำมสะอตำด
รยู่ตำงกตำย พร น้อม
อขุปกรณย์ทตตำควตำม
สะอตำดทรีที่จตตำเปป็ นและ
เหมตำะสมกวับเดป็ก
-  กตำรมรีมขุมพยตำบตำล
หรพอห น้องพยตำบตำลทรีที่
สะอตำดเหมตำะสมใน

นวักเรรียน
ระดวับ
ชวั ตั้น

ปฐมววัย - พ.ค.
๕๘ –
มรี.ค.
๕๙

นตำงธนตำ
รวัตนย์

หลตำบ
คตตำ
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้

กตำรควตำมให น้ชยู่วย
เหลพอเดป็กเบพตั้องต น้น

๖.    งบประมนณดนนเนรินกนร  จตตำนวน   ๒๕,๐๐๐  บตำท  (สองหมพที่นห น้ตำ
พวันบตำทถ น้วน)

๗. กนรตริดตนมและประเมรินผล

ต ทวชทนว ทดควนมสนนเรป็จ ว ริธทประเมริน เครชที่องมชอททที่ใชข้ใน
กนรประเมริน

๑. สถตำนศศกษตำมรีหลวักสยตรกตำร
ศศกษตำปฐมววัยของ

แบบสตตำรวจ แบบสตตำรวจ

๒.  สถตำนศศกษตำมรีระบบและกลไก
ให น้ผย น้มรีสยู่วนรยู่วมทขุกฝยู่ ตำยตระหนวัก
และเข น้ตำใจกตำรจวัดกตำรศศกษตำ
ปฐมววัย

แบบสตตำรวจ แบบสตตำรวจ

๓.  สถตำนศศกษตำมรีกปิจกรรมเสรปิม
สร น้ตำงควตำมตระหนวักรย น้และเข น้ตำใจ
หลวักกตำรจวัดกตำรศศกษตำปฐมววัย

แบบสตตำรวจ แบบสตตำรวจ

๔.  สถตำนศศกษตำมรีสยู่วนรยู่วมและ
แสวงหตำควตำมรยู่วมมพอกวับผย น้ปกครอง
ชขุมชน และท น้องถปิที่น

แบบสตตำรวจ แบบสตตำรวจ

๓. ผย น้เกรีที่ยวข น้องมรีควตำมพศงพอใจใน
กตำรดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำรของ
โรงเรรียน

ประเมปินควตำม
พศงพอใจ

แบบประเมปินควตำม
พศงพอใจ

ผลททที่คนดวสนจะไดข้ร ทบ
สถตำนศศกษตำ  บขุคคลและองคย์กรในชขุมชน  มรีควตำมสวัมพวันธย์อวันดรีตยู่อกวัน
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       ลงชพที่อ......…………………ผย น้เสนอโครงกตำร     
ลงชพที่อ…………………………………ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร

         (นตำงธนตำรวัตนย์   หลตำบคตตำ )                                     (นตำงววัชรตำภ
รณย์   พลโลก )
                                                                                หวัวหน น้ตำงตำน
วปิชตำกตำร

ลงชพที่อ…………………………………………………………ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
                                            (นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร)
                                      ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

โครงกนร             กตำรจวัดกปิจกรรมตตำมนโยบตำย จขุดเน น้น เพพที่อยก
ระดวับคขุณภตำพกตำรศศกษตำ
แผนงนน           วปิชตำกตำร
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน           ข น้อ ๑
สนองกลยขุทธณ สพป.นนทบขุร ท เขต ๒         ขข้อ ๑ ขข้อ ๓
มนตรนฐนนททที่           ๑๕   ตวัวบยู่งชรีตั้  ๑๕.๑ , ๑๕.๒ 
ล ทกษณะโครงกนร           โครงกตำรใหมยู่
ผมู ข้ร ทบผริดชอบโครงกนร                       นตำงสตำวอรขุณ  มรีสวัตยย์ และคณะ
ระยะเวลนดนนเนรินกนร            พฤษภตำคม ๒๕๕๘ – มรีนตำคม ๒๕๕๙
------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

๑. หล ทกกนรและเหตขุผล
กระทรวงศศกษตำธปิกตำรได น้กลยู่ตำวถศง ประเดป็นสตตำควัญของกตำรปฏปิรยปกตำรศศกษตำ

ในทศวรรษทรีที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) เกรีที่ยวกวับระบบกตำรศศกษตำและเรรียนรย น้
ทรีที่ต น้องกตำรปฎปิรยปอยยู่ตำงเรยู่งดยู่วน และได น้ประกตำศจขุดเน น้นและแนวทตำงกตำรพวัฒนตำ
คขุณภตำพผย น้เรรียนตตำมหลวักสยตรแกนกลตำงกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน พขุทธศวักรตำช 
๒๕๕๑ ไว น้ดวังนรีตั้ 

กตำรพวัฒนตำคขุณภตำพผย น้เรรียน มรีทวั ตั้งด น้ตำนควตำมสตำมตำรถและทวักษะของผย น้เรรียน 
ประกอบด น้วย ควตำมสตำมตำรถกตำรอยู่ตำน กตำรเขรียน กตำรคปิดเลข ทวักษะกตำรคปิด 
ทวักษะชรีวปิต และทวักษะกตำรสพที่อสตำรอยยู่ตำงสร น้ตำงสรรคย์ตตำมชยู่วงววัย และด น้ตำน
คขุณลวักษณะ ประกอบด น้วย คขุณลวักษณะของควตำมเปป็ นพลเมพองทรีที่มรีควตำมรวักชตำตปิ 
ศตำสนย์ กษวัตรปิยย์ คขุณลวักษณะทรีที่พศงประสงคย์ตตำมหลวักสยตรแกนกลตำงกตำรศ ศกษตำขวั ตั้น
พพตั้นฐตำน พขุทธศวักรตำช ๒๕๕๑ และคขุณลวักษณะนปิสวัยตตำมพวัฒนตำกตำรของแตยู่ละ
ชยู่วงววัย ได น้แกยู่ เปป็ นผย น้ใฝยู่ ดรี ใฝยู่ เรรียนรย น้ อยยยู่อยยู่ตำงพอเพรียง มขุยู่งมวัที่นในกตำรศ ศกษตำและ
กตำรทตตำงตำน
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กตำรพวัฒนตำคขุณภตำพผย น้เรรียน มรีทวั ตั้งด น้ตำนกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้ ประกอบด น้วย 
โรงเรรียนต น้องจวัดกตำรเรรียนรย น้ให น้ผย น้เรรียนมรีควตำมสตำมตำรถ ทวักษะ และคขุณลวักษณะทรีที่
เปป็ นจขุดเน น้น พร น้อมทวั ตั้งผลวักดวัน สยู่งเสรปิม ให น้ครยผย น้สอนออกแบบและจวัดกตำรเรรียนรย น้
ตตำมควตำมถนวัด ควตำมสนใจ เตป็มศวักยภตำพของผย น้เรรียน กตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้พศงจวัดให น้
เชพที่อมโยงกวับวปิถรีชรีว ปิต เน น้นกตำรปฏปิบวัตปิจรปิงทวั ตั้งในและนอกห น้องเรรียน โดยจวัด
กปิจกรรมนอกห น้องเรรียนไมยู่น น้อยกวยู่ตำร น้อยละ ๓๐ ของเวลตำเรรียน กตำรใช น้สพที่อ 
เทคโนโลยรีทรีที่หลตำกหลตำย เพพที่อให น้ผย น้เรรียนสนขุกกวับกตำรเรรียน และเพปิที่มพยนควตำมรย น้
ควตำมเข น้ตำใจ กตำรแสวงหตำควตำมรยู่วมมพอจตำกชขุมชน จวัดแหลยู่งเรรียนรย น้ ภยมปิปวัญญตำ
ท น้องถปิที่น มตำรยู่วมในกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้ รวมทวั ตั้งผย น้บรปิหตำรต น้องเปป็ นผย น้นตตำทตำงวปิชตำกตำร 
ตลอดจนกตตำกวับ ดยแล นปิเทศกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้อยยู่ตำงสมตที่ตำเสมอ และนตตำผลกตำร
นปิเทศมตำปรวับปรขุง พวัฒนตำกตำรเรรียนกตำรสอนของครย และด น้ตำนกตำรววัดและประเมปิน
ผล ประกอบด น้วย ครยผย น้สอนต น้องววัดและประเมปินผลผย น้เรรียนเปป็ นรตำยบขุคคลตตำมจขุด
เน น้นกตำรพวัฒนตำคขุณภตำพผย น้เรรียน ด น้ตำนควตำมสตำมตำรถ ทวักษะ และคขุณลวักษณะ ด น้วย
วปิธรีกตำรและเครพที่องมพอทรีที่หลตำกหลตำย โดยเน น้นกตำรประเมปินตตำมสภตำพจรปิง และนตตำ
ผลกตำรประเมปินมตำใช น้เพพที่อพวัฒนตำผย น้เรรียนอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง 

ดวังนวั ตั้น เพพที่อให น้กตำรดตตำเนปินงตำนของโรงเรรียนตรงตตำมแนวทตำงกตำรปฏปิรยปกตำร
ศศกษตำในทศวรรษทรีที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) ดวังกลยู่ตำว บขุคลตำกรทขุกฝยู่ ตำยจศง
ได น้จวัดทตตำโครงกตำรนรีตั้ขศตั้น เพพที่อให น้กตำรปฏปิรยปกตำรศศกษตำในทศวรรษทรีที่สอง (พ.ศ. 
๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) ประสบควตำมสตตำเรป็จตตำมเปน้ตำหมตำย คพอ คนไทยได น้เรรียนรย น้
ตลอดชรีวปิตอยยู่ตำงมรีคขุณภตำพ มรีควตำมเปป็ นพลเมพองและภยมปิใจในควตำมเปป็ นไทยตยู่อ
ไป 

๒. ว ทตถขุประสงคณ
๒.๑ เพพที่อให น้โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำรจวัดโครงกตำร กปิจกรรมพปิเศษ

เพพที่อตอบสนองนโยบตำย จขุดเน น้น ตตำมแนวทตำงกตำรปฏปิรยปกตำรศศกษตำ 
๒.๒ เพพที่อให น้โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีผลกตำรดตตำเนปินงตำนบรรลขุตตำมเปน้ตำ

หมตำย 

๓. เปข้ นหมนย
ดข้นนปรริมนณ
     ๓.๑ โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำรจวัดโครงกตำร กปิจกรรมพปิเศษเพพที่อ

ตอบสนองนโยบตำย จขุดเน น้น ตตำมแนวทตำงกตำรปฏปิรยปกตำรศศกษตำ ร น้อยละ ๙๐
     ๓.๒ โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีผลกตำรดตตำเนปินงตำนบรรลขุตตำมเปน้ตำหมตำย

ร น้อยละ ๙๐

ดข้นนคขุณภนพ
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     โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำรจวัดโครงกตำร กปิจกรรมพปิเศษเพพที่อตอบ
สนองนโยบตำย จขุดเน น้น ตตำมแนวทตำงกตำรปฏปิรยปกตำรศศกษตำอยยู่ตำงมรีประสปิทธปิภตำพ 
และมรีผลกตำรดตตำเนปินงตำนบรรลขุตตำมเปน้ตำหมตำย

๔. ธทกนรดนนเนรินกนร/ข ทนนตอนกนรดนนเนรินกนร
กริจกรรม ระยะ

เวลน
ผมู ข้ร ทบผริดชอบ

๑.เสนอโครงกตำรเพพที่ออนขุมวัตปิ พ.ค.
๕๘

นตำงสตำวอรขุณ  มรี
สวัตยย์
และคณะ

๒.ประชขุมชรีตั้แจงให น้ครยในโรงเรรียนทรตำบ มปิ.ย. ๕๘
๓.จวัดเตรรียมเครพที่องมพอ ( เอกสตำรประกอบ
กตำรสอนเสรปิม  แบบฝศก แบบทดสอบ)ใน
กตำรสอนเสรปิม

มปิ.ย. ๕๘

๔.ดตตำเนปินกตำรจวัดกปิจกรรม มปิ.ย. ๕๘
– ม.ค.

๕๙
๕.จวัดทตตำแบบสอบถตำมควตำมพศงพอใจ ก.พ. ๕๙

๖.สอบถตำมควตำมพศงพอใจผย น้มรีสยู่วน
เกรีที่ยวข น้อง

มรี.ค.๕๙

๗. สรขุปผลกตำรสอบถตำมควตำมพศงพอใจ มรี.ค.๕๙

๘.สรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำร
และรตำยงตำนผย น้บรปิหตำรสถตำนศศกษตำ

มรี.ค.๕๙

5.กริจกรรม/รนยละเอทยดงบประมนณ

กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

งบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมน
ณ

กริจกรรมททที่ ๑  กริจกรรม
พ ทฒนนกนรอสนนออก
เขทยนไดข้ ป.๑-๓

  
นวักเรรีย
นชวั ตั้น
ป. ๑ –

๑,๐๐๐ ตลอด
ปรีกตำร
ศศกษตำ

นตำงกวปิ
ตตำภรณย์ 
อตปิชตำตปิ
เกษมกขุล



84

กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

1 ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัด
กปิจกรรม

2 จวัดทตตำแบบกตำรอยู่ตำนคตตำ
พพตั้นฐตำนและแบบกตำร
เขรียนคตตำพพตั้นฐตำนแตยู่ละ
ชวั ตั้น

3 แขยู่งขวันกตำรเขรียนตตำม
คตตำ

4 สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปิน
งตำน

ป. ๓

  

และครย
ประจตตำ
ชวั ตั้น

กริจกรรมททที่  ๒ กริจกรรม
อสนนคลสองเขทยนคลสอง 
ป. ๔-๖
 ๒.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัดกปิจกรรม
 ๒.๒ จวัดทตตำแบบกตำรอยู่ตำน
คตตำพพตั้นฐตำนและแบบกตำร
เขรียนคตตำพพตั้นฐตำนแตยู่ละชวั ตั้น
 ๒.๓ แขยู่งขวันกตำรเขรียน
ตตำมคตตำบอก
 ๒.๔ สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำน

นวักเรรีย
นชวั ตั้น
ป. ๔ 
– ป. ๖

๑,๐๐๐ ตลอด
ปรีกตำร
ศศกษตำ

นตำงกวปิ
ตตำภรณย์ 
อตปิชตำตปิ
เกษมกขุล
และครย
ประจตตำ
ชวั ตั้น

กริจกรรมททที่ ๓ กริจกรรม
พ ทฒนนและท ทกษะเสรริม
สรข้นงท ทกษะชทว ริต
๓.๑ เสนอกปิจกรรม เพพที่อ
ขออนขุมวัตปิ
 -ประชขุมชรีตั้แจงคณะครยและ
วตำงแผนกตำร
  จ ทดกปิจกรรม
 -จวัดหตำเอกสตำรตยู่ตำงๆใน

นวักเรรีย
นชวั ตั้น
ป. ๑ –
ป. ๖

     ๕๐๐ ตลอด
ปรีกตำร
ศศกษตำ

นตำยชวัย
ศปิรปิ  
ยปิตั้มแย น้ม
แสง
และครย
ประจตตำ
ชวั ตั้น



85

กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้กตำรทตตำกปิจกรรม

๓.๒ สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำน
กริจกรรมททที่ ๔  กริจกรรม
พ ทฒนนท ทกษะกนรคริด
คนนนวณ
 ๔.๑ เสนอกปิจกรรม เพพที่อ
ขออนขุมวัตปิ
 -ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
 - จวัดหตำแบบฝศกกตำรคปิด
เลขเรป็ว
 - จวัดหตำแบบฝศกกตำรแก
โจทยย์ปวัญหตำ
 - แขยู่งขวันกตำรคปิดเลขเรป็ว
๔.๒ประเมปินผลกตำรดตตำเนปิน
งตำน  และสรขุปผลกตำร
ดตตำเนปินงตำน

นวักเรรีย
นชวั ตั้น
ป. ๑ –
ป. ๖

  

  ๒,๐๐๐ ตลอด
ปรีกตำร
ศศกษตำ

นตำงววัช
รตำภรณย์ 
พลโลก 
และครย
ประจตตำ
ชวั ตั้น

กริจกรรมททที่ ๕ กริจกรรม 
๕ ส
 ๕.๑ เสนอกปิจกรรม เพพที่อ
ขออนขุมวัตปิ
     - กปิจกรรมสวนสวย
โรงเรรียนงตำม
     - กปิจกรรมอนขุบตำลสวย
สะอตำด      บรรยตำกตำศนยู่ตำ
เรรียนรย น้
     -กปิจกรรมห น้องสมขุด  
สวยสะอตำด   บรรยตำกตำศ
นยู่ตำค น้นคว น้ตำ
     -กปิจกรรมประกวด
ห น้องเรรียนสวยสะอตำด  
     -กปิจกรรมรวักษย์
โรงเรรียน รวักษย์โลก

นวักเรรีย
นชวั ตั้น
อนขุบตำล
– ป. ๖

  ๑,๐๐๐ ตลอด
ปรีกตำร
ศศกษตำ

นตำงสตำว
อรขุณ  
มรีสวัตยย์
และ
คณะครย
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กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

     - กปิจกรรมเดป็กดรีมรีว ปินวัย
     -  กปิจกรรมขยะทอง   
  ๕.๒   ประชขุมชรีตั้แจงคณะ
ครย  บขุคลตำกรในโรงเรรียน  
จวัดตวั ตั้งคณะกรรมกตำร
ดตตำเนปินงตำนกปิจกรรม
   ๕.๓   ประกตำศนโยบตำย
๕  ส   และมตำตรฐตำน
กลตำง  ๕  ส  ของ
โรงเรรียน
   ๕.๔   แบยู่งพพตั้นทรีที่รวับผปิด
ชอบ  และจวัดตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรรวับผปิดชอบแตยู่ละ
พพตั้นทรีที่
    ๕.๕   อบรมให น้ควตำมรย น้
ควตำมเข น้ตำใจเกรีที่ยวกวับ
กปิจกรรม  ๕  ส
    ๕.๖   ดตตำเนปินงตำนตตำม
แผนและปฏปิทปินปฏปิบวัตปิงตำน
    ๕.๗ ประเมปินผลกตำร
ดตตำเนปินงตำน  และสรขุปผล
กตำรดตตำเนปินงตำน

กริจกรรมททที่ ๖  กริจกรรม
สข้วมสขุขใจ
      ๖.๑ประชขุมชรีตั้แจง
คณะครยเกรีที่ยวกวับกตำรจวัด
กปิจกรรม
     ๖.๒ แบยู่งเขตพพตั้นทรีที่ให น้
นวักเรรียนรวับผปิดชอบ
    ๖.๓  อบรมให น้ควตำมรย น้
ควตำมเข น้ตำใจเกรีที่ยวกวับกตำร
ใช น้ส น้วม
    ๖.๔ ประเมปินผลกตำร

นวักเรรีย
นชวั ตั้น
อนขุบตำล
– ป. ๖

  

  ๑,๐๐๐ ตลอด
ปรีกตำร
ศศกษตำ

นตำยชวัย
ฤกษย์ 
กลปิที่นอยู่วม
 และ
คณะ
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กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

ดตตำเนปินงตำน  และสรขุปผล
กตำรดตตำเนปินงตำน

กริจกรรมททที่ ๗  ปลอด
กนรอสนนไมสออกเขทยน
ไมสไดข้
 ๗.๑ เสนอกปิจกรรม เพพที่อ
ขออนขุมวัตปิ
 ๗.๒ ประชขุมชรีตั้แจงกตำรจวัด
กปิกรรม
    -  จวัดหตำววัสดขุ –
อขุปกรณย์กตำรจวัดทตตำสพที่อ
    -  ดตตำเนปินกตำรตตำมแผน
และ   ประเมปินผลภตำค
เรรียนละ๑ ครวั ตั้ง
 ๗.๓ รตำยงตำนผลให น้ผป็
บรปิหตำรทรตำบและสรขุปผล
กตำรดตตำเนปินงตำน

นวักเรรีย
น
ชวั ตั้นป ๑

   
๓,๕๐๐

ตลอด
ปรีกตำร
ศศกษตำ

นตำงสตำว
อรขุณ  
มรีสวัตยย์
และ
นตำงสตำว
ชงโค 
ลขุ
ประสงคย์

๖. งบประมตำณดตตำเนปินกตำร  จตตำนวน   ……๑๐,๐๐๐…………บตำท  (…หนศที่งหมพที่น
บตำทถ น้วน…)

-เงปินงบประมตำณ ……………๑๐,๐๐๐……………………… บตำท
-เงปินนอกงบประมตำณ……………-………………………บตำท

 ๗. กนรประเมรินผล

ตวัวบยู่งชรีตั้ควตำมสตตำเรป็จ วปิธรีกตำรประเมปิน เครพที่องมพอทรีที่ใช น้
๗.๑ โรงเรรียนมรีโครงกตำรกปิจกรรม
พปิเศษเพพที่อตอบสนองนโยบตำย จขุด
เน น้นตตำมแนวทตำงกตำรปฏปิรยปกตำร
ศศกษตำ

- กตำรสตตำรวจ
- สอบถตำมควตำมพศง
พอใจ

-แบบประเมปินควตำม
พศงพอใจ

๗.๒ โรงเรรียนมรีผลกตำรดตตำเนปินงตำน
บรรลขุตตำมเปน้ตำหมตำยร น้อยละ ๘๐ -ประเมปินกปิจกรรม

-แบบประเมปิน
กปิจกรรม
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๘. ผลททที่คนดวสนจะไดข้ร ทบ
        ๘.๑ นวักเรรียนทขุกคนได น้รวับกตำรพวัฒนตำกตำรอยู่ตำน กตำรเขรียน
        ๘.๒ นวักเรรียนทขุกคนได น้รวับกตำรพวัฒนตำทวักษะด น้ตำนกตำรคปิดอยยู่ตำงเปป็ นระบบ
        ๘.๓ นวักเรรียนทขุกคนได น้เข น้ตำรยู่วมกปิจกรรมพวัฒนตำและเสรปิมสร น้ตำงทวักษะชรีวปิต
        ๘.๔ นวักเรรียนมรีกตำรใช น้ส น้วมทรีที่ถยกสขุขลวักษณะ
        ๘.๕ นวักเรรียนชวั ตั้นประถมศศกษตำปรีทรีที่ ๑  อยู่ตำนออกเขรียนได น้ทขุกคน

ลงชพที่อ………………………………………………ผย น้เสนอโครงกตำร            
ลงชพที่อ…………………………………ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร
         (นตำงสตำวอรขุณ  มรีสวัตยย์ )                                              (นตำงววัช
รตำภรณย์   พลโลก)
                                                                                      หวัวหน น้ตำ
งตำนวปิชตำกตำร

ลงชพที่อ…………………………………………………………ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
                                            (นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร)
                                       ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี
โครงกนร                          สสงเสรริมนริส ทยร ทกกนรอสนน
แผนงนน                          ว ริชนกนร
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน            ขข้อททที่  ๑
สนองกลยขุทธณสพป.นนทบขุร ท เขต ๒ ขข้อททที่ ๑
มนตรฐนนกนรศศกษนข ทนนพชนนฐนนททที่    ๓    ต ทวบสงชทน ๓.๑ – ๓.๔
ล ทกษณะโครงกนร                    โครงกนรใหมส
ผมู ข้ร ทบผริดชอบโครงกนร               นนงกวริตนภรณณอตริชนตริเกษมกขุล 
และคณะ
ระยะเวลนกนรดนนเนรินกนร           พฤษภนคม ๒๕๕๘ – มทนนคม  
๒๕๕๙
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

1.หล ทกกนรและเหตขุผล
กตำรสร น้ตำงศวักยภตำพสถตำนศศกษตำให น้มรีควตำมพร น้อมในกตำรพวัฒนตำตนเอง เพพที่อ

สอดคล น้องตตำมหลวักพระรตำชบวัญญวัตปิกตำรศศกษตำแหยู่งชตำตปิ พขุทธศวักรตำช ๒๕๕๒ 
มตำตรตำ ๒๒ ทรีที่วยู่ตำกตำรจวัดกตำรศศกษตำต น้องยศดหลวักวยู่ตำผย น้เรรียนทขุกคนมรีควตำมสตำมตำรถ
เรรียนรย น้และพวัฒนตำตนเองได น้ และถพอวยู่ตำผย น้เรรียนมรีควตำมสตตำควัญมตำกทรีที่สขุด 
กระบวนกตำรจวัดกตำรศศกษตำต น้องสยู่งเสรปิมให น้ผย น้เรรียนพวัฒนตำตตำมธรรมชตำตปิ และ
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ศวักยภตำพกตำรจวัดกตำรเรรียนกตำรสอนยยู่อมต น้องมรีกตำรใช น้กปิจกรรมทรีที่หลตำกหลตำยเพพที่อ
พวัฒนตำศวักยภตำพของนวักเรรียน เพพที่อให น้สอดคล น้องกวับหลวักสยตรกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้น
ฐตำน

ปวัจจขุบวันทวักษะกตำรแสวงหตำควตำมรย น้ของนวักเรรียนมรีอยยยู่อยยู่ตำงหลตำกหลตำยจตำก
แหลยู่งเรรียนรย น้ และสพที่อตยู่ตำงๆ ซศที่งนตตำไปสยยู่ทวักษะกตำรอยู่ตำน ฟวัง ดย พยด เขรียน และข น้น
คว น้ตำหตำคตตำตอบด น้วยตนเองจตำกแหลยู่งเรรียนรย น้ตยู่ตำงๆ ทวั ตั้งภตำยในและภตำยนอก
โรงเรรียน ซศที่งห น้องสมขุดเปป็ นแหลยู่งเรรียนรย น้สตตำควัญในกตำรแสวงหตำควตำมรย น้ทรีที่ครบด น้ตำน

ดวังนวั ตั้น ร.ร.ววัดคลองขขุนศรรี จศงได น้จวัดโครงกตำร “พวัฒนตำทวักษะกตำรเรรียนรย น้
ด น้วยตนเอง” เพพที่อพวัฒนตำคขุณภตำพเดป็กนวักเรรียนตตำมมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้น
ฐตำน มตำตรฐตำนทรีที่ ๓ วยู่ตำด น้วยกตำรผย น้เรรียนมรีทวักษะในกตำรแสวงหตำควตำมรย น้ และ
พวัฒนตำตนเองอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง   

1.ว ทตถขุประสงคณ
๒.๑  เพพที่อให น้นวักเรรียนมรีนปิสวัยรวักกตำรอยู่ตำน และแสวงหตำควตำมรย น้ด น้วยตนเอง

จตำกห น้องสมขุด แหลยู่งเรรียนรย น้ และสพที่อตยู่ตำงๆรอบตวัว
๒.๒  เพพที่อให น้นวักเรรียนมรีทวักษะในกตำรอยู่ตำน ฟวัง ดย พยด เขรียน และตวั ตั้งคตตำถตำม

เพพที่อค น้นคว น้ตำหตำควตำมรย น้เพปิที่มเตปิม
๒.๓  เพพที่อให น้นวักเรรียนได น้เรรียนรย น้กวันเปป็ นกลขุยู่ม และเปลรีที่ยนควตำมคปิดเหป็น เพพที่อ

กตำรเรรียนรย น้ระหวยู่ตำงกวัน
๒.๔ เพพที่อให น้นวักเรรียนใช น้เทคโนโลยรีในกตำรเรรียนรย น้ และนตตำเสนอผลงตำน

2.เปข้ นหมนย
๒.๑ เชริงปรริมนณ

๓.๑.๑. นวักเรรียนร น้อยละ ๘๕ มรีนปิสวัยรวักกตำรอยู่ตำน และมรีนปิสวัยใฝยู่ รย น้ ใฝยู่ เรรียน
๓.๑.๒. นวักเรรียนร น้อยละ ๘๕ แสวงหตำควตำมรย น้ด น้วยตนเอง
๓.๑.๓. นวักเรรียนร น้อยละ ๙๕ มรีทวักษะในกตำรอยู่ตำน ฟวัง ดย พยด เขรียน 

และหตำควตำมรย น้เพปิที่มเตปิม
๓.๑.๔. นวักเรรียนร น้อยละ ๙๐ ใช น้เทคโนโลยรีในกตำรเรรียนรย น้และนตตำเสนอ
ผลงตำน

๓.๒ เชริงคขุณภนพ
              ๓.๒.๑.นวักเรรียนนตตำควตำมรย น้จตำกกตำรอยู่ตำนมตำใช น้ในชรีวปิตประจตตำววันได น้

๓.๒.๒. นวักเรรียนใช น้เทคโนโลยรีในกตำรเรรียนรย น้ได น้
๓.๒.๓.นวักเรรียนมรีทวักษะกตำรทตตำงตำนเปป็ นกลขุยู่มและแลกเปลรีที่ยนเรรียนรย น้ได น้

3.วริธทกนรดนนเนรินกนร/ข ทนนตอนกนรดนนเนรินกนร

กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริดชอบ

๑.เสนอโครงกตำรเพพที่ออนขุมวัตปิ พ.ค. ๕๘

ครยกวปิตตำภรณย์อตปิ
๒.ประชขุมชรีตั้แจงให น้ครยในโรงเรรียนทรตำบ มปิ.ย. ๕๘
๓.จวัดเตรรียมเครพที่องมพอ ( เอกสตำรประกอบ มปิ.ย. ๕๘
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กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริดชอบ

กตำรสอนเสรปิม  แบบฝศก แบบทดสอบ)ใน
กตำรสอนเสรปิม

ชตำตปิเกษมกขุล
และคณะ

๔.ดตตำเนปินกตำรจวัดกปิจกรรม มปิ.ย. ๕๘ –
ม.ค. ๕๙

๕.จวัดทตตำแบบสอบถตำมควตำมพศงพอใจ ก.พ. ๕๙

๖.สอบถตำมควตำมพศงพอใจผย น้มรีสยู่วนเกรีที่ยวข น้อง มรี.ค.๕๙

๗. สรขุปผลกตำรสอบถตำมควตำมพศงพอใจ มรี.ค.๕๙

๘.สรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำรและ
รตำยงตำนผย น้บรปิหตำรสถตำนศศกษตำ

มรี.ค.๕๙

4. กปิจกรรม/รตำยละเอรียดงบประมตำณ

กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ นหมนย
ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้อ
ง

งบ
ประมน
ณ

นอก
งบ
ประมน
ณ

กริจกรรมททที่ ๑ 
READ 
THAILAND
- ปลขุกพลวัง

มหวัศจรรยย์กตำร
อยู่ตำน เพปิที่มพลวัง
สมอง

- จปิตอตำสตำเลยู่ตำ
นปิทตำนให น้น น้องฟวัง

- พตำลยกอยู่ตำน พตำลยก
เพลปิน

- เครพอขยู่ตำยยอดนวัก
อยู่ตำน

- แฟนพวันธขุย์แท น้ 
ห น้องสมขุดขขุนศรรี

กลขุยู่มสตำระ
ภตำษตำไทย

นวักเรรียนชวั ตั้น
ป.๑-๖ ทขุก
คน

๑๒,๐๐๐

เม.ย.
๕๘

พ.ค.๕๘

ครยกวปิตตำ
ภรณย์
อตปิชตำตปิ
เกษมกขุล
และคณะ
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ นหมนย
ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้อ
ง

- ปตำลยกโปยู่ ง ระเบปิด
พลวังสมอง

- อยู่ตำนแล น้วแชรย์
- ถนนคนอยู่ตำน
- โบวย์ลปิที่งเกป็บแต น้ม

สมอง

กริจกรรมททที่ ๒ หข้อง
สมขุด ๓ D
- อยู่ตำนดรีมรีรตำงววัล
- ตอบคตตำถตำม

ประจตตำสวัปดตำหย์
- ต น้นไม น้พยดได น้

กลขุยู่มสตำระ
ภตำษตำไทย

นวักเรรียนชวั ตั้น
ป.๑-๖ทขุก
คน

๙,๙๐๐
พ.ย.๕๘

ครยกวปิตตำ
ภรณย์
อตปิชตำตปิ
เกษมกขุล
และคณะ

กริจกรรมททที่ ๓ 
ชมรมเสข้นทนงน ทก
อสนน
- หนวังสพอเลยู่มเลป็ก
- คตตำถตำมมหตำสนขุก
- เลยู่ตำขยู่ตำวทรีที่ขขุนศรรี
- ค น้นฟน้ตำคว น้ตำรตำงววัล

๓,๐๐๐

ม.ค.๕๙ ครยกวปิตตำ
ภรณย์
อตปิชตำตปิ
เกษมกขุล
และคณะ

กริจกรรมททที่ ๔ ว ทน
ภนษนไทย
- เรรียนรย น้สยยู่

สตำรตำนขุกรมไทย
- ตยู่อยอดควตำมคปิด
- อยู่ตำนกลอนพตำ

เพลปิน
- เรพที่องเลยู่ตำนปิทตำน

สนขุก

๓,๐๐๐

ก.ค.๕๘ ครยกวปิตตำ
ภรณย์
อตปิชตำตปิ
เกษมกขุล
และคณะ

กริจกรรมททที่ ๕ ว ทน
สขุนทรภมูส
- ประกวดตวัวละคร

ในวรรณคดรี

๑,๐๐๐

ครยกวปิตตำ
ภรณย์
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ นหมนย
ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้อ
ง

- ตอบคตตำถตำมววัน
สขุนทรภยยู่

- ประกวดควัด
ลตำยมพอ

- ประกวดวตำดภตำพ
ระบตำยสรี

- เรรียงควตำมววัน
สขุนทรภยยู่

อตปิชตำตปิ
เกษมกขุล
และคณะ

กริจกรรมททที่ ๖ 
กริจกรรมสรข้นงสรรคณ
ท ทกษะกนรอสนน

๑,๐๐๐
ก.ค.๕๘ ครยสขุจรปิต 

พขุยู่มไม น้ 
และคณะ

5. งบประมตำณดตตำเนปินกตำร  จตตำนวน   ๓๐,๐๐๐ บตำท  (สตำมหมพที่นบตำทถ น้วน))
-เงปินงบประมตำณ ………………………๓๐,๐๐๐………………………บตำท
-เงปินนอกงบประมตำณ…………………………………………บตำท

6. กตำรประเมปินผล

ตวัวบยู่งชรีตั้ควตำมสตตำเรป็จ วปิธรีกตำรประเมปิน เครพที่องมพอทรีที่ใช น้
๑. นวักเรรียนร น้อยละ ๘๕ มรีนปิสวัยรวัก
กตำรอยู่ตำน และมรีนปิสวัยใฝยู่ รย น้ใฝยู่ เรรียน

-สตตำรวจจตำกแบบ
บวันทศกกตำรอยู่ตำน

-แบบบวันทศกกตำร
อยู่ตำน

๒. นวักเรรียนร น้อยละ ๘๕ แสวงหตำ
ควตำมรย น้ด น้วยตนเอง

-สวังเกตพฤตปิกรรม
-สอบถตำมควตำมพศง
พอใจ

-แบบสวังเกต
พฤตปิกรรม
-แบบประเมปินควตำม
พศงพอใจ

๓. นวักเรรียนร น้อยละ ๙๕ มรีทวักษะใน
กตำรอยู่ตำน ฟวัง ดย พยด เขรียน และ
แสวงหตำควตำมรย น้เพปิที่มเตปิม

-สวังเกตพฤตปิกรรม
-สอบถตำมควตำมพศง
พอใจ

-แบบสวังเกต
พฤตปิกรรม
-แบบประเมปินควตำม
พศงพอใจ

๔. นวักเรรียนร น้อยละ ๙๐ ใช น้ จตำกผลงตำนนวักเรรียน ใบงตำน
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เทคโนโลยรีในกตำรเรรียนรย น้ และนตตำ
เสนอผลงตำน

7. ผลทรีที่คตำดวยู่ตำจะได น้รวับ
1. นวักเรรียนชวั ตั้นป.๑ – ๖ อยู่ตำนออกเขรียนได น้และอยู่ตำนคลยู่อง เขรียนคลยู่อง
2. นวักเรรียนชวั ตั้นป.๑ – ๖ ไมยู่น น้อยกวยู่ตำร น้อยละ ๘๕ มรีนปิสวัยรวักกตำรอยู่ตำน

สมตที่ตำเสมอ
3. นวักเรรียนร น้อยละ ๙๕ มรีทวักษะในกตำรอยู่ตำน ฟวัง ดย พยด เขรียน และแสวงหตำ

ควตำมรย น้เพปิที่มเตปิม โดยใช น้เทคโนโลยรีในกตำรนตตำเสนอผลงตำน

ลงชพที่อ………………………………………………ผย น้เสนอโครงกตำร     
ลงชพที่อ…………………………………ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร
         (กวปิตตำภรณย์  อตปิชตำตปิเกษมกขุล)                                  ( นตำงววัชรตำภ
รณย์   พลโลก )
         หวัวหน น้ตำกลขุยู่มสตำระภตำษตำไทย                                          หวัวหน น้ตำ
งตำนวปิชตำกตำร

ลงชพที่อ…………………………………………………………ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
                                            (นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร)
                                       ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

โครงกนร                                 โรงเรทยนวริถทพขุทธ
แผนงนน                                 บรริหนรงนนท ทที่วไป
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน                  ขข้อ ๑
สนองกลยขุทธณสพป.นนทบขุร ทเขต ๒     ขข้อ ๒
มนตรฐนนกนรศศกษนข ทนนพชนนฐนนททที่     ๒ ต ทวบสงชทน ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓
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ล ทกษณะโครงกนร                       โครงกนรตสอเนชที่อง
ผมู ข้ร ทบผริดชอบโครงกนร                  นนงสนวศขุภนน ทน ขว ทญใจ
ระยะเวลนกนรดนนเนรินกนร             พฤษภนคม ๒๕๕๘ – มทนนคม  
๒๕๕๙
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------

1.หล ทกกนรและเหตขุผล
พระรตำชบวัญญวัตปิกตำรศศกษตำแหยู่งชตำตปิ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และทรีที่แก น้ไขเพปิที่มเตปิม 
(ฉบวับทรีที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  มตำตรตำ ๖  บวัญญวัตปิวยู่ตำ “กตำรจวัดกตำรศศกษตำต น้อง
เปป็ นไปเพพที่อพวัฒนตำคนไทยให น้เปป็ นมนขุษยย์ทรีที่สมบยรณย์ทวั ตั้งรยู่ตำงกตำย  จปิตใจ สตปิ
ปวัญญตำ ควตำมรย น้ และคขุณธรรม มรีจรปิยธรรมและววัฒนธรรมในกตำรดตตำรงช รีวปิต 
สตำมตำรถอยยยู่รยู่วมกวับผย น้อพที่นได น้อยยู่ตำงมรีควตำมสขุข” และมตำตรตำ ๒๓ บวัญญวัตปิวยู่ตำ 
“กตำรจวัดกตำรศศกษตำ  ทวั ตั้งกตำรศศกษตำในระบบ  กตำรศศกษตำนอกระบบ  และกตำร
ศศกษตำตตำมอวัธยตำศวัย  ต น้องเน น้นควตำมสตตำควัญทวั ตั้งควตำมรย น้ คขุณธรรม 
กระบวนกตำรเรรียนรย น้และบยรณตำกตำรตตำมควตำมเหมตำะสมของ    แตยู่ละระดวับ
กตำรศศกษตำ” มตำตรฐตำนกตำรศศกษตำชตำตปิในกตำรประเมปินคขุณภตำพกตำรจวัดกตำร
ศศกษตำ มตำตรฐตำนทรีที่ ๑ ระบขุวยู่ตำ “เปน้ตำหมตำยของกตำรจวัดกตำรศศกษตำอยยยู่ทรีที่กตำร
พวัฒนตำคนไทยทขุกคนให น้เปป็ น “คนเกยู่ง  คนดรี  และมรีควตำมสขุข”  โดยมรีกตำร
พวัฒนตำทรีที่เหมตำะสมกวับชยู่วงววัย  พวัฒนตำคนตตำมธรรมชตำตปิและเตป็มตตำม
ศวักยภตำพ  ตรงตตำมควตำมต น้องกตำร  ทวั ตั้งในด น้ตำนสขุขภตำพรยู่ตำงกตำยและจปิตใจ 
สตปิปวัญญตำ ควตำมรย น้และทวักษะ คขุณธรรมและจปิตสตตำนศกทรีที่พศงประสงคย์  และ
อยยยู่ในสวังคมได น้อยยู่ตำงปกตปิสขุข และมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน  ด น้ตำน
คขุณภตำพผย น้เรรียน  มตำตรฐตำนทรีที่  ๑  ระบขุวยู่ตำ  “ผย น้เรรียนมรีคขุณธรรม  จรปิยธรรม  
และคยู่ตำนปิยมทรีที่พศงประสงคย์  ด น้วยกตำรมรีวปินวัย  มรีควตำมรวับผปิดชอบ  และปฏปิบวัตปิ
ตนตตำมหลวักธรรมเบพตั้องต น้นของศตำสนตำทรีที่ตนนวับถพอ   มรีควตำมซพที่อสวัตยย์สขุจรปิต 
มรีควตำมกตวัญญยกตเวทรี  มรีเมตตตำกรขุณตำ  เอพตั้อเฟพตั้อเผพที่อแผยู่  และเสรียสละเพพที่อ
สยู่วนรวม  ประหยวัด  รย น้จวักใช น้ทรวัพยย์สปิที่งของสยู่วนตน  และสยู่วนรวมอยยู่ตำงคขุ น้ม
คยู่ตำ ภยมปิใจในควตำม      เปป็ นไทย เหป็นคขุณคยู่ตำภยมปิปวัญญตำไทย นปิยมไทยและ
ดตตำรงไว น้ซ ศที่งควตำมเปป็ นไทย” 

โรงเรรียนวปิถรีพขุทธเปป็ นโรงเรรียนรยปแบบใหมยู่ทรีที่จะชยู่วยผลวักดวันให น้เดป็ก
และเยตำวชนไทยสตำมตำรถพวัฒนตำตตำมศวักยภตำพ  เปป็ นคนดรี  คนเกยู่ง  เปป็ น
มนขุษยย์ทรีที่สมบยรณย์ทวั ตั้งรยู่ตำงกตำยและจปิตใจ สตำมตำรถอยยยู่รยู่วมกวับผย น้อพที่นได น้อยยู่ตำงดรีมรี
ควตำมสขุข โดยให น้ผย น้เรรียนได น้เรรียนรย น้และฝศกปฏปิบวัตปิจรปิง โดยเน น้นกตำร  บยรณตำ
กตำรตตำมหลวักไตรสปิกขตำ  คพอ  ศรีล  สมตำธปิ  ปวัญญตำ  เรรียนรย น้ผยู่ตำนกตำรพวัฒนตำ
ด น้ตำน “กตำรกปิน  กตำรอยยยู่  กตำรดย  และกตำรฟวังเปป็ น”  มรีปวัญญตำรย น้และเข น้ตำใจใน
คขุณคยู่ตำ   ใช น้กระบวนกตำรทตำงววัฒนธรรมแสดงปวัญญตำ มรีววัฒนธรรมเมตตตำ 
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เปป็ นฐตำนในกตำรดตตำรงชรีวปิต โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีได น้ตระหนวักและให น้
ควตำมสตตำควัญกวับกตำรพวัฒนตำคขุณภตำพผย น้เรรียนให น้เปป็ นทรวัพยตำกรบขุคคลทรีที่มรี
คขุณภตำพของครอบครวัว ชขุมชน  และประเทศชตำตปิ  จศงได น้จวัดให น้มรีโครงกตำร
โรงเรรียนวปิถรีพขุทธขศตั้น

2.ว ทตถขุประสงคณ
 ๒.๑  เพพที่อให น้ผย น้เรรียนคขุณธรรม จรปิยธรรมและมรีคขุณลวักษณะทรีที่พศงประสงคย์
ตตำมหลวักสยตรร น้อยละ ๙๐
 ๒.๒  เพพที่อให น้ผย น้เรรียนมรีควตำมกตวัญญยกตเวทรีตยู่อผย น้มรีพระคขุณร น้อยละ ๘๕

           ๒.๓  เพพที่อให น้ผย น้เรรียนยอมรวับควตำมคปิดและววัฒนธรรมทรีที่แตกตยู่ตำงร น้อยละ 
๘๕

3.เปข้ นหมนย
          ๓.๑ เชปิงปรปิมตำณ
               ๓.๑.๑ นวักเรรียนโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีไมยู่น น้อยกวยู่ตำร น้อยละ ๙๕ มรี
คขุณธรรมจรปิยธรรมทรีที่ดรีงตำมตตำมแบบวปิถรีพขุทธ
               ๓.๑.๒ นวักเรรียนโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีไมยู่น น้อยกวยู่ตำร น้อยละ ๙๕ 
เรรียนรย น้อยยู่ตำงมรีควตำมสขุขตตำมหลวักธรรม
                ๓.๑.๓ นวักเรรียนโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีไมยู่น น้อยกวยู่ตำร น้อยละ ๙๕ มรี
ภยมปิคขุ น้มกวันทตำงจปิตใจ ตระหนวักและรย น้จวักหลรีกเลรีที่ยงจตำกส ปิที่งเสพตปิดและอบตำยมขุข
          ๓.๒ เชปิงคขุณภตำพ
                ๓.๒.๑ นวักเรรียนโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีคขุณธรรมจรปิยธรรมตตำม
แบบวปิถรีพขุทธ เรรียนรย น้อยยู่ตำงมรีควตำมสขุข
ตตำมหลวักธรรม มรีภยมปิคขุ น้มกวันทรีที่ดรีทตำงจปิตใจ ตระหนวักและรย น้จวักหลรีกเลรีที่ยงจตำกส ปิที่งเสพ
ตปิดและอบตำยมขุข

4.วริธทกนรดนนเนรินกนร/ข ทนนตอนกนรดนนเนรินกนร

กริจกรรม ระยะเวลตำ ผย น้รวับผปิดชอบ
๑.จวัดทตตำโครงกตำรเพพที่อขออนขุมวัตปิจตำกผย น้
บรปิหตำร
๒. จวัดทตตำคตตำสวัที่งแตยู่งตวั ตั้งคณะกรรรมกตำร
ดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำร
๓. ประชขุมคณะกรรมกตำรเพพที่อวตำงแผนกตำร
ดตตำเนปินงตำน
๔. จวัดทตตำปฏปิทปินกตำรปฏปิบวัตปิงตำนและดตตำเนปิน
กตำรจวัดกปิจกรรม
๕. จวัดทตตำแบบสอบถตำมควตำมพศงพอใจ
๖. สอบถตำมควตำมพศงพอใจผย น้ทรีที่มรีสยู่วน
เกรีที่ยวข น้อง

พฤษภตำคม
๒๕๕๘

พฤษภตำคม
๒๕๕๘

พฤษภตำคม
๒๕๕๘

 มปิถขุนตำยน   
๒๕๕๘
กขุมภตำพวันธย์ 
๒๕๕๙
กขุมภตำพวันธย์ 
๒๕๕๙

 ครยศขุภตำนวัน 
ขววัญใจ

ผอ.
ผอ.

คณะครย
ครยศขุภตำนวัน
ขววัญใจ

 ครยศขุภตำนวัน  
ขววัญใจ
 ครยศขุภตำนวัน  
ขววัญใจ
 ครยศขุภตำนวัน  
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๗. สรขุปควตำมพศงพอใจ 
๘. สรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำร 
และรตำยงตำนผย น้บรปิหตำรสถตำนศศกษตำ

กขุมภตำพวันธย์ 
๒๕๕๙
มรีนตำคม 
๒๕๕๙

ขววัญใจ

5. กปิจกรรม/รตำยละเอรียดงบประมตำณ

กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ นหมนย
ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้อ
ง

งบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมนณ

กริจกรรมททที่ ๑ กริจกรรม
คสนยพขุทธบขุตร
๑.๑ กนรสสงเสรริม
คขุณธรรมจรริยธรรม
และคขุณล ทกษณะอ ทน
พศงประสงคณ
- ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัดกปิจกรรม
- แตยู่งตวั ตั้งคณะทตตำงตำน
- วตำงแผนกตำรจวัด
กปิจกรรม
๑.๒ ดนนเนรินกนรจ ทด
กริจกรรมเพชที่อสสงเสรริม
คขุณธรรมจรริยธรรมใหข้
ก ทบน ทกเรทยน
 - อบรมคขุณธรรม
จรปิยธรรมแกยู่นวักเรรียน
โดยคณะวปิทยตำกร
ภตำยนอก
 - กตำรทตตำววัตรเช น้ตำ – เยป็น
 - กตำรนวัที่งสมตำธปิ
 - กตำรสวดมนตย์หมยยู่
ทตตำนองสรภวัญญะ
 - ประเมปินควตำมพศง
พอใจ

กลขุยู่มสตำระ
สวังคม
ศตำสนตำและ
ววัฒนธรรม
นวักเรรียน 
๒๔๑ คน

นวักเรรียน 
๒๔๑ คน

๑๐,๐๐
๐

ตลอดปรี
กตำร

ศศกษตำ

ตลอดปรี
กตำร

ศศกษตำ

ครยศขุภ
ตำนวัน
ขววัญใจ
และคณะ
ครย

ครยศขุภ
ตำนวัน
ขววัญใจ
และคณะ
ครย
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กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ นหมนย
ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้อ
ง

 - ประเมปินผลหลวังจวัด
กปิจกรรม
กริจกรรมททที่ ๒ กริจกรรม
ทนนบขุญทขุกว ทนพระ
๒.๑ กตำรสยู่งเสรปิม
คขุณธรรมจรปิยธรรมและ
คขุณลวักษณะอวันพศง
ประสงคย์
-ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัดกปิจกรรม
-วตำงแผนกตำรจวัด
กปิจกรรม
๒.๒ ดตตำเนปินกตำรจวัด
กปิจกรรมเพพที่อสยู่งเสรปิม
คขุณธรรมจรปิยธรรมให น้กวับ
นวักเรรียน
- พระสงฆย์แสดงธรรมให น้
กวับนวักเรรียน
ทขุกคนเพพที่อเปป็ นคตปิเตพอน
ใจ
 - ถวตำยภวัตตตำหตำรแดยู่
พระสงฆย์
 - ประเมปินผลหลวังจวัด
กปิจกรรม
กริจกรรมททที่ ๓ กริจกรรม
ว ทนวริสนขบมูชน
๓.๑ กตำรสยู่งเสรปิม
คขุณธรรมจรปิยธรรมและ
คขุณลวักษณะอวันพศง
ประสงคย์
-ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัดกปิจกรรม
-วตำงแผนกตำรจวัด
กปิจกรรม
๓.๒ ดตตำเนปินกตำรจวัด
กปิจกรรมเพพที่อสยู่งเสรปิม

นวักเรรียน 
๒๔๑ คน

นวักเรรียน 
๒๔๑ คน

พฤษภตำ
คม ๕๘

กขุมภตำพวั
นธย์ ๕๙

ครยปวัญจ
ภยมปิ

หลตำบคตตำ

ครยศขุภ
ตำนวัน 
ขววัญใจ
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กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ นหมนย
ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้อ
ง

คขุณธรรมจรปิยธรรมให น้กวับ
นวักเรรียนโดยคณะครยทขุก
คน
-นวักเรรียนนตตำเสนอผล
งตำน
-จวัดปน้ตำยนปิเทศ
-ตอบคตตำถตำม
-กตำรประกวดวตำดภตำพ
ระบตำยสรีของนวักเรรียน
-พระสงฆย์เทศนตำให น้
ควตำมรย น้เกรีที่ยวกวับววัน
วปิสตำขบยชตำให น้กวับนวักเรรียน
-นวักเรรียนรยู่วมเวรียนเทรียน
รยู่วมเวรียนเทรียนรอบ
อขุโบสถ
กริจกรรมททที่ ๔ กริจกรรม
ว ทนมนฆบมูชน
- จวัดปน้ตำยนปิเทศ
- ตอบคตตำถตำม
- กตำรประกวดวตำดภตำพ
ระบตำยสรีของนวักเรรียน
-พระสงฆย์เทศนตำให น้
ควตำมรย น้เกรีที่ยวกวับววันว
มตำฆบยชตำให น้กวับนวักเรรียน
-นวักเรรียนรยู่วมเวรียนเทรียน
รยู่วมเวรียน
เทรียนรอบอขุโบสถ
กริจกรรมททที่ ๕ กริจกรรม
ว ทนอนสนฬหบมูชนและ
ว ทนเขข้นพรรษน
- ปน้ตำยนปิเทศ
- ตอบคตตำถตำม
- กตำรประกวดวตำดภตำพ
ระบตำยสรีของนวักเรรียน
-พระสงฆย์เทศนตำให น้
ควตำมรย น้เกรีที่ยวกวับววัน
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กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ นหมนย
ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้อ
ง

อตำสตำฬหบยชตำและววันเข น้ตำ
พรรษตำให น้กวับนวักเรรียน
-นวักเรรียนรยู่วมแหยู่เทรียน
พรรษตำรอบพระอขุโบสถ
- นวักเรรียนรยู่วมแขยู่งขวัน
กปิจกรรมงตำนตวักบตำตร
ดอกไม น้ของอตตำเภอ
ไทรน น้อย
- ประเมปินผลกตำรจวัด
อบรม
- สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปิน
กตำร

กริจกรรมททที่ ๖ กริจกรรม
พ ทฒนนจริตน ทที่งสมนธริ
กสอนเรทยน
๖.๑ สยู่งเสรปิมกตำรพวัฒนตำ
จปิตให น้กวับนวักเรรียนทขุกคน
- ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัดกปิจกรรม
- วตำงแผนกตำรจวัด
กปิจกรรม
๖.๒. ดตตำเนปินกตำรจวัด
กปิจกรรมเพพที่อสยู่งเสรปิมกตำร
พวัฒนตำจปิตให น้กวับนวักเรรียน
โดยคณะครยทขุกคน
- จวัดกปิจกรรมพวัฒนตำจปิต
นวัที่งสมตำธปิหลวังสวดมนตย์
เสรป็จหน น้ตำเสตำธง
- กปิจกรรมนวัที่งสมตำธปิกยู่อน
เรรียนทขุกววัน
- ประเมปินผลหลวังจวัด
กปิจกรรม

กริจกรรมททที่ ๗ 
กริจกรรมพ ทฒนนจริต

นวักเรรียน 
๒๔๑ คน

นวักเรรียน 
๒๔๑คน

ตลอดปรี
กตำร

ศศกษตำ

ตลอดปรี
กตำรศศกษตำ

ครยศขุภ
ตำนวัน 
ขววัญใจ 
และคณะ
ครย

ครยศขุภ
ตำนวัน 
ขววัญใจ 
และคณะ
ครย



100

กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ นหมนย
ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้อ
ง

กสอนร ทบประทนน
อนหนร
๗.๑ สยู่งเสรปิมกตำรพวัฒนตำ
จปิตกยู่อน

รวับประทตำนให น้กวับ
นวักเรรียนทขุกคน
- ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัดกปิจกรรม
- วตำงแผนกตำรจวัด
กปิจกรรม
๗.๒. ดตตำเนปินกตำรจวัด
กปิจกรรมเพพที่อสยู่งเสรปิมกตำร
พวัฒนตำจปิตให น้กวับนวักเรรียน
โดยคณะครยทขุกคน
- จวัดกปิจกรรมพวัฒนตำจปิต
กยู่อนรวับประทตำนอตำหตำร
กลตำงววันทขุกววัน
- ประเมปินผลหลวังจวัด
กปิจกรรม

6. งบประมตำณดตตำเนปินกตำร  จตตำนวน   …๑๐,๐๐๐…………………….บตำท  
(……หนศที่งหมพที่นบตำท…)
-เงปินงบประมตำณ ……………๑๐,๐๐๐…………………………………บตำท
-เงปินนอกงบประมตำณ…………………………………………บตำท

7. กตำรประเมปินผล

ตวัวชรีตั้ววัดควตำมสตตำเรป็จ วปิธรีกตำรประเมปิน เครพที่องมพอทรีที่ใช น้
๑. เพพที่อให น้ผย น้เรรียนคขุณธรรม 
จรปิยธรรมและมรีคขุณลวักษณะ
ทรีที่พศงประสงคย์ตตำมหลวักสยตร

๑.กตำรประเมปิน
คขุณลวักษณะทรีที่พศง
ประสงคย์ของนวักเรรียน 

๑. แบบประเมปิน
คขุณลวักษณะอวันพศง
ประสงคย์ของ
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ร น้อยละ ๙๐ ป.๑-๖
๒.กตำรสอบถตำมเพพที่อน
นวักเรรียน ครย  ผย น้
ปกครอง  

นวักเรรียน
๒. แบบสอบถตำม

๒. เพพที่อให น้ผย น้เรรียนมรีควตำม
กตวัญญยกตเวทรีตยู่อผย น้มรีพระคขุณ
ร น้อยละ ๘๕

กตำรสวังเกต  กตำรสวังเกต

๓. เพพที่อให น้ผย น้เรรียนยอมรวับ
ควตำมคปิดและววัฒนธรรมทรีที่
แตกตยู่ตำงร น้อยละ ๘๕

๑. กตำรประเมปิน
คขุณลวักษณะทรีที่พศง
ประสงคย์ของนวักเรรียน 

ป.๑-๖
๒. กตำรสวังเกต
พฤตปิกรรมของ
นวักเรรียนด น้ตำนคขุณธรรม
จรปิยธรรม

๑ .  แบบประเมปิน
คขุณลวักษณะ
อวั น พศ ง ป ร ะ ส ง คย์

ของนวักเรรียน
๒. กตำรสวังเกต

๘.  ผลททที่คนดวสนจะไดข้ร ทบ
    ๘.๑ ผย น้เรรียนคขุณธรรม จรปิยธรรมและมรีคขุณลวักษณะทรีที่พศงประสงคย์ตตำม
หลวักสยตร
    ๘.๒ เพพที่อให น้ผย น้เรรียนมรีควตำมกตวัญญยกตเวทรีตยู่อผย น้มรีพระคขุณ
    ๘.๓ เพพที่อให น้ผย น้เรรียนมรีทวักษะในกตำรทตตำงตำน รวักกตำรทตตำงตำน สตำมตำรถทตตำงตำน
รยู่วมกวับผย น้อพที่นได น้และมรี เจตคตปิทรีที่ดรีตยู่ออตำชรีพสขุจรปิต
    ๘.๔  ผย น้เรรียนกปิน อยยยู่ ดย ฟวัง  ได น้อยยู่ตำงถยกต น้องและเหมตำะสม

  

ลงชพที่อ...............................................ผย น้เสนอโครงกตำร       
ลงชพที่อ.........................................ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร
        (นตำงสตำวศขุภตำนวัน  ขววัญใจ)              (นตำงสตำวอรขุณ  มรี
สวัตยย์) 
             ตตตำแหนยู่ง ครย คศ.๑          หวัวหน น้ตำงตำนบรปิหตำรงตำน
ทวัที่วไป

ลงชพที่อ.................................................ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
                 (นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร)

                           ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี
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ชชที่อโครงกนร      พวัฒนตำหลวักสยตรสถตำนศศกษตำ
แผนงนน                         บรปิหตำรวปิชตำกตำร
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน ขข้อททที่ ๑ และ ๒
สนองกลยขุทธณสพป.นนทบขุร ท เขต ๒          ข น้อทรีที่ ๑
มนตรฐนนททที่                                    ๑๐  ต ทวบสงช ทนท ทที่ ๑๐.๑-๑๐.๕
มนตรฐนนระด ทบปฐมว ทย มตำตรฐตำนปฐมววัยทรีที่ ๗
ล ทกษณะโครงกนร                โครงกตำรตยู่อเนพที่อง
ผมู ข้ร ทบผริดชอบโครงกนร       นตำยปวัญจภยมปิ  หลตำบคตตำ นตำงธนตำรวัตนย์ 
หลตำบคตตำ
ระยะเวลนกนรดนนเนรินกนร       ๑๖    พฤษภตำคม  ๒๕๕๘  –  ๓๑   
มรีนตำคม  ๒๕๕๙

๑.  หล ทกกนรและเหตขุผล
               จตำกกตำรตปิดตตำมผลกตำรใช น้หลวักสยตรกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน ของ
โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีทรีที่ผยู่ตำนมตำ พบวยู่ตำสถตำนศศกษตำยวังไมยู่สตำมตำรถนตตำหลวักสยตร
ไปใช น้ในกตำรจวัดกตำรศศกษตำได น้อยยู่ตำงมรีประสปิทธปิภตำพ  เพพที่อให น้สนองมตำตรฐตำนและ
ตวัวชรีตั้ววัดตตำมหลวักสยตรแกนกลตำงกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำนพขุทธศวักรตำช ๒๕๕๑ อรีก
ทวั ตั้งในปรี  พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยและประเทศในกลขุยู่มอตำเซรียน รวม ๑๐ 
ประเทศรวมตวัวกวันเปป็ นประชตำคมอตำเซรียน ซศที่งเน น้นใน ๔ ด น้ตำน ได น้แกยู่ (๑) กตำร
สร น้ตำงประชตำคมแหยู่งสวังคมเอพตั้ออตำทร (๒) แก น้ไขผลกระทบตยู่อสวังคมอวันเนพที่องมตำ
จตำกกตำรรวมตวัวทตำงเศรษฐกปิจ (๓) สยู่งเสรปิมควตำมยวัที่งยพนของสปิที่งแวดล น้อมและกตำร
จวัดกตำรดยแลสปิที่งแวดล น้อมอยยู่ตำงถยกต น้อง (๔) สยู่งเสรปิมควตำมเข น้ตำใจระหวยู่ตำง
ประชตำชนในระดวับรตำกหญ น้ตำ กตำรเรรียนรย น้ประววัตปิศตำสตรย์และววัฒนธรรม รวมทวั ตั้งรวับรย น้
ขยู่ตำวสตำรซศที่งจะเปป็ นรตำกฐตำนทรีที่จะนตำไปสยยู่กตำรเปป็ นประชตำคมอตำเซรียน 

ฝยู่ ตำยบรปิหตำรวปิชตำกตำร โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี ตระหนวักถศงควตำมสตำควัญดวัง
กลยู่ตำว จศงมรีควตำมจตตำเปป็ น ในกตำรดตตำเนปินโครงกตำรปรวับปรขุงหลวักสยตรสถตำนศศกษตำ
บยรณตำกตำรเข น้ตำสยยู่ประชตำคมอตำเซรียน ทวั ตั้ง ๘ กลขุยู่มสตำระกตำรเรรียนรย น้ ตตำมหลวักสยตร
แกนกลตำงกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำนพขุทธศวักรตำช ๒๕๕๑
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๒.  ว ทตถขุประสงคณ
๒.๑  พวัฒนตำหลวักสยตรสถตำนศศกษตำให น้เหมตำะสมกวับผย น้เรรียนและสอดคล น้อง
กวับท น้องถปิที่น
๒.๒  หลวักสยตรสถตำนศศกษตำมรีกปิจกรรมทรีที่หลตำกหลตำยสตำมตำรถเลพอกเรรียนได น้
ตตำมควตำมถนวัด ควตำมสตำมตำรถ 
      และควตำมสนใจ
๒.๓  สยู่งเสรปิมให น้ครยจวัดทตตำแผนกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้ทรีที่ตอบสนองควตำมถนวัด 
ควตำมสตำมตำรถ และควตำมสนใจ 
      ของผย น้เรรียนและสตำมตำรถพวัฒนตำนววัตกรรมกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้
๒.๔  สนวับสนขุนให น้ครยจวัดกระบวนกตำรเรรียนรย น้ทรีที่ให น้ผย น้เรรียนได น้ลงมพอปฏปิบวัตปิจรปิง
จนสรขุปควตำมรย น้ได น้ด น้วยตนเอง
๒.๕  ครยสตำมตำรถนปิเทศกวันเองได น้ แล น้วนตตำภยมปิปวัญญตำท น้องถปิที่นและผลกตำร
นปิเทศไปปรวับปรขุงกตำรจวัดกตำรเรรียน
      กตำรสอน ได น้อยยู่ตำงเหมตำะสม  
๒.๖  จวัดระบบดยแลชยู่วยเหลพอผย น้เรรียนทรีที่มรีประสปิทธปิภตำพและครอบคลขุมถศงผย น้
เรรียนทขุกคน

๓.  เปข้ นหมนย
เชริงปรริมนณ
๓.๑ ครมูในโรงเรรียน ร น้อยละ ๑๐๐ มรีหลวักสยตรทรีที่เหมตำะสมกวับผย น้เรรียน

และสอดคล น้องกวับควตำมต น้องกตำร
       ของท น้องถปิที่น
     ๓.๒ ครยร น้อยละ  ๙๐  จวัดทตตำแผนกตำรเรรียนรย น้ทรีที่สนองควตำมถนวัดและ
ควตำมสตำมตำรถของผย น้เรรียน
     ๓.๓ ครยร น้อยละ  ๙๐  มรีกตำรพวัฒนตำนววัตกรรมกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้และ
สพที่ออขุปกรณย์กตำรเรรียนทรีที่
               เอพตั้อตยู่อกตำรเรรียนรย น้

๓.๔ ครยร น้อยละ ๙๐ ได น้รวับกตำรสนวับนสนขุนให น้จวัดกระบวนกตำรเรรียนรย น้ทรีที่
ให น้ผย น้เรรียนได น้ลงมพอปฏปิบวัตปิจรปิง   

     จนสรขุปควตำมรย น้ได น้ด น้วยตนเอง
๓.๕ ครยร น้อยละ ๙๐ กตำรนปิเทศกตำรเรรียนกตำรสอนและครยนตตำผลไป

ปรวับปรขุงกตำรเรรียนกตำรสอน
          อยยู่ตำงสมตที่ตำเสมอ
                 ๓.๖ ครยร น้อยละ ๙๐ มรีกตำรนตตำแหลยู่งเรรียนรย น้และภยมปิปวัญญตำท น้อง
ถปิที่นมตำจวัดกตำรเรรียนรย น้

เชริงปรริมนณ
๓.๑ โรงเรรียนมรีหลวักสยตรทรีที่เหมตำะสมกวับผย น้เรรียนและสอดคล น้องกวับ

ควตำมต น้องกตำรของท น้องถปิที่น
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     ๓.๒ ครยจวัดทตตำแผนกตำรเรรียนรย น้ทรีที่สนองควตำมถนวัดและควตำมสตำมตำรถ
ของผย น้เรรียน
     ๓.๓ ครย มรีกตำรพวัฒนตำนววัตกรรมกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้และสพที่ออขุปกรณย์กตำร
เรรียนทรีที่เอพตั้อตยู่อกตำรเรรียนรย น้

๓.๔ ครย ได น้รวับกตำรสนวับนสนขุนให น้จวัดกระบวนกตำรเรรียนรย น้ทรีที่ให น้ผย น้เรรียน
ได น้ลงมพอปฏปิบวัตปิจรปิง   

     จนสรขุปควตำมรย น้ได น้ด น้วยตนเอง
๓.๕ ครยมรีกตำรนปิเทศกตำรเรรียนกตำรสอนและครยนตตำผลไปปรวับปรขุงกตำร

เรรียนกตำรสอนอยยู่ตำงสมตที่ตำเสมอ
๓.๖ ครยมรีกตำรนตตำแหลยู่งเรรียนรย น้และภยมปิปวัญญตำท น้องถปิที่นมตำจวัดกตำรเรรียนรย น้

๔.วริธทกนรดนนเนรินกนร/ข ทนนตอนกนรดนนเนรินกนร

กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริดชอบ

๑.เสนอโครงกตำรเพพที่ออนขุมวัตปิ พ.ค. ๕๘

ครยกวปิตตำภรณย์อตปิ
ชตำตปิเกษมกขุล
และคณะ

๒.ประชขุมชรีตั้แจงให น้ครยในโรงเรรียนทรตำบ มปิ.ย. ๕๘
๓.จวัดเตรรียมเครพที่องมพอ มปิ.ย. ๕๘
๔.ดตตำเนปินกตำรจวัดกปิจกรรม มปิ.ย. ๕๘ –

ม.ค. ๕๙
๕.จวัดทตตำแบบสอบถตำมควตำมพศงพอใจ ก.พ. ๕๙

๖.สอบถตำมควตำมพศงพอใจผย น้มรีสยู่วน
เกรีที่ยวข น้อง

มรี.ค.๕๙

๗. สรขุปผลกตำรสอบถตำมควตำมพศงพอใจ มรี.ค.๕๙

๘.สรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำร
และรตำยงตำนผย น้บรปิหตำรสถตำนศศกษตำ

มรี.ค.๕๙

๕.  กริจกรรม/รนยละเอทยดงบประมนณ

กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ น
หมนย

ประเภทงบประมนณ ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้

เกทที่ยวขข้อง
งบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมนณ

จวัดทตตำโครงกตำร
ประชขุมชรีตั้แจง
โครงกตำร
อนขุมวัตปิโครงกตำร
ดตตำเนปินงตำนตตำม

ครย
นวักเรรียน

ผย น้
ปกครอง

๒,๐๐๐ ๑๖
พฤษภ
ตำคม
๒๕๕

นตำยปวัญจ
ภยมปิ หลตำบ
คตตำ
นตำงธนตำ
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ น
หมนย

ประเภทงบประมนณ ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้

เกทที่ยวขข้อง
งบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมนณ

โครงกตำร
-  แตยู่งตวั ตั้งคณะ
ทตตำงตำน
-  วปิเครตำะหย์เอกสตำร
หลวักสยตร 
    กตำรศศกษตำ 
    ประเมปินหลวักสยตร
-  พวัฒนตำ  ปรวับปรขุง 
   เปลรีที่ยนแปลง
หลวักสยตร
   กตำรศศกษตำฯ
-  จวัดทตตำหลวักสยตร
กตำรศศกษตำฯ
-  จวัดทตตำแผนกตำรจวัด
   ประสบกตำรณย์
-  จวัดกปิจกรรมกตำร
เรรียนกตำร
   สอนตตำมแผนกตำร
   จวัดประสบกตำรณย์
กตำรเรรียนรย น้
   นปิเทศ  ตปิดตตำม
ประเมปินผล
   กตำรดตตำเนปินงตำน
สรขุปผลกตำร
   ดตตำเนปินงตำนและ
รตำยงตำนผล

คณะ
กรรม-

กตำรสถตำน
ศศกษตำ

๘
–

๓๑
มรีนตำค

ม
๒๕๕

๙

รวัตนย์ 
หลตำบคตตำ

รวม ๒,๐๐๐ -

๖.  งบประมตำณดตตำเนปินกตำร จตตำนวน ๒,๐๐๐ บตำท (สองพวันบตำทถ น้วน)
- เงปินงบประมตำณ  ๒,๐๐๐ บตำท
- เงปินนอกงบประมตำณ – บตำท

๗.   กนรประเมรินผล
ต ทวบสงชทนควนมสนนเรป็จ ว ริธทกนรประเมริน เครชที่องมชอททที่

ใชข้
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ผลผลริต
-  หลวักสยตรกตำรศศกษตำฯได น้รวับกตำร
พวัฒนตำให น้เหมตำะสมกวับสถตำนกตำรณย์
-  นวักเรรียนได น้รวับกตำรพวัฒนตำให น้มรีควตำม
พร น้อมทรีที่จะศศกษตำในระดวับทรีที่สยงขศตั้น

ตรวจสอบ
สวังเกต  
สวัมภตำษณย์
สอบถตำม

แบบตรวจ
สอบ
แบบสวังเกต
แบบประเมปิน
ควตำมพศง
พอใจ

ผลล ทพธณ
-  หลวักสยตรกตำรศศกษตำฯได น้รวับกตำร
พวัฒนตำให น้ทวันตยู่อกตำรเปลรีที่ยนแปลง 
นวักเรรียนมรีควตำมพร น้อมในทขุกด น้ตำน

ตรวจสอบ
สวังเกต  
สวัมภตำษณย์
สอบถตำม

แบบตรวจ
สอบ
แบบสวังเกต
แบบประเมปิน
ควตำมพศง
พอใจ

๘.  ผลททที่คนดวสนจะไดข้
                 ๘.๑  โรงเรรียนมรีหลวักสยตรสถตำนศศกษตำทรีที่มรีประสปิทธปิภตำพและ
ประสปิทธปิผลในกตำรนตตำไปใช น้จวัดกตำรเรรียน
                        กตำรสอน  เพพที่อมขุยู่งพวัฒนตำให น้นวักเรรียนทรีที่จบกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้น
ฐตำนมรผลสวัมฤทธปิดิ์ทตำงกตำรเรรียน
                        และคขุณลวักษณะอวันพศงประสงคย์สอดคล น้องกวับศวักยภตำพและ
ควตำมต น้องกตำรของผย น้เรรียน  
                        สวังคม  ท น้องถปิที่น
                 ๘.๒  ครยสตำมตำรถจวัดกตำรเรรียนกตำรสอนทรีที่เน น้นผย น้เรรียนเปป็ นสตตำควัญ
                 ๘.๓  นวักเรรียนมรีทวักษะพพตั้นฐตำนควตำมรย น้ทรีที่จตตำเปป็ นตยู่อกตำรนตตำไปใช น้ใน
อนตำคต

      
   (ลงชพที่อ)………..……………………..  ผย น้เสนอโครงกตำร           (ลงชพที่อ)
……....………………………..ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร

            (นตำยปวัญจภยมปิ  หลตำบคตตำ)                                           (นตำงววัช
รตำภรณย์  พลโลก)
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               งตำนพวัฒนตำหลวักสยตร                           หวัวหน น้ตำงตำนบรปิหตำร
วปิชตำกตำร

       ลงชพที่อ ...................................................... ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
(นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร)

ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

โครงกตำร                     พวัฒนตำควตำมสตำมตำรถในกตำรคปิดและตวัดสปินใจ
แก น้ปวัญหตำได น้อยยู่ตำงมรีสตปิ

แผนงตำน                      วปิชตำกตำร
สนองกลยขุทธย์โรงเรรียน    ๑
สนองกลยขุทธย์สพป.นนทบขุรรี เขต ๒   ๔
มตำตรฐตำนทรีที่                                       ๔   ตวัวบยู่งช รีตั้ทรีที่  ๔.๑-๔.๔
ลวักษณะโครงกตำร                   โครงกตำรใหมยู่
ผย น้รวับผปิดชอบ                          นตำยกฤษดตำ  พวัฒนชรีวะพยลและ
คณะ
ระยะเวลตำดตตำเนปินกตำร   พฤษภตำคม  ๒๕๕๘  – มรีนตำคม ๒๕๕๙
................................................................................................
.................................................................................
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1 หลวักกตำรและเหตขุผล
             เนพที่องจตำก  ผย น้เรรียนยวังต น้องพวัฒนตำให น้มรีควตำมสตำมตำรถในกตำรคปิดอยยู่ตำง
เปป็ นระบบ  คปิดสร น้ตำงสรรคย์ ตวัดส ปินใจแก น้ปวัญหตำได น้อยยู่ตำงมรีสตปิสมเหตขุผลไมยู่เพรียง
พอ  จศงจตตำเปป็ นต น้องให น้ผย น้เรรียนได น้รวับกตำรพวัฒนตำโดยกตำรจวัดกปิจกรรมกตำรเรรียนกตำร
สอนเพพที่อสยู่งเสรปิมให น้ผย น้เรรียนมรีควตำมสตำมตำรถในกตำรคปิดเพปิที่มขศตั้น จะต น้องมรีกตำร
ปรวับปรขุงกปิจกรรมกตำรเรรียนกตำรสอนเพพที่อพวัฒนตำผย น้เรรียนให น้มรีควตำมสตำมตำรถในกตำร
คปิดวปิเครตำะหย์ คปิดสวังเครตำะหย์ มรีวปิจตำรณญตำณ มรีควตำมคปิดสร น้ตำงสรรคย์ คปิดไตรยู่ตรอง 
และมรีวปิสวัยทวัศนย์อวันจะทตตำให น้ผลสวัมฤทธปิดิ์ทตำงกตำรเรรียนของนวักเรรียนสยงขศตั้น 
โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีมรีควตำมตระหนวักทรีที่จะต น้องปฏปิบวัตปิตตำมเพพที่อพวัฒนตำเปป็ นกตำร
เรยู่งดยู่วนและเพพที่อยกระดวับองคย์กรให น้มรีมตำตรฐตำนในกตำรจวัดกตำรศ ศกษตำตยู่อไป

2 ววัตถขุประสงคย์
๒.๑ เพพที่อให น้ผย น้เรรียนสตำมตำรถสรขุปควตำมคปิดจตำกเรพที่องทรีที่อยู่ตำน  ฟวัง  ดย  และ
สพที่อสตำรโดยผยู่ตำนกตำรพยดหรพอเขรียนตตำมควตำมคปิดของตนเอง
๒.๒ เพพที่อให น้ผย น้เรรียนสตำมตำรถนตตำเสนอวปิธรีคปิด  วปิธรีแก น้ปวัญหตำด น้วยภตำษตำหรพอวปิธรี
กตำรของตนเอง
๒.๓ เพพที่อให น้ผย น้เรรียนสตำมตำรถกตตำหนดเปน้ตำหมตำย  คตำดกตำรณย์ ตวัดส ปินใจแก น้
ปวัญหตำโดยมรีเหตขุผลประกอบ
๒.๔ เพพที่อให น้ผย น้เรรียนสตำมตำรถมรีควตำมคปิดรปิเรปิที่ม  และสร น้ตำงสรรคย์ผลงตำนด น้วย
ควตำมภตำคภยมปิใจ

๓.    เปน้ตำหมตำย
๓.๑ เชปิงปรปิมตำณ

๓.๑.๑  ผย น้เรรียนร น้อยละ ๘๕ สตำมตำรถสรขุปควตำมคปิดจตำกเรพที่องทรีที่อยู่ตำน ฟวัง ดย 
และสพที่อสตำรโดยผยู่ตำนกตำรพยดหรพอเขรียนตตำมควตำมคปิดของตนเองจตำกกตำร
เข น้ตำรยู่วมกปิจกรรม
๓.๑.๒ผย น้เรรียนร น้อยละ ๘๕ สตำมตำรถนตตำเสนอวปิธรีคปิด  วปิธรีแก น้ปวัญหตำด น้วย
ภตำษตำและวปิธรีกตำรของตนเองจตำกกตำรเข น้ตำรยู่วมกปิจกรรมตยู่ตำงๆ
๓.๑.๓ผย น้เรรียนร น้อยละ ๘๕ สตำมตำรถกตตำหนดเปน้ตำหมตำย  คตำดกตำรณย์ ตวัดส ปิน

ใจแก น้ปวัญหตำ โดยมรีเหตขุผลประกอบจตำกกตำรเข น้ตำรยู่วมกปิจกรรม
๓.๑.๔ ผย น้เรรียนร น้อยละ ๘๕ สตำมตำรถมรีควตำมคปิดรปิเรปิที่ม และสร น้ตำงสรรคย์ผล

งตำนด น้วยควตำมภตำคภยมปิใจจตำกกตำรเข น้ตำรยู่วมกปิจกรรม
๓.๒  เชปิงคขุณภตำพ
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  ผย น้เรรียนสตำมตำรถสรขุปควตำมคปิดจตำกเรพที่องทรีที่อยู่ตำน ฟวัง และดย และสพที่อสตำร
โดยกตำรพยดหรพอเขรียนตตำมควตำมคปิดของตนเอง นตตำเสนอวปิธรีคปิด วปิธรีแก น้ปวัญหตำด น้วย
ภตำษตำและวปิธรีกตำรของตนเอง  กตตำหนดเปน้ตำหมตำย  คตำดกตำรณย์ ตวัดส ปินใจแก น้ปวัญหตำ
โดยมรีเหตขุผลประกอบ  มรีควตำมคปิดรปิเรปิที่ม และสร น้ตำงสรรคย์ผลงตำนด น้วยควตำมภตำค
ภยมปิใจได น้

๔.วปิธรีกตำรดตตำเนปินกตำร/ ขวั ตั้นตอนกตำรดตตำเนปินงตำน

กปิจกรรม ระยะ
เวลตำ

ผย น้รวับผปิดชอบ

1 จวัดทตตำโครงกตำรเพพที่อขออนขุมวัตปิจตำกผย น้
บรปิหตำร

พ.ค. 
๕๘

นตำยกฤษดตำ  พวัฒน
ชรีวะพยล

2 จวัดทตตำคตตำสวัที่งแตยู่งตวั ตั้งคณะกรรมกตำร
ดตตำเนปินกตำร

พ.ค. 
๕๘

3 ประชขุมคณะกรรมกตำรเพพที่อวตำงแผน
ดตตำเนปินงตำน

พ.ค. 
๕๘

4 สตตำรวจววัสดขุอขุปกรณย์ทรีที่ใช น้ในกตำรคปิด
และตวัดสปินใจแก น้ปวัญหตำได น้อยยู่ตำงมรีสตปิ

มปิ.ย. 
๕๘

5 ดตตำเนปินกตำรปรวับปรขุงและจวัดหตำววัสดขุ
อขุปกรณย์

มปิ.ย. 
๕๘

6 จวัดกปิจกรรมสยู่งเสรปิมกตำรคปิดและตวัดสปิน
ใจแก น้ปวัญหตำได น้อยยู่ตำงมรีสตปิ

ตลอดปรี
กตำร
ศศกษตำ

นตำยกฤษดตำ  พวัฒน
ชรีวะพยล

7 จวัดทตตำแบบสอบถตำมควตำมพศงพอใจ มรี.ค. 
๕๙

นตำยกฤษดตำ  พวัฒน
ชรีวะพยล

8 สอบถตำมควตำมพศงพอใจ มรี.ค. 
๕๙

9 สรขุปผลกตำรสอบถตำมควตำมพศงพอใจ มรี.ค. 
๕๙

10 สรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำนตตำม
โครงกตำรและรตำยงตำนผย น้บรปิหตำรสถตำน
ศศกษตำ

มรี.ค. 
๕๙
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๕. กปิจกรรม / รตำยละเอรียด / งบประมตำณ
กริจกรรม / รนย
ละเอทยด / งบ
ประมนณ

เปข้ น
หมนย

ประเภทงบประมนณ
ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ / ผมู ข้
เกทที่ยวขข้อง

งบ
ประมตำณ

นอกงบ
ประมตำณ

1. ชมรม A – MATH
ขวั ตั้นดตตำเนปินกตำร
๑.  ประชขุมคณะ
ทตตำงตำนเพพที่อชรีตั้แจง
โครงกตำรและมอบ
หมตำยภตำระงตำน
๒.  ดตตำเนปินกปิจกรรม
ตตำมโครงกตำร
  กตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้
โดยใช น้กระบวนกตำร
คปิดวปิเครตำะหย์ 
กระบวนกตำรแก น้
ปวัญหตำ กระบวนกตำร
คปิดอยยู่ตำงมรี
วปิจตำรณญตำณ
๓. ประเมปินผลกตำร
เข น้ตำชมรม A- MATH
๔. สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินกตำร

นวักเรรีย
นใน
ชมรม

๕๐๐ ครยววัชรตำภ
รณย์ 

2. กปิจกรรมววัน
วปิทยตำศตำสตรย์

ขวั ตั้นดตตำเนปินกตำร
๑. ประชขุมคณะ
ทตตำงตำนเพพที่อชรีตั้แจง
โครงกตำรและมอบ
หมตำยภตำระงตำน
๒. ดตตำเนปินกปิจกรรม
ตตำมโครงกตำร

กตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้
โดยใช น้กระบวนกตำร

นวักเรรีย
น
ทวั ตั้งหม
ด

๑,๕๐๐ ก.ค.  
๕๘

ก.ค.  
๕๘

ครยกฤษดตำ
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กริจกรรม / รนย
ละเอทยด / งบ
ประมนณ เปข้ น

หมนย

ประเภทงบประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ / ผมู ข้
เกทที่ยวขข้อง

คปิดวปิเครตำะหย์ 
กระบวนกตำรแก น้
ปวัญหตำ 
กระบวนกตำรคปิด
อยยู่ตำงมรี
วปิจตำรณญตำณ

๓. จวัดฐตำนวปิทยย์ / 
ประกวดโครงงตำน / 
นตตำเสอนผลงตำน ของ 
แตยู่ละระดวับขวั ตั้น
๔. ประเมปินผลกตำร
เข น้ตำรวมกปิจกรรมววัน
วปิทยตำศตำสตรย์
๕. สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินกตำร

ส.ค.  
๕๘

ก.ย.  
๕๘

ก.ย.  
๕๘

3. กปิจกรรมคยู่ตำย
วปิทยตำศตำสตรย์

ขวั ตั้นดตตำเนปินกตำร
๑. ประชขุมคณะ
ทตตำงตำนเพพที่อชรีตั้แจง
โครงกตำรและมอบ
หมตำยภตำระงตำน
๒. ดตตำเนปินกปิจกรรม
ตตำมโครงกตำร

๑. กตำรจวัดกตำรเรรียน
รย น้โดยใช น้
กระบวนกตำรคปิด
วปิเครตำะหย์ 
กระบวนกตำรแก น้
ปวัญหตำ 
กระบวนกตำรคปิด
อยยู่ตำงมรี
วปิจตำรณญตำณ

นวัก
เรรียน
ชวั ตั้นป. 
๖

๓,๐๐๐
พ.ย.  
๕๘

ธ.ค.   
๕๘

ธ.ค.  
๕๘

ธ.ค.  
๕๘

ครยกฤษดตำ 
พวัฒนชรีวะ
พยล
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กริจกรรม / รนย
ละเอทยด / งบ
ประมนณ

เปข้ น
หมนย

ประเภทงบประมนณ
ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ / ผมู ข้
เกทที่ยวขข้อง

๓. ตปิว วปิทยตำศตำสตรย์  
ชวั ตั้น ป. ๖ 
ตตำมตวัวชรีตั้ววัด
๔.  ประเมปินผลกตำร
เข น้ตำรวมกปิจกรรมววัน
วปิทยตำศตำสตรย์
๕. สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินกตำร

ม.ค.  
๕๙

๖. งบประมตำณดตตำเนปินกตำร จตตำนวน ……๕,๐๐๐………….บตำท ( ห น้ตำพวันบตำท
ถ น้วน)

-เงปินงบประมตำณ ………………๕,๐๐๐…………บตำท
-เงปินนอกงบประมตำณ……………………………………บตำท

๗. กตำรประเมปินผล

ต ทวบสงชทนควนมสนนเรป็จ ว ริธทกนรประเมริน เครชที่องมชททที่ใชข้

๑.ผย น้เรรียนร น้อยละ ๘๕ สตำมตำรถสรขุป
ควตำมคปิดจตำกเรพที่องทรีที่อยู่ตำน ฟวัง ดย และ
สพที่อสตำรโดยผยู่ตำนกตำรพยดหรพอเขรียน
ตตำมควตำมคปิดของตนเองจตำกกตำรเข น้ตำ
รยู่วมกปิจกรรม
๒. ผย น้เรรียนร น้อยละ ๘๕ สตำมตำรถนตตำ
เสนอวปิธรีคปิด  วปิธรีแก น้ปวัญหตำด น้วยภตำษตำ
และวปิธรีกตำรของตนเองจตำกกตำรเข น้ตำ
รยู่วมกปิจกรรมตยู่ตำงๆ
๓. ผย น้เรรียนร น้อยละ ๘๕ สตำมตำรถ
กตตำหนดเปน้ตำหมตำย  คตำดกตำรณย์ ตวัดสปิน
ใจแก น้ปวัญหตำ โดยมรีเหตขุผลประกอบ
จตำกกตำรเข น้ตำรยู่วมกปิจกรรม
๔.ผย น้เรรียนร น้อยละ ๘๕ สตำมตำรถมรี
ควตำมคปิดรปิเรปิที่ม และสร น้ตำงสรรคย์ผลงตำน

- แบบสตตำรวจ
ควตำมพศงพอใจ
- กตำรสวังเกต 
- กตำรเข น้ตำรวม
กปิจกรรม

- แบบสตตำรวจ
ควตำมพศงพอใจ
- กตำรสวังเกต 
- กตำรเข น้ตำรวม
กปิจกรรม
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ต ทวบสงชทนควนมสนนเรป็จ ว ริธทกนรประเมริน เครชที่องมชททที่ใชข้

ด น้วยควตำมภตำคภยมปิใจจตำกกตำรเข น้ตำรยู่วม
กปิจกรรม

๘. ผลทรีที่คตำดวยู่ตำจะได น้รวับ
1. นวักเรรียนร น้อยละ ๘๕  สตำมตำรถสรขุปควตำมคปิดจตำกเรพที่องทรีที่อยู่ตำน ฟวัง ดย และ

สพที่อสตำรโดยผยู่ตำนกตำรพยดหรพอเขรียนตตำมควตำมคปิดของตนเองจตำกกตำรเข น้ตำ
รยู่วมกปิจกรรม

2. ผย น้เรรียนร น้อยละ ๘๕ สตำมตำรถนตตำเสนอวปิธรีคปิด  วปิธรีแก น้ปวัญหตำด น้วยภตำษตำและวปิธรี
กตำรของตนเองจตำกกตำรเข น้ตำรยู่วมกปิจกรรมตยู่ตำงๆ

3. ผย น้เรรียนร น้อยละ ๘๕ สตำมตำรถกตตำหนดเปน้ตำหมตำย  คตำดกตำรณย์ ตวัดส ปินใจแก น้
ปวัญหตำ โดยมรีเหตขุผลประกอบจตำกกตำรเข น้ตำรยู่วมกปิจกรรม

4. ผย น้เรรียนร น้อยละ ๘๕ สตำมตำรถมรีควตำมคปิดรปิเรปิที่ม และสร น้ตำงสรรคย์ผลงตำนด น้วย
ควตำมภตำคภยมปิใจจตำกกตำรเข น้ตำรยู่วมกปิจกรรม

ลงชพที่อ………………………………ผย น้เสนอโครงกตำร  
ลงชพที่อ…………………………………ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร

             ( นตำยกฤษดตำ  พวัฒนชรีวะพยล )                        (นตำงววัชรตำภ
รณย์ พลโลก )
             หวัวหน น้ตำกลขุยู่มสตำระวปิทยตำศตำสตรย์                            หวัวหน น้ตำงตำน
วปิชตำกตำร

ลงชพที่อ…………………………………………………………ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
                                            (นตำงสตำวสตำยใจ พขุยู่มถตำวร)
                                      ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี
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โครงกนร                               ยกระด ทบผลส ทมฤทธริธิ์ทนงกนรเรทยน
แผนงนน                               ว ริชนกนร
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน                  ๓
สนองกลยขุทธณสพป.นนทบขุร ท เขต ๒     ๑
มนตรฐนนกนรศศกษนข ทนนพชนนฐนนททที่      ๔,๕ และ  ๖
ล ทกษณะโครงกนร                        ใหมส
ผมู ข้ร ทบผริดชอบโครงกนร                 นนงว ทชรนภรณณ พลโลก และคณะ
ระยะเวลนกนรดนนเนรินกนร            พฤษภนคม ๒๕๕๘ – มทนนคม  ๒๕๕๙
-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

1. หล ทกกนรและเหตขุผล
เพพที่อให น้สอดคล น้องตตำมนโยบตำยของโรงเรรียน วยู่ตำด น้วยกตำรพวัฒนตำคขุณภตำพ

และมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำเน น้นวปิธรีกตำรปรวับกตำรเรรียนเปลรีที่ยนกตำรสอนสยยู่กตำรยกระดวับ
ผลสวัมฤทธปิดิ์ทตำงกตำรเรรียน และสอดคล น้องกวับมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำนข น้อ
ทรีที่ ๕ ทรีที่เน น้นผย น้เรรียนให น้มรีควตำมรย น้และทวักษะทรีที่จตตำเปป็ นตตำมหลวักสยตร โดยเน น้นให น้ผย น้
เรรียนมรี   ผลกตำรทดสอบรวบยอดระดวับชตำตปิเฉลรีที่ยเปป็ นไปตตำมเกณฑย์ทรีที่กตตำหนด  
ผย น้เรรียนสตำมตำรถสพที่อควตำมคปิดผยู่ตำนกตำรพยด เขรียน หรพอนตตำเสนอผลงตำนด น้วยวปิธรีตยู่ตำง 
ๆ ได น้  ผย น้เรรียนมรีควตำมสตำมตำรถใช น้ภตำษตำเพพที่อกตำรสพที่อสตำร และใช น้เทคโนโลยรีเพพที่อ
กตำรพวัฒนตำกตำรเรรียนรย น้ได น้  

คณะกรรมกตำรบรปิหตำรหลวักสยตรและวปิชตำกตำรโรงเรรียนตระหนวักถศงควตำม
สตตำควัญและเลป็งเหป็นถศงประโยชนย์อวันจะเกปิดตยู่อผย น้เรรียนและสถตำนศศกษตำ จศงจวัดทตตำ
โครงกตำรยกระดวับผลสวัมฤทธปิดิ์ทตำงกตำรเรรียน ๘ กลขุยู่มสตำระกตำรเรรียนรย น้ เพพที่อพวัฒนตำ
ผลสวัมฤทธปิดิ์ทตำงกตำรเรรียนของนวักเรรียนทขุกวปิชตำ ทขุกระดวับชวั ตั้นให น้สยงขศตั้นและตอบ
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สนองตยู่อนโยบตำยของโรงเรรียนและมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน               
  

2.ว ทตถขุประสงคณ
๒.๑  เพพที่อพวัฒนตำและยกระดวับผลสวัมฤทธปิดิ์ทตำงกตำรเรรียน ๘ กลขุยู่มสตำระกตำร

เรรียนทขุกระดวับชวั ตั้นให น้สยงขศตั้น
๒.๒  เพพที่อสร น้ตำง ผลปิตสพที่อ นววัตกรรมและเทคโนโลยรีทรีที่เหมตำะสมตยู่อกตำร

พวัฒนตำผลสวัมฤทธปิดิ์ ทตำงกตำรเรรียน๘กลขุยู่มสตำระกตำรเรรียนทขุกระดวับชวั ตั้น
๒.๓  เพพที่อสยู่งเสรปิมและพวัฒนตำครยให น้มรีควตำมรย น้ควตำมสตำมตำรถในกตำรพวัฒนตำ

ตนเองด น้ตำนกตำรจวัดกตำรเรรียน  กตำรสอนสยยู่เปน้ตำหมตำยในกตำรสอนและพวัฒนตำผย น้เรรียน
ให น้มรีควตำมรย น้ควตำมสตำมตำรถตตำมมตำตรฐตำนและตวัวชรีตั้ววัดของหลวักสยตร

๒.๔  เพพที่อพวัฒนตำผย น้เรรียนทรีที่บกพรยู่องทตำงกตำรเรรียนรย น้ให น้มรีโอกตำสเรรียนรย น้ได น้
เทยู่ตำเทรียมกวัน  

3.เปข้ นหมนย
๓.๑ เชริงปรริมนณ

๓.๑.๑. ครยประจตตำวปิชตำร น้อยละ ๑๐๐ มรีแบบทดสอบทรีที่สอดคล น้องกวับ
มตำตรฐตำนและตวัวชรีตั้ววัด

                  ๓.๑.๒. นวักเรรียนชวั ตั้น ป.๑-ป.๖ ร น้อยละ ๑๐๐ ได น้รวับกตำรตปิวเข น้ม 
และมรีผลสวัมฤทธย์ O-Net, NT, ข น้อสอบกลตำง ทขุกวปิชตำสยงขศตั้นร น้อยละ ๓ จตำกปรี
กตำรศศกษตำ ๕๗
                   ๓.๑.๓. นวักเรรียนชวั ตั้น ป.๓และ ป.๖ ร น้อยละ ๕๐ มรีผลกตำรทด
สอบย์NT, O-Net สยงกวยู่ตำคยู่ตำเฉลรีที่ยระดวับกลตำงของประเทศ
                ๓.๒ เชริงคขุณภนพ
                   ๓.๒.๑  ครยผย น้สอน มรีสพที่อ นววัตกรรมกตำรสอนหรพอแบบทดสอบทรีที่
สอดคล น้องกวับมตำตรฐตำนและตวัวชรีตั้ววัด คนละ ๑ ชปิตั้นตยู่อ ๑ ภตำคเรรียน เพพที่อใช น้ในกตำร
สอนเสรปิมควตำมรย น้และยกระดวับผลสวัมฤทธปิดิ์ทตำงกตำรเรรียนให น้แกยู่นวักเรรียนระดวับชวั ตั้น 
ป.๑- ป.๖  ให น้สยงขศตั้น
                   ๓.๒..๒  นวักเรรียนระดวับชวั ตั้นประถมศศกษตำปรีทรีที่ ๑ ชวั ตั้นประถมศศกษตำ
ปรีทรีที่ ๖   มรีผลสวัมฤทธปิดิ์ทตำงกตำรเรรียน ๘ กลขุยู่มสตำระเฉลรีที่ยสยงขศตั้น  จตำกปรีกตำรศศกษตำ 
๕๗

         ๓.๒.๓  นวักเรรียนชวั ตั้นประถมศศกษตำปรีทรีที่ ๓ และนวักเรรียนชวั ตั้นประถม
ศศกษตำปรีทรีที่ ๖   ได น้รวับกตำรสอนแบบตปิวเข น้มและกตำรสอนเสรปิม มรีผลสวัมฤทธปิดิ์
ทตำงกตำรเรรียนสยงขศตั้น อยยยู่ในเกณฑย์ระดวับสยงกวยู่ตำคยู่ตำเฉลรีที่ยกลตำง  

4.วริธทกนรดนนเนรินกนร/ข ทนนตอนกนรดนนเนรินกนร

กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริดชอบ

๑.เสนอโครงกตำรเพพที่ออนขุมวัตปิ พ.ค. ๕๘
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กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริดชอบ

นตำงววัชรตำภรณย์ 
พลโลก
และคณะ

๒.ประชขุมชรีตั้แจงให น้ครยในโรงเรรียนทรตำบ มปิ.ย. ๕๘
๓.จวัดเตรรียมเครพที่องมพอ ( เอกสตำร
ประกอบกตำรสอนเสรปิม  แบบฝศก แบบ
ทดสอบ)ในกตำรสอนเสรปิม

มปิ.ย. ๕๘

๔.ดตตำเนปินกตำรจวัดกปิจกรรม มปิ.ย. ๕๘ –
ม.ค. ๕๙

๕.จวัดทตตำแบบสอบถตำมควตำมพศงพอใจ ก.พ. ๕๙

๖.สอบถตำมควตำมพศงพอใจผย น้มรีสยู่วน
เกรีที่ยวข น้อง

มรี.ค.๕๙

๗. สรขุปผลกตำรสอบถตำมควตำมพศงพอใจ มรี.ค.๕๙

๘.สรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำร
และรตำยงตำนผย น้บรปิหตำรสถตำนศศกษตำ

มรี.ค.๕๙

5. กปิจกรรม/รตำยละเอรียดงบประมตำณ

กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

งบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมนณ

กริจกรรมททที่ ๑ 
กปิจกรรมพวัฒนตำกตำร
สอนภตำษตำอวังกฤษ
เพพที่อกตำรสพที่อสตำร
๑.๑กตำรสยู่งเสรปิม
ทวักษะกตำรเรรียนกตำร
สอนภตำษตำอวังกฤษ
-ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัด
กปิจกรรม
-วตำงแผนกตำรจวัดคยู่ตำย
ภตำษตำอวังกฤษ

กลขุยู่ม
สตำระ
ภตำษตำ
ตยู่ตำง
ประเทศ

นวักเรรียน 
๒๐ คน

๕,๐๐๐
เม.ย.
๕๘

พ.ค.
๕๘

ครย
อวังคณตำ
ปตำนนก
และครย
ศขุภตำนวัน
ขววัญใจ
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

๑.๒ดตตำเนปินกตำรจวัด
อบรมเชปิงปฏปิบวัตปิกตำร
ให น้กวับนวักเรรียนโดย
วปิทยตำกรภตำยในแล
ภตำยนอกรยู่วมกวับ
โรงเรรียนในเครพอขยู่ตำย
-นวักเรรียนนตตำเสนอผล
งตำน
๑.๓ชมรมภตำษตำ
อวังกฤษสยยู่อตำเซรียน
-รวับสมวัครนวักเรรียนเข น้ตำ
ชมรม
-ดตตำเนปินกปิจกรรมทขุก
ววันจวันทรย์คตำบชมรม
๑.๔ Morning  Talk
-จวัดกปิจกรรมทขุกเช น้ตำววัน
จวันทรย์ ,พขุธและศขุกรย์
๑.๕ ววันครปิสมตำสตรย์
-จวัดกปิจกรรมแสดง
ละคร
-ร น้องเพลงและเต น้น
ประกอบเพลง
-ตอบคตตำถตำม
-เขรียนกตำรย์ด
-ปน้ตำยนปิเทศ
-ประเมปินผลกตำรจวัด
อบรม
-สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปิน
กตำร
๑.๖ English  
camp

นวักเรรียน
ในชมชม

นวักเรรียน
ชวั ตั้นป.
๓-๖

นวักเรรียน
ชวั ตั้นป.
๑-๖

กริจกรรมททที่ ๒ คสนย
คณริตศนสตรณ
๒.๑ ประชขุมชรีตั้แจง
คณะครยทขุกทยู่ตำนกวับ

กลขุยู่ม
สตำระ
คณปิตศตำ

๒,๐๐๐ พ.ย.
๕๘ ครยววัชรตำ

ภรณย์
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

กตำรจวัดกปิจกรรมใน
แตยู่ละฐตำน
-แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรในกตำรจวัด
คยู่ตำยคณปิตศตำสตรย์
-จวัดซพตั้ออขุปกรณย์ทรีที่จะ
ใช น้ในแตยู่ละฐตำน
๒.๒ ดตตำเนปินกตำรจวัด
กปิจกรรมในแตยู่ละฐตำน
-ฐตำนทรีที่ ๑   คปิดเลข
เรป็ว
-ฐตำนทรีที่ ๒   โครงงตำน
คณปิตศตำสตรย์
-ฐตำนทรีที่ ๓  เพลง
คณปิตศตำสตรย์
-ฐตำนทรีที่ ๔  เรขตำคณปิต
คปิดสร น้ตำงสรรคย์
-ฐตำนทรีที่ ๕  เกม
คณปิตศตำสตรย์
-ประเมปินผลกตำรจวัด
คยู่ตำย
-สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปิน
กตำร

สตรย์

นวักเรรียน
ชวั ตั้นป.
๑-๖ทขุก
คน

พลโลก
และ
คณะ

กริจกรรมททที่ ๓ คสนย
วริชนกนร(O-NET)
๓.๑ประชขุมชรีตั้แจงคณะ
ครยทขุกทยู่ตำนกวับกตำรจวัด
กปิจกรรมคยู่ตำยวปิชตำกตำร
-แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรในกตำรจวัด
คยู่ตำยวปิชตำกตำร
-วปิเครตำะหย์ผลสวัมฤทธปิดิ์ 
O-NET,NT,ข น้อสอบ
กลตำงของปรีทรีที่ผยู่ตำนมตำ
แตยู่ละรตำยวปิชตำ

๒๐,๐๐
๐ ม.ค.

๕๙
ครยววัชรตำ
ภรณย์
พลโลก
และ
คณะ
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

-วปิเครตำะหย์ข น้อสอบ O-
NET,NT,ข น้อสอบ
กลตำงของปรีทรีที่ผยู่ตำนมตำ
แตยู่ละรตำยวปิชตำ
-จวัดกตำรสอนเสรปิมหลวัง
เลปิกเรรียน
-จวัดกตำรสอนเสรปิมใน
ววันเสตำรย์
-จวัดทตตำแบบฝศกหวัด
หรพอใบงตำนกตำรตปิว
-จวัดเตรรียมสถตำนทรีที่
-จวัดหตำอตำหตำรและ
เครพที่องดพที่ม
-ประเมปินผลกตำรจวัด
คยู่ตำย
-สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปิน
กตำร
กริจกรรมททที่ ๔ 
กปิจกรรมพวัฒนตำกตำร
เรรียนกตำรสอน
คณปิตศตำสตรย์
๔.๑ จวัดหตำสพที่อ
มวัลตปิมรีเดรียเพพที่อรองรวับ
สพที่อทรีที่ได น้จตำก 
สพป.นบ๒ 
๔.๒ จวัดทตตำสพที่อกตำร
เรรียนกตำรสอนของครย
ผย น้สอน
๔.๓ จวัดทตตำโครงงตำน
เพพที่อสยู่งเสรปิมทวักษะ
กตำรเรรียนรย น้จตำกกตำร
ปฏปิบวัตปิจรปิง
๔.๔ จวัดกตำรเรรียนรย น้ทรีที่
สตำมตำรถนตตำไปใช น้ได น้
จรปิงในชรีวปิตประจตตำววัน

๒๐,๐๐
๐ ก.ค.

๕๘
ครยกวปิตตำ
ภรณย์
อตปิชตำตปิ
เกษม
กขุลและ
คณะ
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

กริจกรรมททที่ ๕ สยู่ง
เสรปิมศวักยภตำพผย น้เรรียน
สยยู่ควตำมเปป็ นเลปิศ
๕.๑ประชขุมชรีตั้แจงคณะ
ครยทขุกทยู่ตำนเกรีที่ยวกวับ
เกณฑย์กตำรแขยู่งขวัน
ศปิลปหวัตถกรรมครวั ตั้ง
ทรีที่๖๕
-แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรในกตำรจวัด
นวักเรรียนเข น้ตำรยู่วม
แขยู่งขวันในแตยู่ละกลขุยู่ม
สตำระกตำรเรรียนรย น้
-จวัดซพตั้ออขุปกรณย์ทรีที่จะ
ใช น้ในแตยู่ละกลขุยู่มสตำระ
กตำรเรรียนรย น้
๕.๒ควัดเลพอกนวักเรรียน
ทรีที่สนใจและมรีควตำม
สตำมตำรถในกตำรเข น้ตำ
แขยู่งขวันแตยู่ละประเภท
-จวัดหตำรถทรีที่จะสยู่ง
นวักเรรียนไปแขยู่งขวัน
ตตำมสนตำมแขยู่งขวัน
แตยู่ละประเภท
-ประเมปินผลกตำร
จวัดกตำรแขยู่งขวัน
-สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปิน
กตำร

๒๐,๐๐๐ ครยววัชรตำ
ภรณย์
พลโลก
และ
คณะ
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

กริจกรรมททที่ ๖ -คยู่ตำย
อตำเซรียน
๖.๑ ประชขุมชรีตั้แจง
คณะครยทขุกทยู่ตำนเกรีที่ยว
กวับกตำรจวัดคยู่ตำย
อตำเซรียน
-แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรในกตำรจวัด
คยู่ตำยอตำเซรียน
-จวัดซพตั้ออขุปกรณย์ทรีที่ใช น้
ในฐตำนทวั ตั้ง ๑๐ ฐตำน
-ฐตำนทรีที่ ๑ ไทย
-ฐตำนทรีที่ ๒ ลตำว
-ฐตำนทรีที่ ๓ พมยู่ตำ
-ฐตำนทรีที่๔ เวรียดนตำม
-ฐตำนทรีที่ ๕ สปิงคโปรย์
-ฐตำนทรีที่ ๖ มตำเลเซรีย
-ฐตำนทรีที่ ๗ บรยไน
-ฐตำนทรีที่ ๘ 
อปินโดนรีเซรีย
-ฐตำนทรีที่ ๙ ฟปิลปิปปปินสย์
-ฐตำนทรีที่ ๑๐ กวัมพยชตำ
-ประเมปินผลกตำรจวัด
คยู่ตำย
-สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปิน
กตำร

๒,๐๐๐ ก.ค.
๕๘

ครยชงโค
ลขุ
ประสงคย์
และ
คณะ

กริจกรรมททที่ ๗ 
กปิจกรรมเปริดบข้นนขขุน
ศรท
๗.๑ประชขุมชรีตั้แจง
คณะครยทขุกทยู่ตำนเกรีที่ยว
กวับกตำรจวัดนปิทรรศกตำร
-แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรในกตำรจวัด
นปิทรรศกตำร

๑,๐๐๐
มรี.ค.
๕๙

คณะครย
ทขุกทยู่ตำน
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้

๗.๒เตรรียมสถตำนทรีที่
-รวบรวมผลงตำนและ
ชปิตั้นงตำน
-เผยแพรยู่ผลงตำนทรีที่ได น้
รวับกตำรยอมรวับ
-นวักเรรียนนตตำเสนอผล
งตำน
๗.๓ จวัดกปิจกรรม
เถ น้ตำแกยู่น น้อย
-ประเมปินผลกตำรจวัด
นปิทรรศกตำร
-สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปิน
กตำร
กริจกรรมททที่ ๘ พวัฒนตำ
และสร น้ตำงแบบ
ทดสอบกลตำงภตำค
และปลตำยภตำคให น้
สอดคล น้องกวับ
มตำตรฐตำนและตวัวชรีตั้ววัด
ของแตยู่ละวปิชตำ
๘.๑ประชขุมชรีตั้แจง
คณะครยเกรีที่ยวกวับกตำร
จวัดทตตำแบบทดสอบ
-จวัดซพตั้ออขุปกรณย์
๘.๒ดตตำเนปินกตำร
วปิเครตำะหย์ข น้อสอบใน
แตยู่ละรตำยวปิชตำ
๘.๓จวัดทตตำข น้อสอบ
กลตำงภตำค
๘.๔จวัดทตตำข น้อสอบ
ปลตำยภตำค
-ประเมปินผลกตำรจวัด
อบรม
-สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปิน

กลขุยู่ม
สตำระ
ภตำษตำ
ตยู่ตำง
ประเทศ

นวักเรรียน 
๒๐ คน

ก.ค.
๕๘

ก.ค.
๕๘
มรี.ค.
๕๙

มรี.ค.
๕๙

ครยววัชรตำ
ภรณย์
พลโลก
และ
คณะ
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/ผมู ข้กตำร

6. งบประมตำณดตตำเนปินกตำร  จตตำนวน   …
๗๐,๐๐๐…………………………….บตำท  (……เจป็ดหมพที่นบตำท……)
-เงปินงบประมตำณ ……………………๗๐,๐๐๐…………………………บตำท
-เงปินนอกงบประมตำณ…………………………………………บตำท

7. กตำรประเมปินผล

ตวัวบยู่งชรีตั้ควตำมสตตำเรป็จ วปิธรีกตำรประเมปิน เครพที่องมพอทรีที่ใช น้
๑. ครยประจตตำวปิชตำร น้อยละ ๑๐๐ มรี
แบบทดสอบทรีที่สอดคล น้องกวับ
มตำตรฐตำนและตวัวชรีตั้ววัด

-สตตำรวจกตำรจวัดทตตำ
แบบทดสอบ

-แบบวปิเครตำะหย์แบบ
ทดสอบ

๒. นวักเรรียนชวั ตั้น ป.๑-ป.๖ ร น้อยละ 
๑๐๐ ได น้รวับกตำรตปิวเข น้ม และมรีผล
สวัมฤทธปิดิ์ O-Net, NT, ข น้อสอบ
กลตำง ทขุกวปิชตำสยงขศตั้นร น้อยละ ๓ จตำก
ปรีกตำรศศกษตำ. ๕๗

-สวังเกตขุพฤตปิกรรม
-สอบถตำมควตำมพศง
พอใจ

-แบบสวังเกต
พฤตปิกรรม
-แบบประเมปินควตำม
พศงพอใจ

๓. นวักเรรียนชวั ตั้น ป.๓และ ป.๖ ร น้อย
ละ ๕๐ มรีผลกตำรทดสอบ NT,O-
Net สยงกวยู่ตำคยู่ตำเฉลรีที่ยระดวับกลตำง
ของประเทศ

-สวังเกตขุพฤตปิกรรม
-สอบถตำมควตำมพศง
พอใจ

-แบบสวังเกต
พฤตปิกรรม
-แบบประเมปินควตำม
พศงพอใจ

  
8.ผลททที่คนดวสนจะไดข้ร ทบ

      ๘.๑  ครยประจตตำวปิชตำทขุกคนมรีแบบทดสอบมรีได น้มตำตรฐตำนและมรีคขุณภตำพใช น้
ในกตำรทดสอบนวักเรรียน
      ๘.๒  นวักเรรียนชวั ตั้น ป.๑-ป.๖ ไมยู่น น้อยกวยู่ตำร น้อยละ ๘๐ มรีผลกตำรทดสอบ O-
Net, NT, ข น้อสอบกลตำง สยงขศตั้นร น้อยละ ๓ จตำกปรีกตำรศศกษตำ ๒๕๕๗
      ๘.๓ นวักเรรียนทขุกได น้รวับกตำรพวัฒนตำให น้มรีควตำมรย น้ ควตำมสตำมตำรถ ตตำมหลวักสยตร
      ๘.๔  นวักเรรียนได น้เรรียนรย น้ทวักษะกระบวนกตำรคปิดอยยู่ตำงเปป็ นระบบและสตำมตำรถ
นตตำไปใช น้ได น้ในชรีวปิตประจตตำววัน

ลงชพที่อ………………………………………………ผย น้เสนอโครงกตำร     
ลงชพที่อ…………………………………ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร
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         (นตำงววัชรตำภรณย์  พลโลก )                                      ( นตำงววัชรตำภ
รณย์   พลโลก )
                                                                                    หวัวหน น้ตำ
งตำนวปิชตำกตำร

ลงชพที่อ…………………………………………………………ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
                                            (นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร)
                                    ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

โครงกนร                     สสงเสรริมกนรพ ทฒนนคขุณภนพผมู ข้เร ทยน
แผนงนน                      ว ริชนกนร
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน    ๑
สนองกลยขุทธณสพป.นนทบขุร ท เขต ๒     ๔
มนตรฐนน                                       ททที่ ๒,๔,๕,๖
ล ทกษณะโครงกนร                  โครงกนรใหมส
ผมู ข้ร ทบผริดชอบ                นนยกฤษดน  พ ทฒนชทวะพมูลและคณะ
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ระยะเวลนดนนเนรินกนร   พฤษภนคม  ๒๕๕๘  – มทนนคม 
๒๕๕๙
................................................................................................
...............................................................................

1. หลวักกตำรและเหตขุผล
             กปิจกรรมพวัฒนตำผย น้เรรียน เปป็ นกปิจกรรมทรีที่จวัดอยยู่ตำงเปป็ นกระบวนกตำรด น้ตำน
รยปแบบ วปิธรีกตำรทรีที่หลตำกหลตำย ในกตำรพวัฒนตำผย น้เรรียนด น้ตำนรยู่ตำงกตำย จปิตใจ สตปิ
ปวัญญตำ อตำรมณย์และสวังคม มขุยู่งสยู่งเสรปิมเจตคตปิคขุณคยู่ตำชรีวปิต ปลยกฝวังคขุณธรรมและ
คยู่ตำนปิยมทรีที่พศงประสงคย์ สยู่งเสรปิมให น้ผย น้เรรียนรย น้จวักและเข น้ตำใจตนเอง สร น้ตำงจปิตสตตำนศกใน
ธรรมชตำตปิ และสปิที่งแวดล น้อม ปรวับตวัวและปฏปิบวัตปิตนให น้เปป็ นประโยชนย์ตยู่อสวังคม 
ประเทศชตำตปิ และดตตำรงชรีวปิตได น้อยยู่ตำงมรีควตำมสขุข

2. ววัตถขุประสงคย์
๒.๑ เพพที่อให น้ผย น้เรรียนสตำมตำรถสรขุปควตำมคปิดจตำกเรพที่องทรีที่อยู่ตำน  ฟวัง  ดย  และ
สพที่อสตำรโดยผยู่ตำนกตำรพยดหรพอเขรียนตตำมควตำมคปิดของตนเอง
๒.๒ เพพที่อให น้ผย น้เรรียนสตำมตำรถนตตำเสนอวปิธรีคปิด  วปิธรีแก น้ปวัญหตำด น้วยภตำษตำหรพอวปิธรี
กตำรของตนเอง
๒.๓ เพพที่อให น้ผย น้เรรียนสตำมตำรถกตตำหนดเปน้ตำหมตำย  คตำดกตำรณย์ ตวัดส ปินใจแก น้
ปวัญหตำโดยมรีเหตขุผลประกอบ
๒.๔ เพพที่อให น้ผย น้เรรียนสตำมตำรถมรีควตำมคปิดรปิเรปิที่ม  และสร น้ตำงสรรคย์ผลงตำนด น้วย
ควตำมภตำคภยมปิใจ

3. เปน้ตำหมตำย
๓.๑ เชปิงปรปิมตำณ

1 ร น้อยละ ๘๕ % ผย น้เรรียนเหป็นคขุณคยู่ตำขององคย์ควตำมรย น้ตยู่ตำงๆ สตำมตำรถ
นตตำควตำมรย น้และประสบกตำรณย์ไปใช น้ในกตำรพวัฒนตำตนเอง

2 ร น้อยละ ๘๕ % ผย น้เรรียนพวัฒนตำบขุคลปิกภตำพ เจตคตปิ คยู่ตำนปิยมในกตำร
ดตตำรงชรีวปิต และสร น้ตำงศรีลธรรม     จรปิยธรรม

3 ร น้อยละ  ๘๕ %  ผย น้เรรียนมรีจปิตสตตำนศกและทตตำประโยชนย์เพพที่อสวังคม
และประเทศชตำตปิ

๓.๒  เชปิงคขุณภตำพ
ผย น้เรรียนเปป็ นผลเมพองทรีที่ดรี  และสร น้ตำงประโยชนย์ให น้กวับตวัวเอง ชขุมชน และ

ประเทศชตำตปิ เปป็ นตวัวอยยู่ตำงทรีที่ดรีให น้แกยู่รขุยู่นน น้องเพพที่อเปป็ นววัฒนธรรมตยู่อๆกวันไป
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๔.วปิธรีกตำรดตตำเนปินกตำร/ ขวั ตั้นตอนกตำรดตตำเนปินงตำน
กปิจกรรม ระยะเวลตำ ผย น้รวับผปิดชอบ

จวัดทตตำโครงกตำรเพพที่อขออนขุมวัตปิจตำกผย น้
บรปิหตำร

พ.ค. ๕๘

นตำยกฤษดตำ  พวัฒน
ชรีวะพยล

จวัดทตตำคตตำสวัที่งแตยู่งตวั ตั้งคณะกรรมกตำร
ดตตำเนปินกตำร

พ.ค. ๕๘

ประชขุมคณะกรรมกตำรเพพที่อวตำงแผน
ดตตำเนปินงตำน

พ.ค. ๕๘

สตตำรวจววัสดขุอขุปกรณย์ทรีที่ใช น้ในโครงกตำร มปิ.ย. ๕๘
ดตตำเนปินกตำรปรวับปรขุงและจวัดหตำววัสดขุ
อขุปกรณย์

มปิ.ย. ๕๘

จวัดกปิจกรรมพวัฒนตำผย น้เรรียน ตลอดปรีกตำร
ศศกษตำ

นตำยกฤษดตำ  พวัฒน
ชรีวะพยล

จวัดทตตำแบบสอบถตำมควตำมพศงพอใจ มรี.ค. ๕๙

นตำยกฤษดตำ  พวัฒน
ชรีวะพยล

สอบถตำมควตำมพศงพอใจ มรี.ค. ๕๙

สรขุปผลกตำรสอบถตำมควตำมพศงพอใจ มรี.ค. ๕๙

สรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำร
และรตำยงตำนผย น้บรปิหตำรสถตำนศศกษตำ

มรี.ค. ๕๙

๕. กปิจกรรม / รตำยละเอรียด / งบประมตำณ
กริจกรรม / รนย
ละเอทยด / งบ

ประมนณ เปข้ น
หมนย

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะเวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด

ชอบ /
ผมู ข้

เกทที่ยวขข้
อง

งบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมนณ

1.กริจกรรม ว ทน
สถนปนนลมูกเสชอ
ไทย

ขวั ตั้นดตตำเนปินกตำร
๑.  ประชขุมคณะ
ทตตำงตำนเพพที่อชรีตั้แจง
โครงกตำรและมอบ

นวักเรรีย
น ป. ๑
-  ๖

๑,๐๐๐ มปิ.ย. – 
ก.ค. ๕๘

ครยทขุก
ทยู่ตำน
ครยกฤษ
ดตำ  
พวัฒน
ชรีวะพยล



127

กริจกรรม / รนย
ละเอทยด / งบ

ประมนณ

เปข้ น
หมนย

ประเภทงบ
ประมนณ ระยะเวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด

ชอบ /หมตำยภตำระงตำน
๒.  ดตตำเนปินกปิจกรรม
ตตำมโครงกตำร
  กตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้
โดยใช น้กระบวนกตำร
คปิดวปิเครตำะหย์ 
กระบวนกตำรแก น้
ปวัญหตำ กระบวนกตำร
คปิดอยยู่ตำงมรี
วปิจตำรณญตำณ
๓. ประเมปินผลกตำร
เข น้ตำ
๔. สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินกตำร
๒.กริจกรรมว ทนมหน
ธทรนชเจข้นดตตำเนปินกตำร
๑. ประชขุมคณะ
ทตตำงตำนเพพที่อชรีตั้แจง
โครงกตำรและมอบ
หมตำยภตำระงตำน
๒. ดตตำเนปินกปิจกรรม
ตตำมโครงกตำร
๓. ประเมปินผลกตำร
เข น้ตำรวมกปิจกรรมววัน
วปิทยตำศตำสตรย์
๔. สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินกตำร

นวักเรรีย
น
ป. ๑ –
๖  

๑,๐๐๐ พ.ย.  ๕๘ ครยทขุก
ทยู่ตำน
ครยกฤษ
ดตำ

2 กริจกรรมเขข้นคสนย
ลมูกเสชอสนนรอง

ขวั ตั้นดตตำเนปินกตำร
๑. ประชขุมคณะ
ทตตำงตำนเพพที่อชรีตั้แจง

นวัก
เรรียน
ชวั ตั้นป.
๑-๓

๓,๐๐๐
พ.ย.  ๕๘

ธ.ค.   ๕๘

ครยทขุก
ทยู่ตำน
ครยกฤษ
ดตำ 
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กริจกรรม / รนย
ละเอทยด / งบ

ประมนณ
เปข้ น

หมนย

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะเวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด

ชอบ /
ผมู ข้

เกทที่ยวขข้

โครงกตำรและมอบ
หมตำยภตำระงตำน / คตตำ
สวัที่ง
๒. ดตตำเนปินกปิจกรรม
ตตำมโครงกตำร
๓. ประเมปินผลกตำร
เข น้ตำรวมกปิจกรรม
๔. สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินกตำร

3 กริจกรรมเขข้นคสนย
ลมูกเสชอสนม ทญ

ขวั ตั้นดตตำเนปินกตำร
๑. ประชขุมคณะ
ทตตำงตำนเพพที่อชรีตั้แจง
โครงกตำรและมอบ
หมตำยภตำระงตำน / คตตำ
สวัที่ง
๒. ดตตำเนปินกปิจกรรม
ตตำมโครงกตำร
๓. ประเมปินผลกตำร
เข น้ตำรวมกปิจกรรม
๔. สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินกตำร

นวัก
เรรียน
ชวั ตั้นป.
๔-๖

๔๕,๐๐๐

ธ.ค.  ๕๘

ม.ค.  ๕๘

ก.พ.  ๕๙

พวัฒน
ชรีวะพยล

4 กริจกรรมสสงเสรริม
กนรแนะแนวผมู ข้
เร ทยน
ขวั ตั้นดตตำเนปินกตำร
๑. ประชขุมคณะ
ทตตำงตำนเพพที่อชรีตั้แจง
โครงกตำรและมอบ

นวัก
เรรียน
ชวั ตั้นป.
๑-๖
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กริจกรรม / รนย
ละเอทยด / งบ

ประมนณ

เปข้ น
หมนย

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะเวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด

ชอบ /
ผมู ข้

หมตำยภตำระงตำน / 
คตตำสวัที่ง
๒. ดตตำเนปินกปิจกรรม
ตตำมโครงกตำร
๓. ประเมปินผลกตำร
เข น้ตำรวมกปิจกรรม
๔. สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผล
กตำรดตตำเนปินกตำร

5 กริจกรรมจ ทดซชนอ
หนหน ทงสชอ
เรทยน,อขุปกรณณ
กนรเรทยน
ข ทนนดนนเนรินกนร
๑. ประชขุมคณะ
ทตตำงตำนเพพที่อชรีตั้แจง
โครงกตำรและมอบ
หมตำยภตำระงตำน / 
คตตำสวัที่ง
๒. ดตตำเนปินกปิจกรรม
ตตำมโครงกตำร
๓. ประเมปินผลกตำร
เข น้ตำรวมกปิจกรรม
๔. สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผล
กตำรดตตำเนปินกตำร

นวัก
เรรียน
ชวั ตั้นอ.
๑-ป.๖

6 กริจกรรม
ท ทศนศศกษน
ข ทนนดนนเนรินกนร
๑. ประชขุมคณะ
ทตตำงตำนเพพที่อชรีตั้แจง
โครงกตำรและมอบ
หมตำยภตำระงตำน / 

นวัก
เรรียน
ชวั ตั้นอ.
๑-ป.๖
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กริจกรรม / รนย
ละเอทยด / งบ

ประมนณ

เปข้ น
หมนย

ประเภทงบ
ประมนณ ระยะเวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด

ชอบ /คตตำสวัที่ง
๒. ดตตำเนปินกปิจกรรม
ตตำมโครงกตำร
๓. ประเมปินผลกตำร
เข น้ตำรวมกปิจกรรม
๔. สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผล
กตำรดตตำเนปินกตำร

๖. งบประมตำณดตตำเนปินกตำร จตตำนวน ……๑๐๐,๐๐๐………….บตำท ( หนศที่งแสน
บตำทถ น้วน)

- เงปินงบประมตำณ ………………๑๐๐,๐๐๐…………บตำท
- เงปินนอกงบประมตำณ……………๐………………………บตำท

๗. กตำรประเมปินผล

ตวัวบยู่งชรีตั้ควตำมสตตำเรป็จ วปิธรีกตำรประเมปิน เครพที่องมพทรีที่ใช น้
๑ .ร น้อ ย ล ะ  ๘ ๕  %  ผย น้
เรรียนเหป็นคขุณคยู่ตำขององคย์
ควตำมรย น้ตยู่ตำงๆ สตำมตำรถนตตำ
ควตำมรย น้และประสบกตำรณย์
ไ ป ใ ช น้ใ น ก ตำ ร พวั ฒ น ตำ
ตนเอง
๒ .ร น้อ ย ล ะ  ๘ ๕  %  ผย น้
เรรียนพวัฒนตำบขุคลปิกภตำพ
เจตคตปิ คยู่ตำนปิยมในกตำร
ดตตำรงชรีวปิตและสร น้ตำงศรีล
ธรรม     จรปิยธรรม
๓.ร น้อยละ  ๘๕ %  ผย น้
เรรียนมรีจปิตสตตำนศกและทตตำ
ประโยชนย์เพพที่อสวังคมและ
ประเทศชตำตปิ

- แบบสตตำรวจควตำมพศง
พอใจ
- กตำรสวังเกต 
- กตำรเข น้ตำรวมกปิจกรรม

- แบบสตตำรวจควตำมพศง
พอใจ
- กตำรสวังเกต 
- กตำรเข น้ตำรวมกปิจกรรม
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๘. ผลทรีที่คตำดวยู่ตำจะได น้รวับ
1. ร น้อยละ ๘๕ % ผย น้เรรียนเหป็นคขุณคยู่ตำขององคย์ควตำมรย น้ตยู่ตำงๆ สตำมตำรถ

นตตำควตำมรย น้และประสบกตำรณย์ไปใช น้ในกตำรพวัฒนตำตนเอง
2. ร น้อยละ ๘๕ % ผย น้เรรียนพวัฒนตำบขุคลปิกภตำพ เจตคตปิ คยู่ตำนปิยมในกตำร

ดตตำรงชรีวปิต และสร น้ตำงศรีลธรรม     จรปิยธรรม
3. ร น้อยละ  ๘๕ %  ผย น้เรรียนมรีจปิตสตตำนศกและทตตำประโยชนย์เพพที่อสวังคม

และประเทศชตำตปิ

ลงชพที่อ………………………………ผย น้เสนอโครงกตำร
ลงชพที่อ…………………………………ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร

       ( นตำยกฤษดตำ  พวัฒนชรีวะพยล )                                     (นตำงววัชรตำภ
รณย์ พลโลก )

                                                หวัวหน น้ตำงตำนวปิชตำกตำร
ลงชพที่อ…………………………………………………………ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร

(นตำงสตำวสตำยใจ พขุยู่มถตำวร)
ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี
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โครงกนร   พวัฒนตำระบบประกวันคขุณภตำพตตำมมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำ
แผนงนน วปิชตำกตำร
สนองกลยขุทธณ ร.ร.   ข น้อ ๕
สนองกลยขุทธณ สพป.นนทบขุร ท เขต ๒    ขข้อ ๑ ขข้อ ๓
มนตรฐนนททที่           ๑๒   ตวัวบยู่งชรีตั้  ๑๒.๑ - ๑๒.๖ 

 มตำตรฐตำนระดวับปฐมววัย ๘  ตวัวบยู่งชรีตั้ทรีที่ ๘.๑ – ๘.๖
ล ทกษณะโครงกนร โครงกตำรใหมยู่
ผมู ข้ร ทบผริดชอบ   นตำงววัชรตำภรณย์ พลโลกและนตำงธนตำรวัตนย์  หลตำบ
คตตำ
ระยะเวลนดนนเนรินกนร พฤษภตำคม ๒๕๕๘ – มรีนตำคม ๒๕๕๙
------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

๑. หล ทกกนรและเหตขุผล
พระรตำชบวัญญวัตปิกตำรศศกษตำแหยู่งชตำตปิ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทรีที่แก น้ไขเพปิที่ม

เตปิม(ฉบวับทรีที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มตำตรตำ ๔๘ กตตำหนดให น้หนยู่วยงตำนต น้น
สวังกวัดและสถตำนศศกษตำจวัดให น้มรีระบบกตำรประกวันคขุณภตำพภตำยในสถตำนศศกษตำ ให น้
ถพอวยู่ตำกตำรประกวันคขุณภตำพภตำยในเปป็ นสยู่วนหนศที่งของกระบวนกตำรบรปิหตำรกตำรศศกษตำ
ทรีที่ต น้องดตตำเนปินกตำรอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง และให น้มรีกตำรจวัดทตตำรตำยงตำนประจตตำปรี เสนอตยู่อ
หนยู่วยงตำนต น้นสวังกวัดและหนยู่วยงตำนทรีที่เกรีที่ยวข น้องทขุกปรีกตำรศศกษตำ ดวังนวั ตั้น เพพที่อให น้
ตอบสนองพระรตำชบวัญญวัตปิดวังกลยู่ตำว งตำนมตำตรฐตำนคขุณภตำพกตำรศศกษตำ ฝยู่ ตำย
พวัฒนตำคขุณภตำพกตำรศศกษตำและบขุคลตำกรจศงได น้จวัดทตตำโครงกตำรนรีตั้ขศตั้น เพพที่อดตตำเนปิน
กตำรประสตำนงตำนระบบประกวันคขุณภตำพภตำยในโรงเรรียน โดยสยู่งเสรปิมให น้ทขุกฝยู่ ตำย
เข น้ตำมตำมรีสยู่วนรยู่วมในกตำรประกวันคขุณภตำพภตำยในโรงเรรียน และกตำรจวัดทตตำกตำร
ประเมปิน(SAR) โดยมรีมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของสตตำนวักงตำนคณะกรรมกตำรกตำร
ศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำนและสตตำนวักงตำนรวับรองมตำตรฐตำนและประเมปินคขุณภตำพกตำรศศกษตำ
เปป็ นกรอบกตำรดตตำเนปินงตำน ซศที่งผลจตำกกตำรดตตำเนปินงตำนดวังกลยู่ตำวทตตำให น้โรงเรรียน
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ทรตำบจขุดเดยู่น จขุดทรีที่ควรปรวับปรขุง และใช น้เปป็ นแนวทตำงในกตำรพวัฒนตำโรงเรรียนในปรี
กตำรศศกษตำตยู่อไป

๒. ว ทตถขุประสงคณ
๒.๑ เพพที่อเปป็ นกตำรกตตำหนดมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของสถตำนศศกษตำ
๒.๒ เพพที่อให น้โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีจวัดทตตำและดตตำเนปินกตำรตตำมแผน

พวัฒนตำกตำรจวัดกตำรศศกษตำของสถตำนศศกษตำทรีที่มขุยู่งพวัฒนตำคขุณภตำพตตำมมตำตรฐตำนกตำร
ศศกษตำของสถตำนศศกษตำ

๒.๓ เพพที่อให น้โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำรจวัดระบบข น้อมยลสตำรสนเทศและ
ใช น้สตำรสนเทศในกตำรบรปิหตำรจวัดกตำร

๒.๔ เพพที่อให น้โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำรตปิดตตำม ตรวจสอบ และ
ประเมปินคขุณภตำพภตำยในตตำมมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของสถตำนศศกษตำ

๒.๕ เพพที่อให น้โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำรนตตำผลกตำรประเมปินคขุณภตำพทวั ตั้ง
ภตำยในและภตำยนอกไปใช น้วตำงแผนพวัฒนตำคขุณภตำพกตำรศศกษตำอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง

๒.๖ เพพที่อให น้โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำรจวัดทตตำรตำยงตำนประจตตำปรีทรีที่เปป็ น
รตำยงตำนกตำรประเมปินคขุณภตำพภตำยใน

๓. เปข้ นหมนย
ดข้นนปรริมนณ
     ๓.๑ โรงเรรียนมรีมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของสถตำนศศกษตำและรยปเลยู่มแผน

พวัฒนตำกตำรจวัดกตำรศศกษตำทรีที่เหมตำะสมตตำมหลวักวปิชตำกตำรร น้อยละ ๙๐
     ๓.๒  มรีกตำรดตตำเนปินกตำรตตำมแผนพวัฒนตำกตำรจวัดกตำรศศกษตำของสถตำน

ศศกษตำร น้อยละ ๙๐
     ๓.๓   โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำรจวัดระบบข น้อมยลสตำรสนเทศและ

ใช น้สตำรสนเทศในกตำรบรปิหตำรจวัดกตำรได น้อยยู่ตำงเหมตำะสมร น้อยละ ๙๐
     ๓.๔ โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำรตปิดตตำม ตรวจสอบ และประเมปิน

คขุณภตำพภตำยในตตำมมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของสถตำนศศกษตำร น้อยละ ๙๐ 
     ๓.๕ โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำรนตตำผลกตำรประเมปินคขุณภตำพทวั ตั้ง

ภตำยในและภตำยนอกไปใช น้วตำงแผนพวัฒนตำคขุณภตำพกตำรศศกษตำอยยู่ตำงตยู่อเนพที่องร น้อย
ละ ๙๐ 

     ๓.๖ โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีรตำยงตำนกตำรประเมปินคขุณภตำพภตำยในปรี
กตำรศศกษตำ ๒๕๕๔ 
ร น้อยละ ๙๐ 

ดข้นนคขุณภนพ
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     โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำรกตตำหนดมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของสถตำน
ศศกษตำ มรีกตำรจวัดทตตำและดตตำเนปินกตำรตตำมแผนพวัฒนตำกตำรจวัดกตำรศศกษตำของสถตำน
ศศกษตำทรีที่มขุยู่งพวัฒนตำคขุณภตำพตตำมมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของสถตำนศศกษตำ มรีกตำรจวัด
ระบบข น้อมยลสตำรสนเทศและใช น้สตำรสนเทศในกตำรบรปิหตำรจวัดกตำรเพพที่อพวัฒนตำ
คขุณภตำพสถตำนศศกษตำ มรีกตำรตปิดตตำม ตรวจสอบ และประเมปินคขุณภตำพภตำยในตตำม
มตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของสถตำนศศกษตำ มรีกตำรนตตำผลกตำรประเมปินคขุณภตำพทวั ตั้ง
ภตำยในและภตำยนอกไปใช น้วตำงแผนพวัฒนตำคขุณภตำพกตำรศศกษตำอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง รวม
ทวั ตั้งมรีกตำรจวัดทตตำรตำยงตำนประจตตำปรีทรีที่เปป็ นรตำยงตำนกตำรประเมปินคขุณภตำพภตำยใน

๔. ข ทนนตอนกนรดนนเนรินกนร

กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริดชอบ

๑.จวัดทตตำโครงกตำรเพพที่อขออนขุมวัตปิจตำกผย น้บรปิหตำร พ.ค.๕๘

นตำงววัชรตำภ
รณย์ พลโลก
และธนตำรวัตนย์

หลตำบคตตำ

๒.จวัดทตตำคตตำสวัที่งแตยู่งตวั ตั้งคณะกรรรมกตำรดตตำเนปิน
งตำนตตำมโครงกตำร

พ.ค.๕๘

๓.ประชขุมคณะกรรมกตำรเพพที่อวตำงแผนกตำร
ดตตำเนปินงตำน

พ.ค.๕๘

๔.ดตตำเนปินงตำนประกวันคขุณภตำพภตำยในของ
สถตำนศศกษตำ
๔.๑ กตำรกตตำหนดมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของ
สถตำนศศกษตำ
๔.๒ กตำรจวัดทตตำแผนพวัฒนตำกตำรจวัดกตำรศศกษตำ
ของสถตำนศศกษตำทรีที่มขุยู่งคขุณภตำพตตำมมตำตรฐตำน
กตำรศศกษตำของสถตำนศศกษตำ
๔.๓ กตำรจวัดระบบบรปิหตำรและสตำรสนเทศ
๔.๔ กตำรดตตำเนปินงตำนตตำมแผนพวัฒนตำกตำร
จวัดกตำรศศกษตำของสถตำนศศกษตำ
๔.๕ กตำรจวัดให น้มรีกตำรตปิดตตำม ตรวจสอบ
คขุณภตำพกตำรศศกษตำ
๔.๖ กตำรจวัดให น้มรีกตำรประเมปินคขุณภตำพภตำยใน
ตตำมมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของสถตำนศศกษตำ
๔๗ กตำรจวัดทตตำรตำยงตำนประจตตำปรีทรีที่เปป็ น
รตำยงตำนประเมปินคขุณภตำพภตำยใน
๔.๘  กตำรจวัดให น้มรีกตำรพวัฒนตำคขุณภตำพกตำร

พฤษภตำคม
๒๕๕๘ – 
มรีนตำคม 
๒๕๕๙
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กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริดชอบ

ศศกษตำอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง

๕. กริจกรรม/รนยละเอทยดงบประมนณ

กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ นหมนย
ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้อ
ง

งบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมนณ

ดตตำเนปินงตำนประกวัน
คขุณภตำพภตำยในของ
สถตำนศศกษตำ
๑ กตำรกตตำหนดมตำตรฐตำน
กตำรศศกษตำของสถตำน
ศศกษตำ
๒ กตำรจวัดทตตำแผน
พวัฒนตำกตำรจวัดกตำรศศกษตำ
ของสถตำนศศกษตำทรีที่มขุยู่ง
คขุณภตำพตตำมมตำตรฐตำน
กตำรศศกษตำของสถตำน
ศศกษตำ
๓ กตำรจวัดระบบบรปิหตำร
และสตำรสนเทศ
๔ กตำรดตตำเนปินงตำนตตำม
แผนพวัฒนตำกตำรจวัดกตำร
ศศกษตำของสถตำนศศกษตำ
๕ กตำรจวัดให น้มรีกตำร
ตปิดตตำม ตรวจสอบ
คขุณภตำพกตำรศศกษตำ
๖ กตำรจวัดให น้มรีกตำร
ประเมปินคขุณภตำพภตำยใน
ตตำมมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำ

๕,๐๐๐

พฤษภตำ
คม 
๒๕๕๘ 
– 
มรีนตำคม 
๒๕๕๙

นตำงววัชรตำ
ภรณย์

พลโลก
และธนตำ

รวัตนย์
หลตำบคตตำ
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ของสถตำนศศกษตำ
กตำรจวัดทตตำรตำยงตำน
ประจตตำปรีทรีที่เปป็ นรตำยงตำน
ประเมปินคขุณภตำพภตำยใน
๘ กตำรจวัดให น้มรีกตำร
พวัฒนตำคขุณภตำพกตำร
ศศกษตำอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง

6. งบประมตำณดตตำเนปินกตำร  จตตำนวน   ๒,๐๐๐ บตำท  (สองพวันบตำทถ น้วน)
-เงปินงบประมตำณ  ๒,๐๐๐  บตำท
-เงปินนอกงบประมตำณ…………………………………………บตำท

๗. กนรประเมรินผล

ต ทวบสงชทนควนมสนนเรป็จ ว ริธทกนร
ประเมริน

เครชที่องมชอ
ททที่ใชข้

ดข้นนปรริมนณ
     ๓.๑ โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำร
กตตำหนดมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของสถตำน
ศศกษตำ 
     ๓.๒ โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำรจวัด
ทตตำและดตตำเนปินกตำรตตำมแผนพวัฒนตำกตำร
จวัดกตำรศศกษตำของสถตำนศศกษตำทรีที่มขุยู่งพวัฒนตำ
คขุณภตำพตตำมมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของสถตำน
ศศกษตำ 
     ๓.๓ โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำรจวัด
ระบบข น้อมยลสตำรสนเทศและใช น้สตำรสนเทศ
ในกตำรบรปิหตำรจวัดกตำรเพพที่อพวัฒนตำคขุณภตำพ
สถตำนศศกษตำ 
     ๓.๔ โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำร
ตปิดตตำม ตรวจสอบ และประเมปินคขุณภตำพ
ภตำยในตตำมมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของสถตำน
ศศกษตำ 
     ๓.๕ โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำรนตตำ

ตรวจสอบ
เอกสตำร

ตรวจสอบ
เอกสตำร

สรขุปผลกตำร
ดตตำเนปิน
กปิจกรรม

ตรวจสอบ
เอกสตำร

ตรวจสอบ
เอกสตำร

ตรวจสอบ
เอกสตำร

แบบตรวจ
สอบ

แบบตรวจ
สอบ
แบบ

ประเมปิน
กปิจกรรม

แบบตรวจ
สอบ

แบบตรวจ
สอบ

แบบตรวจ
สอบ
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ผลกตำรประเมปินคขุณภตำพทวั ตั้งภตำยในและ
ภตำยนอกไปใช น้วตำงแผนพวัฒนตำคขุณภตำพกตำร
ศศกษตำอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง 
     ๓.๖ โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำรจวัด
ทตตำรตำยงตำนประจตตำปรีทรีที่เปป็ นรตำยงตำนกตำร
ประเมปินคขุณภตำพภตำยใน 

ตรวจสอบ
เอกสตำร

แบบตรวจ
สอบ

ดข้นนคขุณภนพ
     โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรีกตำรกตตำหนด
มตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของสถตำนศศกษตำ มรีกตำร
จวัดทตตำและดตตำเนปินกตำรตตำมแผนพวัฒนตำกตำร
จวัดกตำรศศกษตำของสถตำนศศกษตำทรีที่มขุยู่งพวัฒนตำ
คขุณภตำพตตำมมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของสถตำน
ศศกษตำ มรีกตำรจวัดระบบข น้อมยลสตำรสนเทศและ
ใช น้สตำรสนเทศในกตำรบรปิหตำรจวัดกตำรเพพที่อ
พวัฒนตำคขุณภตำพสถตำนศศกษตำ มรีกตำรตปิดตตำม 
ตรวจสอบ และประเมปินคขุณภตำพภตำยในตตำม
มตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของสถตำนศศกษตำ มรี
กตำรนตตำผลกตำรประเมปินคขุณภตำพทวั ตั้งภตำยใน
และภตำยนอกไปใช น้วตำงแผนพวัฒนตำคขุณภตำพ
กตำรศศกษตำอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง รวมทวั ตั้งมรีกตำรจวัดทตตำ
รตำยงตำนประจตตำปรีทรีที่เปป็ นรตำยงตำนกตำรประเมปิน
คขุณภตำพภตำยใน

ตรวจสอบ
เอกสตำร

แบบตรวจ
สอบ

๘.ผลทรีที่คตำดวยู่ตำจะได น้รวับ
๘.๑ โรงเรรียนมรีกตำรพวัฒนตำคขุณภตำพภตำยใน มรีกตำรประเมปินคขุณภตำพภตำยใน

ปรีละ ๒ ครวั ตั้งอยยู่ตำงเปป็ นระบบมรีคขุณภตำพและมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำ
๘.๒ โรงเรรียนมรีกตำรบรปิหตำรจวัดกตำรภตำยในตตำมภตำระกลขุยู่มงตำน ๔ กลขุยู่มงตำน

เปป็ นไปตตำมมตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของ สพป.นนทบขุรรี เขต ๒  สมศ. และ
มตำตรฐตำนกตำรศศกษตำของชตำตปิ
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๘.๓ โรงเรรียนมรีคขุณภตำพมตำตรฐตำนอยยยู่ในระดวับดรีทขุกตวัวมตำตรฐตำน

ลงชพที่อ………………………………ผย น้เสนอโครงกตำร
ลงชพที่อ…………………………………ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร

         (นตำงววัชรตำภรณย์ พลโลก)                                         (นตำงววัชรตำภ
รณย์ พลโลก )

                                                หวัวหน น้ตำงตำนวปิชตำกตำร

ลงชพที่อ…………………………………………………………ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
(นตำงสตำวสตำยใจ พขุยู่มถตำวร)

ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

โครงกนร       พวัฒนตำทวักษะกตำรทตตำงตำนสยยู่อตำชรีพ
แผนงนน       วปิชตำกตำร
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน ๓  สยู่งเสรปิมสวังคมแหยู่งกตำรเรรียนรย น้
สนองกลยขุทธณสพป.นนทบขุร ท เขต ๒  ๓  สยู่งเสรปิมอวัตลวักษณย์ของสถตำนศศกษตำ 
ตวัวบยู่งชรีตั้  ๖.๑-๖.๔
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มนตรฐนนกนรศศกษนข ทนนพชนนฐนนททที่   ๖
ล ทกษณะโครงกนร     ใหมยู่
ผมู ข้ร ทบผริดชอบโครงกนร   นตำงสตำวรวังษปินรี   เงตำงตำม และคณะ
ระยะเวลนกนรดนนเนรินกนร   พฤษภตำคม ๒๕๕๘ – มรีนตำคม  ๒๕๕๙
................................................................................................
................................................................................

1. หล ทกกนรและเหตขุผล

ตตำมพระรตำชบวัญญวัตปิกตำรศศกษตำแหยู่งชตำตปิ  พ.ศ.๒๕๔๒  หมวด ๔  
ถพอวยู่ตำผย น้เรรียนมรีควตำมสตตำควัญทรีที่สขุด

กตำรจวัดกตำรเรรียนกตำรสอนต น้องมรีกตำรปรวับแนวกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้ให น้ผย น้เรรียนเรรียนรย น้
ด น้วยตนเอง  เปป็ นกตำรเรรียนรย น้ตลอดชรีวปิต  มรีควตำมรย น้ควตำมเข น้ตำใจเกรีที่ยวกวับกตำรดตตำรง
ชรีวปิตและครอบครวัว  กตำรอตำชรีพ  กตำรออกแบบเทคโนโลยรี  ซ ศที่งสตำมตำรถนตตำมตำ
ประยขุกตย์ใช น้ในกตำรทตตำงตำน  มรีทวักษะกระบวนกตำรในกตำรทตตำงตำน  และกตำรจวัดกตำร 
สตำมตำรถตวัดสปินใจแก น้ปวัญหตำในกตำรทตตำงตำน  ขยวัน  อดทน  ประหยวัด  รวักกตำร
ทตตำงตำน  ตลอดจนมรีควตำมสตำมตำรถในกตำรใช น้ทรวัพยตำกรธรรมชตำตปิ  พลวังงตำนและ
สปิที่งแวดล น้อมอยยู่ตำงมรีจปิตสตตำนศก

จตำกภตำวะสวังคมและเศรษฐกปิจในปวัจจขุบวัน  ทตตำให น้ประชตำชนทวัที่วไปหวันมตำ
ประกอบอตำชรีพอปิสระกวันมตำกขศตั้น  อตำชรีพทรีที่เปป็ นทรีที่นปิยมกวันมตำก  คพอ  อตำชรีพค น้ตำขตำย
ทวั ตั้งอขุปโภคและบรปิโภค  โรงเรรียนเหป็นควตำมสตตำควัญของงตำนอตำชรีพ  และเพพที่อ
เปป็ นกตำรปยพพตั้นฐตำนให น้กวับนวักเรรียนได น้เรรียนรย น้และปฏปิบวัตปิจรปิง  

2.ว ทตถขุประสงคณ

๒.๑  เพพที่อสยู่งเสรปิมนวักเรรียนให น้มรีควตำมสตำมตำรถในกตำรวตำงแผนกตำรทตตำงตำน
และดตตำเนปินกตำรจนสตตำเรป็จ

๒.๒  เพพที่อให น้นวักเรรียนทตตำงตำนอยยู่ตำงมรีควตำมสขุข  มขุยู่งมวัที่นพวัฒนตำงตำนและภยมปิใจ
ในผลงตำนของตนเอง 

๒.๓  เพพที่อให น้นวักเรรียนทตตำงตำนรยู่วมกวับผย น้อพที่นได น้
๒.๔  เพพที่อให น้นวักเรรียนรย น้ส ศกดรีตยู่ออตำชรีพสขุจรปิตและหตำควตำมรย น้เกรีที่ยวกวับอตำชรีพทรีที่

ตนเองสนใจได น้  

3.เปข้ นหมนย

1.เชริงปรริมนณ
๓.๑.๑. นวักเรรียนชวั ตั้นประถมศศกษตำปรีทรีที่  ๑-๖  มรีสยู่วนรยู่วมในกปิจกรรมร น้อย
ละ  ๙๐

          ๓.๒ เชริงคขุณภนพ



140

                ๓.๒.๑  นวักเรรียนสตำมตำรถนตตำควตำมรย น้ทรีที่ได น้รวับไปสยยู่กตำรประกอบอตำชรีพ
ได น้

4.วริธทกนรดนนเนรินกนร/ข ทนนตอนกนรดนนเนรินกนร

กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริดชอบ

๑.เสนอโครงกตำรเพพที่ออนขุมวัตปิ พ.ค. ๕๘

นตำงสตำวรวังษปินรี   
เงตำงตำม
และคณะ

๒. จวัดทตตำคตตำสวัที่งแตยู่งตวั ตั้งคณะกรรมกตำร
ดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำร

มปิ.ย. ๕๘

๓. ประชขุมชรีตั้แจงให น้ครยในโรงเรรียนทรตำบ มปิ.ย. ๕๘
๔.ดตตำเนปินกตำรจวัดกปิจกรรม มปิ.ย. ๕๘ –

ม.ค. ๕๙
๕.จวัดทตตำแบบสอบถตำมควตำมพศงพอใจ ก.พ. ๕๙

๖.สอบถตำมควตำมพศงพอใจผย น้มรีสยู่วน
เกรีที่ยวข น้อง

มรี.ค.๕๙

๗. สรขุปผลกตำรสอบถตำมควตำมพศงพอใจ มรี.ค.๕๙

๘.สรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำร
และรตำยงตำนผย น้บรปิหตำรสถตำนศศกษตำ

มรี.ค.๕๙

5. กปิจกรรม/รตำยละเอรียดงบประมตำณ

กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ นหมนย
ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้อ
ง

งบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมนณ

กริจกรรมททที่ ๑  ชมรม
ผ ทกสวนคร ทวร ทนวกรินไดข้
๑.๑ ประชขุมชรีตั้แจงกตำร

นวักเรรียนชวั ตั้น
ป.๑-๖

ก.ค.๕๘ ครยปวัญจ
ภยมปิ  
หลตำบคตตำ
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กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ นหมนย
ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้อจวัดกปิจกรรม

๑.๒ จวัดซพตั้อววัสดขุอขุปกรณย์
ในกตำรจวัดกปิจกรรม
๑.๓ ดตตำเนปินกตำรจวัด
กปิจกรรม
๑.๔ ประเมปินผลกตำร
ดตตำเนปินกปิจกรรม
๑.๕ สรขุปและรตำยงตำน
ผลกตำรดตตำเนปินกปิจกรรม

กริจกรรมททที่ ๒  
กริจกรรมเพนะเหป็ด
๒.๑ ประชขุมชรีตั้แจงกตำร
จวัดกปิจกรรม
๒.๒ จวัดซพตั้อววัสดขุอขุปกรณย์
ในกตำรจวัดกปิจกรรม
๒.๓ ดตตำเนปินกตำรจวัด
กปิจกรรม
๒.๔ ประเมปินผลกตำร
ดตตำเนปินกปิจกรรม
๒.๕ สรขุปและรตำยงตำน
ผลกตำรดตตำเนปินกปิจกรรม

กริจกรรมททที่ ๓  
กริจกรรมสหกรณณรข้นน
คข้นน ทกเรทยน
๓.๑ ประชขุมชรีตั้แจงกตำร
จวัดกปิจกรรม
๓.๒ จวัดซพตั้อววัสดขุอขุปกรณย์
ในกตำรจวัดกปิจกรรม
๓.๓ ดตตำเนปินกตำรจวัด
กปิจกรรม
๓.๔ ประเมปินผลกตำร
ดตตำเนปินกปิจกรรม
๓.๕ สรขุปและรตำยงตำน
ผลกตำรดตตำเนปินกปิจกรรม

นวักเรรียนชวั ตั้น
ป.๔-๖

นวักเรรียนชวั ตั้น
ป.๑-๖

นวักเรรียนชวั ตั้น
ป.๑-๖

๓๐,๐๐๐ ส.ค.๕๘

ตลอดปรี
กตำร
ศศกษตำ

ตลอดปรี
กตำร
ศศกษตำ

ครย
ประมวล 
ลตำประววัตปิ

ครยอรขุณ  
มรีสวัตยย์

ครยกฤษ
ดตำ
พวัฒน
ชรีวะพยล
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กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ นหมนย
ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้อ

กริจกรรมททที่ ๔  ขยะ
เพริที่มทร ทพยณ
๔.๑ ประชขุมชรีตั้แจงกตำร
จวัดกปิจกรรม
๔.๒ จวัดซพตั้อววัสดขุอขุปกรณย์
ในกตำรจวัดกปิจกรรม
๔.๓ ดตตำเนปินกตำรจวัด
กปิจกรรม
๔.๔ ประเมปินผลกตำร
ดตตำเนปินกปิจกรรม
๔.๕ สรขุปและรตำยงตำน
ผลกตำรดตตำเนปินกปิจกรรม

6. งบประมตำณดตตำเนปินกตำร  จตตำนวน  ๓๒,๐๐๐ บตำท  (สตำมหมพที่นสองพวันบตำท
ถ น้วน)

-เงปินงบประมตำณ  ๒,๐๐๐  บตำท
-เงปินนอกงบประมตำณ  ๓๐,๐๐๐  บตำท

7. กตำรประเมปินผล

ตวัวบยู่งชรีตั้ควตำมสตตำเรป็จ วปิธรีกตำรประเมปิน เครพที่องมพอทรีที่ใช น้
  ๒.๑  นวักเรรียนร น้อยละ  ๘๕  รย น้จวัก
วปิธรีกตำรวตำงแผนกตำรทตตำงตำนและ
ดตตำเนปินงตำนจนสตตำเรป็จ
  ๒.๒  นวักเรรียนร น้อยละ ๙๐  
ทตตำงตำนอยยู่ตำงมรีควตำมสขุข

-สวังเกตพฤตปิกรรม
-สอบถตำมควตำมพศง
พอใจ

-แบบสวังเกต
พฤตปิกรรม
-แบบประเมปินควตำม
พศงพอใจ
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  ๒.๓  นวักเรรียนร น้อยละ  ๙๐  
ทตตำงตำนรยู่วมกวับผย น้อพที่นได น้
  ๒.๔  นวักเรรียนร น้อยละ  ๙๕  
หตำควตำมรย น้เกรีที่ยวกวับอตำชรีพทรีที่ตนเอง
สนใจ

  

8.ผลททที่คนดวสนจะไดข้ร ทบ

      ๘.๑  นวักเรรียนนตตำควตำมรย น้ทรีที่ได น้รวับไปสยยู่กตำรประกอบอตำชรีพได น้

ลงชพที่อ…………………………………....…ผย น้เสนอโครงกตำร     ลงชพที่อ…….
………….........…………………ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร
        ( นตำงสตำวรวังษปินรี  เงตำงตำม )                                  ( นตำงววัชรตำภรณย์  
พลโลก )
                                                                             หวัวหน น้ตำงตำน
วปิชตำกตำร

ลงชพที่อ…………………………………………………………ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
                                           (นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร)
                                     ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

โครงกนร                                   เสรริมสรข้นงพ ทฒนนแลกเปลทที่ยนแหลสง
เร ทยนรมู ข้คมูสส ทงคม
แผนงนน                                   ว ริชนกนร
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน                    ๓
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สนองกลยขุทธณสพป.นนทบขุร ท เขต ๒      ๓
มนตรฐนนกนรศศกษนข ทนนพชนนฐนนททที่       ๑๓   (ต ทวชทนว ทดททที่ ๑๓.๑,๑๓.๒ )
ล ทกษณะโครงกนร                         ใหมส
ผมู ข้ร ทบผริดชอบโครงกนร                    นนงสนวประมวล  ลนประว ทต ริ และ 
นนงสขุดนดวง  ศ ริร ริจงเพทยร
ระยะเวลนกนรดนนเนรินกนร                พฤษภนคม ๒๕๕๘ – มทนนคม  
๒๕๕๙
-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

1. หล ทกกนรและเหตขุผล
พระรตำชบวัญญวัตปิกตำรศศกษตำแหยู่งชตำตปิ พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๑ มรีจขุดมขุยู่งเน น้น

ให น้สถตำนศศกษตำจวัดกตำรศศกษตำโดยยศดผย น้เรรียนเปป็ นสตตำควัญ มขุยู่งให น้ผย น้เรรียน เรรียน
อยยู่ตำงมรีควตำมสขุข สตำมตำรถพวัฒนตำตนเองได น้ ดวังนวั ตั้นกตำรจวัดกระบวนกตำรศ ศกษตำ 
ต น้องสยู่งเสรปิมให น้ผย น้เรรียนได น้พวัฒนตำตนเองอยยู่ตำงมรีศวักยภตำพ มขุยู่งเน น้นให น้ผย น้เรรียนมรี
ควตำมรย น้  บยรณตำกตำรทวักษะตยู่ตำงๆได น้เหมตำะสม มรีควตำมสวัมพวันธย์กวับชขุมชน สวังคม 
ครอบครวัว ทตำงด น้ตำนศปิลปววัฒนธรรม กรีฬตำ ภยมปิปวัญญตำท น้องถปิที่นและสปิที่งแวดล น้อม
ให น้เอพตั้อตยู่อกตำรเรรียนรย น้จตำกแหลยู่งเรรียนรย น้ทวั ตั้งในและนอกสถตำนทรีที่ โดยมรีคณะ
กรรมกตำรสถตำนศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำนรยู่วมพปิจตำรณตำ เสนอนโยบตำยแผนพวัฒนตำทรีที่
สอดคล น้องกวับแผนกตำรศศกษตำของโรงเรรียน

2.ว ทตถขุประสงคณ
๒.๑  เพพที่อให น้นวักเรรียนได น้รวับประสบกตำรณย์จตำกแหลยู่งเรรียนรย น้ทรีที่หลตำกหลตำย
๒.๒  เพพที่อพวัฒนตำและใช น้ประโยชนย์จตำกแหลยู่งเรรียนรย น้ทวั ตั้งภตำยในและ

ภตำยนอกสถตำนศศกษตำของผย น้เรรียน
๒.๓  เพพที่อให น้มรีกตำรแลกเปลรีที่ยนเรรียนรย น้ระหวยู่ตำงบขุคคลในสถตำนศศกษตำ 
ระหวยู่ตำงสถตำนศศกษตำกวับครอบครวัว        ชขุมชน และองคย์กรทรีที่เกรีที่ยวข น้อง
  

3.เปข้ นหมนย
a.เชริงปรริมนณ
๓.๑.๑. นวักเรรียนร น้อยละ ๙๐ ได น้รวับประสบกตำรณย์จตำกแหลยู่งเรรียนรย น้ทวั ตั้งใน
และนอกสถตำนศศกษตำ

                ๓.๑.๒. ผย น้ปกครองร น้อยละ ๘๕ มรีสยู่วนรยู่วมในกตำรพวัฒนตำศวักยภตำพ
กตำรเรรียนกตำรสอนของสถตำนศศกษตำ               

                ๓.๒ เชริงคขุณภนพ
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                   ๓.๒.๑  นวักเรรียนเรรียนรย น้อยยู่ตำงมรีควตำมสขุขจตำกแหลยู่งเรรียนรย น้ทวั ตั้ง
ภตำยในและนอกสถตำนศศกษตำ
                   ๓.๒..๒  นวักเรรียนมรีเจตคตปิทรีที่ดรีตยู่อกตำรแสวงหตำควตำมรย น้ จตำกแหลยู่ง
เรรียนรย น้ทวั ตั้งในและนอกสถตำนศศกษตำ

         ๓.๒.๓  ผย น้ปกครองมรีควตำมพศงพอใจตยู่อกตำรจวัดกตำรศศกษตำ ของ
สถตำนศศกษตำ

๔. วริธทกนรดนนเนรินกนร/ข ทนนตอนกนรดนนเนรินกนร
กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริดชอบ

๑.เสนอโครงกตำรเพพที่ออนขุมวัตปิ พ.ค. ๕๘

นตำงสตำวประมวล 
ลตำประววัตปิ

และคณะ

๒.ประชขุมชรีตั้แจงให น้ครยในโรงเรรียนทรตำบ มปิ.ย. ๕๘
๓.จวัดเตรรียมเครพที่องมพอ ( เอกสตำรประกอบ
กตำรสอนเสรปิม                   แบบฝศก 
แบบทดสอบ)ในกตำรสอนเสรปิม

มปิ.ย. ๕๘

๔.ดตตำเนปินกตำรจวัดกปิจกรรม มปิ.ย. ๕๘ –
ม.ค. ๕๙

๕.จวัดทตตำแบบสอบถตำมควตำมพศงพอใจ ก.พ. ๕๙

๖.สอบถตำมควตำมพศงพอใจผย น้มรีสยู่วน
เกรีที่ยวข น้อง

มรี.ค.๕๙

๗. สรขุปผลกตำรสอบถตำมควตำมพศงพอใจ มรี.ค.๕๙

๘.สรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำร
และรตำยงตำนผย น้บรปิหตำรสถตำนศศกษตำ

มรี.ค.๕๙

1.กริจกรรม/รนยละเอทยดงบประมนณ

กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

งบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมนณ

กริจกรรมททที่ ๑  กริจกรรม
ศศกษนแหลสงเร ทยนรมู ข้
ภนยในและภนยนอก

a. ประชขุมชรีตั้แจง
คณะครยเกรีที่ยวกวับ

นวักเรรียน
ชวั ตั้น

ประถม

๕๐๐ ตลอด
ปรีกตำร
ศศกษตำ

นตำงสตำว
ประมวล
ลตำประ
ววัตปิ และ
คณะ
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กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

กตำรจวัดกปิจกรรม
b. แตยู่งตวั ตั้งคณะ

กรรมกตำรทรีที่รวับผปิด
ชอบ

c. ดตตำเนปินงตำน
d. สรขุปและจวัดทตตำ

แฟน้มรตำยงตำนผล
กตำรดตตำเนปินงตำน

ศศกษตำปรีทรีที่
๑-๖

กริจกรรมททที่  ๒ กริจกรรม
สถนนศศกษนพอเพทยง
 ๒.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัดกปิจกรรม
 ๒.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๒.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๒.๔ สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำน

  นวักเรรียน
ชวั ตั้น

ประถม
ศศกษตำปรีทรีที่

๑-๖

๑,๐๐๐ ตลอด
ปรีกตำร
ศศกษตำ

นตำย
ปวัญจภยมปิ
หลตำบคตตำ

และ
คณะ

กริจกรรมททที่ ๓ กริจกรรม
เพชที่อส ทงคมและ
สนธนรณะประโยชนณ
๓.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัดกปิจกรรม
 ๓.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๓.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๓.๔ สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำน

  นวักเรรียน
ชวั ตั้น

ประถม
ศศกษตำปรีทรีที่

๑-๖

๕๐๐ ตลอด
ปรีกตำร
ศศกษตำ

นตำย
ปวัญจภยมปิ
หลตำบคตตำ

และ
คณะ

กริจกรรมททที่ ๔ กริจกรรม
ออมทร ทพยณน ทกเรทยน
๔.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัดกปิจกรรม
 ๔.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ

  นวักเรรียน
ชวั ตั้น

ประถม
ศศกษตำปรีทรีที่

๑-๖

ตลอด
ปรีกตำร
ศศกษตำ

นตำงสตำว
รวังษปินรี
เงตำงตำม
และ
คณะ
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กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

 ๔.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๔.๔ สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำน

๖.    งบประมนณดนนเนรินกนร  จตตำนวน   …………
๒,๐๐๐…………………….บตำท  (……………สองพวันบตำท…)

 -เงปินงบประมตำณ ……………………๒,๐๐๐…………………………บตำท
 -เงปินนอกงบประมตำณ…………………………………………บตำท

๗.   กนรประเมรินผล

ตวัวบยู่งชรีตั้ควตำมสตตำเรป็จ วปิธรีกตำรประเมปิน เครพที่องมพอทรีที่ใช น้
๑. นวักเรรียนรอยละ ๙๐  ได น้รวับ
ประสบกตำรณย์จตำกแหลยู่งเรรียนรย น้ทวั ตั้ง
ในและนอกสถตำนศศกษตำ

- แบบประเมปิน
- สวังเกต            

- แบบประเมปิน
- แบบสวังเกต

๒. ผย น้ปกครองรอยละ ๘๕ มรี สยู่วน
รยู่วมในกตำรพวัฒนตำศวักยภตำพกตำร
เรรียนกตำรสอนของสถตำนศศกษตำ     

- แบบประเมปิน  
- สวังเกต          

- แบบประเมปิน
- แบบสวังเกต

๘.   ผลททที่คนดวสนจะไดข้ร ทบ
๑. นวักเรรียนเรรียนรย น้อยยู่ตำงมรีควตำมสขุขจตำกแหลยู่งเรรียนรย น้ทวั ตั้งภตำยในและนอก

สถตำนศศกษตำ
๒. นวักเรรียนมรีเจตคตปิทรีที่ดรีตยู่อกตำรแสวงหตำควตำมรย น้จตำกแหลยู่งเรรียนรย น้ทวั ตั้งในและ

นอกสถตำนศศกษตำ
๓. ผย น้บรปิหตำร ครย บขุคลตำกรทตำงกตำรศศกษตำ ผย น้ปกครอง และนวักเรรียนมรีสยู่วน

รยู่วมในกตำรทตตำกปิจกรรม

ลงชพที่อ………………………………………………ผย น้เสนอโครงกตำร     
ลงชพที่อ…………………………………ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร
         (นตำงสตำวประมวล  ลตำประววัตปิ )                                 ( นตำงววัชรตำภ
รณย์   พลโลก )
                                                                                  หวัวหน น้ตำ
งตำนวปิชตำกตำร

ลงชพที่อ…………………………………………………………ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
                                            (นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร)
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                                      ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

ด น้ตำนบรปิหตำรงตำนทวัที่วไป

โครงกนร                                   สสงเสรริมสขุขภนพภนวะและสขุนทรทยภนพ
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แผนงนน                                   บรริหนรงนนท ทที่วไป
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน                    ๑
สนองกลยขุทธณสพป.นนทบขุร ท เขต ๒      ๑
มนตรฐนนกนรศศกษนข ทนนพชนนฐนนททที่       ๑   (ต ทวบสงชทนท ทที่ ๑.๑ - ๑.๖)
ล ทกษณะโครงกนร                         ใหมส
ผมู ข้ร ทบผริดชอบโครงกนร                    นนยช ทยฤกษณ  กลริที่นอสวม
ระยะเวลนกนรดนนเนรินกนร                พฤษภนคม ๒๕๕๘ – มทนนคม  
๒๕๕๙
-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

4. หล ทกกนรและเหตขุผล

  กตำรมรีสขุขภตำวะทรีที่ดรีและกตำรมรีสขุนทรรียภตำพ เปป็ นส ปิที่งสตตำควัญทรีที่จะทตตำให น้บขุคคล
เปป็ นมนขุษยย์ทรีที่สมบยรณย์ บขุคคลทรีที่มรีสขุขภตำพไมยู่แขป็งแรงสมบยรณย์ไมยู่มรีสขุนทรรียภตำพ 
จะเปป็ นอขุปสรรคในกตำรดตตำรงชรีวปิต ดวังนวั ตั้นโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี จศงตระหนวัก
ในควตำมสตตำควัญของสปิที่งนรีตั้และได น้จวัดกปิจกรรมสยู่งเสรปิมพวัฒนตำอยยู่ตำงหลตำกหลตำย 
ได น้แกยู่ กปิจกรรมศปิลปะ ดนตรรีนตำฎศปิลปย์  กปิจกรรมลยกเสพอ-เนตรนตำรรี และ
กปิจกรรมนวันทนตำกตำรตยู่ตำงๆ เพพที่อสยู่งเสรปิมสขุนทรรียภตำพตยู่อจปิตใจอรีกด น้วย

5.ว ทตถขุประสงคณ

a. เพพที่อสยู่งเสรปิมให น้นวักเรรียนมรีสขุขภตำพมรีสขุขนปิสวัยในกตำรดยแลสขุขภตำพและ
ออกกตตำลวังกตำยสมตที่ตำเสมอ

b. เพพที่อให น้นวักเรรียนมรีนตตั้ตำหนวัก สยู่วนสยง และสมรรถภตำพทตำงกตำยตตำม
เกณฑย์มตำตรตำฐตำน

c. เพพที่อให น้นวักเรรียนรย น้จวักปน้องกวันตนเองจตำกสปิที่งเสพตปิดให น้โทษและหลรีก
เลรีที่ยงตนเองจตำกสภตำวะทรีที่ต น้องเสรีที่ยงตยู่อควตำมรขุนแรง อขุบวัตปิเหตขุและ
ปวัญหตำทตำงเพศ

d. เพพที่อให น้นวักเรรียนเหป็นคขุณคยู่ตำในตนเอง มรีควตำมมวัที่นใจ กล น้ตำแสดงออก
อยยู่ตำงเหมตำะสม

e. เพพที่อให น้นวักเรรียนมรีมนขุษยย์สวัมพวันธย์ดทรีที่ดรีแลพให น้เกรียรตปิผย น้อพที่น
๒.๖  เพพที่อสยู่งเสรปิมให น้นวักเรรียนสตำมตำรถสร น้ตำงผลงตำนจตำกตำรเข น้ตำรยู่วมกปิจกรรม

ด น้ตำนศปิลปะ ดนตรรี-นตำฎศปิลปย์  กรีฬตำและนวันทนตำกตำร 
6.เปข้ นหมนย

๓.๑ เชริงปรริมนณ
๓.๑.๑. นวักเรรียนไมยู่ตตที่ตำกวยู่ตำร น้อยละ ๙๐ มรีสขุขนปิสวัยในกตำรดยแลสขุขภตำพ
และออกกตตำลวังกตำย
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                ๓.๑.๒. นวักเรรียนไมยู่ตตที่ตำกวยู่ตำร น้อยละ ๙๐ สตำมตำรถสร น้ตำงผลงตำนจตำก
กตำรเข น้ตำรยู่วมกปิจกรรมด น้ตำน ศปิลปะ ดนตรรี-นตำฎศปิลปย์  กรีฬตำและนวัทนตำกตำร             
                ๓.๑.๓. นวักเรรียนไมยู่ตตที่ตำกวยู่ตำร น้อยละ ๑๐๐ รย น้จวักปน้องกวันตนเองจตำกสปิที่ง
เสพตปิดให น้โทษ หลรีกเลรีที่ยงอขุบวัตปิเหตขุและปวัญหตำทตำงเพศ
                

๓.๒ เชริงคขุณภนพ
                   ๓.๒.๑  นวักเรรียนเหป็นคขุณคยู่ตำในตนเอง มรีควตำมมวัที่นใจ กล น้ตำ
แสดงออกอยยู่ตำงเหมตำะสม
                   ๓.๒..๒  นวักเรรียนมรีมนขุษยย์สวัมพวันธย์ทรีที่และให น้เกรียรตปิผย น้อพที่น   

      
๔. วริธทกนรดนนเนรินกนร/ข ทนนตอนกนรดนนเนรินกนร

กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริดชอบ

๑.เสนอโครงกตำรเพพที่ออนขุมวัตปิ พ.ค. ๕๘

นตำยชวัยฤกษย์  กลปิที่น
อยู่วม

และคณะ

๒.ประชขุมชรีตั้แจงให น้ครยในโรงเรรียนทรตำบ มปิ.ย. ๕๘
๓.จวัดเตรรียมเครพที่องมพอ มปิ.ย. ๕๘
๔.ดตตำเนปินกตำรจวัดกปิจกรรม มปิ.ย. ๕๘ –

ม.ค. ๕๙
๕.จวัดทตตำแบบสอบถตำมควตำมพศงพอใจ ก.พ. ๕๙

๖.สอบถตำมควตำมพศงพอใจผย น้มรีสยู่วน
เกรีที่ยวข น้อง

มรี.ค.๕๙

๗. สรขุปผลกตำรสอบถตำมควตำมพศงพอใจ มรี.ค.๕๙

๘.สรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำร
และรตำยงตำนผย น้บรปิหตำรสถตำนศศกษตำ

มรี.ค.๕๙

5.กริจกรรม/รนยละเอทยดงบประมนณ

กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/
ผมู ข้
เกทที่ยว
ขข้อง

งบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมนณ

กริจกรรมททที่ ๑  
กริจกรรมกทฬนส ทมพ ทนธณ 

๕,๐๐๐ เดพอน
มรีนตำคม

นตำยชวัย
ฤกษย์
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กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/
ผมู ข้
เกทที่ยว
ขข้อง

เหลชอง-เขทยวเกมสณ 
๒๕๕๘

2. ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัด
กปิจกรรม

3. แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิด
ชอบ

4. ดตตำเนปินงตำน

5. สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินงตำน

นวักเรรียน
ชวั ตั้น

อนขุบตำล-
ประถม
ศศกษตำปรี

ทรีที่ ๖

กลปิที่น
อยู่วม
และ
คณะ

กริจกรรมททที่  ๒ 
กริจกรรมว ทนชนเลน
เดยณ
 ๒.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะ
ครยเกรีที่ยวกวับกตำรจวัด
กปิจกรรม
 ๒.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๒.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๒.๔ สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินงตำน

  นวักเรรียน
ชวั ตั้น

อนขุบตำล-
ประถม
ศศกษตำปรี

ทรีที่ ๖

เดพอน
มปิถขุนตำย
น

นตำยชวัย
ฤกษย์
กลปิที่น
อยู่วม
และ
คณะ

กริจกรรมททที่ ๓ กริจกรรม
ลดพขุงลดโรค
๓.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะ
ครยเกรีที่ยวกวับกตำรจวัด
กปิจกรรม
 ๓.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ

นวักเรรียน
ชวั ตั้น

อนขุบตำล-
ประถม
ศศกษตำปรี

ทรีที่ ๖

๑๐๐๐ ตลอดปรี
กตำร
ศศกษตำ

นตำยชวัย
ฤกษย์
กลปิที่น
อยู่วม
และ
คณะ
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กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/
ผมู ข้
เกทที่ยว
ขข้อง

 ๓.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๓.๔ สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินงตำน

กริจกรรมททที่ ๔ กริจกรรม
ศริลปะสมูสกนรพ ทฒนน
สขุนทรทยภนพ
๔.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะ
ครยเกรีที่ยวกวับกตำรจวัด
กปิจกรรม
 ๔.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๔.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๔.๔ สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินงตำน

นวักเรรียน
ชวั ตั้น

อนขุบตำล-
ประถม
ศศกษตำปรี

ทรีที่ ๖

ตลอดปรี
กตำร
ศศกษตำ

นตำยชวัย
ศปิรปิ ยปิตั้ม
แย น้ม
แสง
และ
คณะ

กริจกรรมททที่ ๕ กริจกรรม
กนรแสดงนนฏศริลปณ
สรข้นงสรรคณพ ทฒนนกนร
เรทยนรมู ข้
๕.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะ
ครยเกรีที่ยวกวับกตำรจวัด
กปิจกรรม
 ๕.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๕.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๕.๔ สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินงตำน

นวักเรรียน
ชวั ตั้น

อนขุบตำล-
ประถม
ศศกษตำปรี

ทรีที่ ๖

๒๐๐๐ ตลอดปรี
กตำร
ศศกษตำ

นตำยชวัย
ศปิรปิ ยปิตั้ม
แย น้ม
แสง
และ
คณะ

กริจกรรมททที่ ๖ กริจกรรม
โรงเรทยนสสงเสรริมสขุข
ภนพ

นวักเรรียน
ชวั ตั้น

อนขุบตำล-

ตลอดปรี
กตำร
ศศกษตำ

นตำงสตำ
วอรขุณ
มรีสวัตยย์
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กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/
ผมู ข้
เกทที่ยว
ขข้อง

๖.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะ
ครยเกรีที่ยวกวับกตำรจวัด
กปิจกรรม
 ๖.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๖.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๖.๔ สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินงตำน

ประถม
ศศกษตำปรี

ทรีที่ ๖

และ
คณะ

กริจกรรมททที่ ๗ 
กริจกรรมรณรงคณตข้นน
ยนเสพตริด
๗.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะ
ครยเกรีที่ยวกวับกตำรจวัด
กปิจกรรม
 ๗.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๗.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๗.๔ สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินงตำน

นวักเรรียน
ชวั ตั้น

อนขุบตำล-
ประถม
ศศกษตำปรี

ทรีที่ ๖

เดพอน
มปิถขุนตำย
น

นตำยชวัย
ฤกษย์
กลปิที่น
อยู่วม
และ
คณะ

กริจกรรมททที่ ๘ กริจกรรม
กนรเรทยนรมู ข้ครมู 
D.A.R.E
๘.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะ
ครยเกรีที่ยวกวับกตำรจวัด
กปิจกรรม
 ๘.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๘.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๘.๔ สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินงตำน

นวักเรรียน
ชวั ตั้น

ประถม
ศศกษตำปรี

ทรีที่ ๖

เดพอน
พฤศจปิก
ตำยน-
เดพอน
มรีนตำคม

นตำงสตำ
ว

อวังคณ
ตำ ปตำน

นก
และ
คณะ
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กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/
ผมู ข้
เกทที่ยว
ขข้อง

กริจกรรมททที่ ๙ 
กริจกรรมกทฬนกนร
ไฟฟข้ นไทรนข้อย
๙.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะ
ครยเกรีที่ยวกวับกตำรจวัด
กปิจกรรม
 ๙.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๙.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๙.๔ สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินงตำน

นวักกรีฬตำ ๑๐๐๐ เดพอน
กรกฎตำ
คม

นตำยชวัย
ฤกษย์
กลปิที่น
อยู่วม
และ
คณะ

กริจกรรมททที่ ๑๐ กทฬน 
มหนสนขุก
๑๐.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะ
ครยเกรีที่ยวกวับกตำรจวัด
กปิจกรรม
 ๑๐.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๑๐.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๑๐.๔ สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินงตำน

นวักเรรียน
ชวั ตั้น

ประถม
ศศกษตำปรี
ทรีที่ ๑-๖

ตลอดปรี
กตำร
ศศกษตำ

นตำยชวัย
ฤกษย์
กลปิที่น
อยู่วม
และ
คณะ

กริจกรรมททที่ ๑๑ ชมรม
เทคว ทนโด
๑๑.๑ ประชขุมชรีตั้แจง
คณะครยเกรีที่ยวกวับกตำรจวัด
กปิจกรรม
 ๑๑.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๑๑.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๑๑.๔ สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร

นวักเรรียน
ชวั ตั้น

ประถม
ศศกษตำปรี
ทรีที่ ๑-๖

๑๐๐๐ ตลอดปรี
กตำร
ศศกษตำ

นตำย
สขุจรปิต
พขุยู่มไม น้
และ
คณะ
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กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบ
ผริด
ชอบ/
ผมู ข้

ดตตำเนปินงตำน

กริจกรรมททที่ ๑๒ 
กริจกรรมทดสอบ
สมรรถภนพ
๑๒.๑ ประชขุมชรีตั้แจง
คณะครยเกรีที่ยวกวับกตำรจวัด
กปิจกรรม
 ๑๒.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๑๒.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๑๒.๔ สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินงตำน

นวักเรรียน
ชวั ตั้น

อนขุบตำล-
ประถม
ศศกษตำปรี

ทรีที่ ๖

ตลอดปรี
กตำร
ศศกษตำ

นตำยชวัย
ฤกษย์
กลปิที่น
อยู่วม
และ
คณะ

กริจกรรมททที่ ๑๓ 
กริจกรรมว ทนเดป็ก
๑๓.๑ ประชขุมชรีตั้แจง
คณะครยเกรีที่ยวกวับกตำรจวัด
กปิจกรรม
 ๑๓.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๑๓.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๑๓.๔ สรขุปและจวัดทตตำ
แฟน้มรตำยงตำนผลกตำร
ดตตำเนปินงตำน

นวักเรรียน
ชวั ตั้น

อนขุบตำล-
ประถม
ศศกษตำปรี

ทรีที่ ๖

เดพอน
มกรตำค
ม

นตำง
สตำวรวัง
ษปินรี

เงตำงตำม
และ
คณะ

๖.    งบประมนณดนนเนรินกนร  จตตำนวน   ๑๐,๐๐๐บตำท  (หนศที่งหมพที่นบตำท
ถ น้วน)

 -เงปินงบประมตำณ ๑๐,๐๐๐ บตำท
 -เงปินนอกงบประมตำณ………-……………บตำท

๗.   กนรประเมรินผล

ต ทวบสงชทนควนมสนนเรป็จ ว ริธทกนรประเมริน เครชที่องมชอททที่ใชข้
๑. นวักเรรียนไมยู่ตตที่ตำกวยู่ตำร น้อยละ๙๐ มรี
สขุขนปิสวัยในกตำรดยแลสขุขภตำพและออก

- ประเมปิน
- สวังเกต

- แบบประเมปิน
- แบบสวังเกต
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ต ทวบสงชทนควนมสนนเรป็จ ว ริธทกนรประเมริน เครชที่องมชอททที่ใชข้
กตตำลวังกตำย
๒.นวักเรรียนไมยู่ตตที่ตำกวยู่ตำร น้อยละ ๘๕ มรี
นตตั้ตำหนวัก สยู่วนสยง และสมรรถภตำพ
ทตำงกตำยตตำมเกณฑย์มตำตรตำฐตำน

- ประเมปิน
- สวังเกต

- แบบประเมปิน
- แบบสวังเกต

๓. นวักเรรียนไมยู่ตตที่ตำกวยู่ตำร น้อยละ๑๐๐ 
รย น้จวักปน้องกวันตนเองจตำกสปิที่งเสพตปิดให น้
โทษและหลรีกเลรีที่ยงตนเองจตำก
สภตำวะทรีที่ต น้องเสรีที่ยงตยู่อควตำมรขุนแรง 
อขุบวัตปิเหตขุและปวัญหตำทตำงเพศ

- ประเมปิน
- สวังเกต

- แบบประเมปิน
- แบบสวังเกต

๔ .นวักเรรียนไมยู่ตตที่ตำกวยู่ตำร น้อยละ๙๐ 
เหป็นคขุณคยู่ตำในตนเอง มรีควตำมมวัที่นใจ 
กล น้ตำแสดงออกอยยู่ตำงเหมตำะสม

- ประเมปิน
- สวังเกต

- แบบประเมปิน
- แบบสวังเกต

๕. นวักเรรียนไมยู่ตตที่ตำกวยู่ตำร น้อยละ ๙๕ มรี
มนขุษยย์สวัมพวันธย์ดทรีที่ดรีแลพให น้เกรียรตปิผย น้
อพที่น

- ประเมปิน
- สวังเกต

- แบบประเมปิน
- แบบสวังเกต

๖. นวักเรรียนไมยู่ตตที่ตำกวยู่ตำร น้อยละ๙๐ 
นวักเรรียนสตำมตำรถสร น้ตำงผลงตำนจตำกตำร
เข น้ตำรยู่วมกปิจกรรมด น้ตำนศปิลปะ ดนตรรี-
นตำฎศปิลปย์  กรีฬตำและนวันทนตำกตำร

- ประเมปิน
- สวังเกต

- แบบประเมปิน
- แบบสวังเกต

๘.   ผลททที่คนดวสนจะไดข้ร ทบ
๘.๑  นวักเรรียนไมยู่ตตที่ตำกวยู่ตำร น้อยละ ๙๐ มรีสขุขนปิสวัยในกตำรดยแลสขุขภตำพและ

ออกกตตำลวังกตำย
๘.๒  นวักเรรียนไมยู่ตตที่ตำกวยู่ตำร น้อยละ ๙๐ สตำมตำรถสร น้ตำงผลงตำนจตำกกตำรเข น้ตำรยู่วม

กปิจกรรมด น้ตำน ศปิลปะ ดนตรรี-นตำฎศปิลปย์  กรีฬตำและนวัทนตำกตำร               
๘.๓ นวักเรรียนไมยู่ตตที่ตำกวยู่ตำร น้อยละ ๑๐๐ รย น้จวักปน้องกวันตนเองจตำกสปิที่งเสพตปิดให น้

โทษ หลรีกเลรีที่ยงอขุบวัตปิเหตขุและปวัญหตำทตำงเพศ
๘.๔นวักเรรียนเหป็นคขุณคยู่ตำในตนเอง มรีควตำมมวัที่นใจ กล น้ตำแสดงออกอยยู่ตำง

เหมตำะมรีมนขุษยย์สวัมพวันธย์ทรีที่และให น้เกรียรตปิผย น้อพที่น

ลงชพที่อ………………………………………………ผย น้เสนอโครงกตำร     
ลงชพที่อ…………………………………ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร
         (นตำยชวัยฤกษย์ กลปิที่นอยู่วม )                                        ( นตำงสตำว
อรขุณ  มรีสวัตยย์ )
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                                                                              หวัวหน น้ตำงตำน
บรปิหตำรทวัที่วไป

ลงชพที่อ…………………………………………………………ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
                                            (นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร)
                                      ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

โครงกนร                       พ ทฒนนปร ทบปรขุงภมูม ริท ทศนณและกนรบรริกนรททที่ส สง
เสรริมใหข้ผมู ข้เร ทยนพ ทฒนนเตป็มศ ทกยภนพ
แผนงนน                                    บรริหนรงนนท ทที่วไป
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน                     ๓,๔
สนองกลยขุทธณสพป.นนทบขุร ท เขต ๒       กลยขุทธณททที่ ๒
มนตรฐนนททที่   ๑๑
ต ทวบสงชทนท ทที่   ๑๑.๑-๑๑.๓
ล ทกษณะโครงกนร                           ตสอเนชที่อง 
ผมู ข้ร ทบผริดชอบ                                 นนย   สขุจร ริต พขุสมไมข้
ระยะเวลนดนนเนรินกนร              พฤษภนคม   ๒๕๕๘ – ๓๐ 
มทนนคม  ๒๕๕๙
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
1.หล ทกกนรและเหตขุผล

             กตำรจวัดกตำรเรรียนกตำรสอนตตำมหลวักสยตรใหมยู่  มขุยู่งเน น้นให น้ผย น้เรรียนได น้รวับ
กตำรพวัฒนตำในทขุกๆด น้ตำนตตำม
ศวักยภตำพของผย น้เรรียน เพพที่อเปป็ นกตำรสนวับสนขุนและสยู่งเสรปิมให น้นวักเรรียนเกปิดกตำร
เรรียนรย น้รอบด น้ตำนมรีกตำรพวัฒนตำตนเองตตำมควตำมสนใจและควตำมถนวัดได น้อยยู่ตำงเตป็มทรีที่
ครยต น้องสร น้ตำงควตำมตระหนวักในกตำรจวัดกปิจกรรมกตำรเรรียนกตำรสอนและกะบวนกตำร
เรรียนรย น้
              ดวังนวั ตั้นทตำงโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี จศงได น้ให น้ควตำมสตตำควัญในสยู่วนนรีตั้
และเพพที่อเปป็ นสยู่วนหนศที่งในกตำรพวัฒนตำนวักเรรียนทวั ตั้งในด น้ตำนศวักยภตำพและตวัวนวักเรรียน

๒.  ว ทตถขุประสงคณ
          ๒.๑ เพพที่อให น้สถตำนศศกษตำมรีห น้องเรรียน ห น้องปฏปิบวัตปิกตำร อตำคตำรเรรียน
มวัที่นคง สะอตำดและปลอดภวัย มรีส ปิที่งอตตำนวยควตำมสะดวก พอเพรียง อยยยู่ในสภตำพใช น้
กตำรได น้ดรี สถตำพแวดล น้อมรยู่มรพที่น และมรีแหลยู่งเรรียนรย น้สตตำหรวับผย น้เรรียน
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๒.๒ เพพที่อให น้สถตำนศศกษตำเปป็ นสถตำนทรีที่ดรีและมรีควตำมปลอดภวัยสตตำหรวับผย น้
เรรียน

๒.๓ เพพที่อให น้สถตำนศศกษตำสตำมตำรถจวัดทรีที่ให น้บรปิกตำรสพที่อและเทคโนโลยรี
สตำรสนเทศทรีที่เอพตั้อให น้ผย น้เรรียนเรรียนรย น้ด น้วยตนเองและหรพอเรรียนรย น้แบบมรีสยู่วนรยู่วม

๓. เปข้ นหมนย
 
ดข้นนปรริมนณ  

๑. อตำคตำรสถตำนทรีที่  บรปิเวณภตำยในโรงเรรียนมรีสภตำพแวดล น้อมทรีที่นยู่ตำ
ทตตำงตำนนยู่ตำเรรียน

๒. บรรยตำกตำศสยู่งเสรปิมให น้มรีกตำรทตตำงตำนรยู่วมกวัน
๓. ให น้ทขุกคนมรีสยู่วนรยู่วมในกตำรดยแลรวักษตำ  และพวัฒนตำสภตำพ

แวดล น้อม ให น้ดรียปิที่งขศตั้น
๔. เพพที่อปรวับปรขุงระบบเสรียงตตำมสตำยภตำยในโรงเรรียน
๕. ปรวับปรขุงซยู่อมแซมระบบแสงสวยู่ตำงภตำยในอตำคตำรเรรียนและรอบๆ

บรปิเวณโรงเรรียน
๖. นวักเรรียนร น้อยละ ๙๐ได น้ใช น้บรปิกตำรสพบค น้นข น้อมยลจตำกแหลยู่งเรรียนรย น้
๗. อขุปกรณย์สพที่อและเทคโนยรีมรีประสปิทธปิภตำพและช น้ได น้มตำกกวยู่ตำร น้อยละ

๙๐ขศตั้นไป

ดข้นนคขุณภนพ
๑. บรปิเวณ อตำคตำรสถตำนทรีที่สะอตำด  มรีควตำมสวยงตำม นยู่ตำอยยยู่ นยู่ตำเรรียน
๒. บขุคลตำกรในโรงเรรียนมรีสขุขภตำพทรีที่ดรีทวั ตั้งรยู่ตำงกตำยและจปิตใจ
๓. อตำคตำรสถตำนทรีที่สะอตำดเรรียบร น้อยอยยยู่ตลอดเวลตำ
๔. ปรวับปรขุงระบบเสรียงตตำมสตำยให น้ใช น้ได น้ตตำมปกตปิ
๕.ปรวับปรขุงซยู่อมแซมระบบแสงสวยู่ตำงภตำยในอตำคตำรเรรียนและรอบๆ

บรปิเวณโรงเรรียนให น้ใช น้ได น้ตตำมปกตปิ
๖. โรงเรรียนมรีประสปิทธปิภตำพในกตำรจวัดให น้บรปิกตำรเพพที่อศศกษตำค น้นคว น้ตำ

จตำกเทคโนโลยรีได น้

๔.  ต ทวชทนว ทดควนมสนนเรป็จ  
กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริดชอบ

๑.เสนอโครงกตำรเพพที่ออนขุมวัตปิ พ.ค. ๕๘

นตำยสขุจรปิต  พขุยู่มไม น้
และคณะ

๒.ประชขุมชรีตั้แจงให น้ครยในโรงเรรียน
ทรตำบ

มปิ.ย. ๕๘

๓.จวัดเตรรียมเครพที่องมพอ มปิ.ย. ๕๘
๔.ดตตำเนปินกตำรจวัดกปิจกรรม มปิ.ย. ๕๘ –
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กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริดชอบ

ม.ค. ๕๙
๕.จวัดทตตำแบบสอบถตำมควตำมพศง
พอใจ

ก.พ. ๕๙

๖.สอบถตำมควตำมพศงพอใจผย น้มรีสยู่วน
เกรีที่ยวข น้อง

มรี.ค.๕๙

๗. สรขุปผลกตำรสอบถตำมควตำมพศง
พอใจ

มรี.ค.๕๙

๘.สรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำนตตำม
โครงกตำรและรตำยงตำนผย น้บรปิหตำรสถตำน
ศศกษตำ

มรี.ค.๕๙

๕.กริจกรรม/วริธทกนร/ข ทนนตอนกนรดนนเนรินงนน
กริจกรรม/รนย

ละเอทยดงบประมนณ
เปข้ น

หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้

เกทที่ยวขข้องงบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมน
ณ

    กริจกรรมททที่๑ 
เสทยงตนมสนย
ภนยในโรงเรทยน
๑.๑ซยู่อมแซมระบบ
เสรียงตตำมสตำย
๑.๒นวักเรรียนมรีสยู่วน
รยู่วมในกตำรใช น้เสรียง
ตตำมสตำย
  กปิจกรรมทรีที่๒ระบบ
แสงสวยู่ตำงและอขุปกรณย์
ไฟฟน้ตำภตำยในโรงเรรียน
๑.๑สตตำรวจระบบ
ไฟฟน้ตำทวั ตั้งภตำยในละ
ภตำยนอกรวมทวั ตั้งรอบ

กลขุยู่ม
นวักเรรียน

ใน
กปิจกรรม
เสรียง
ตตำม

     สตำย

ระบบ
ไฟฟน้ตำ
รอบ

บรปิเวณ
โรงเรรีย

น

๓๐,๐๐
๐

ก.ค.
๕๘

ก.ค.
๕๘

นตำยสขุจรปิต
พขุยู่มไม น้

นตำยชวัยฤกษย์
กลปิที่นอยู่วม

นตำยชวัยฤกษย์
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้

เกทที่ยวขข้องบรปิเวณโรงเรรียน
๑.๒จวัดซพตั้ออขุปกรณย์
ไฟฟน้ตำมตำเปลรีที่ยน
ทดแทนทรีที่เสรียหตำย
๑.๓ทตตำแบบบวันทศก
กตำรตรวจสอบและกตำร
ซยู่อมแซมอขุปกรณย์
ตยู่ตำงๆ
  กปิจกรรมทรีที่๒ พวัฒนตำ
สภตำพแวดล น้อม
๑.๑สตตำรวจสภตำพ
แวดล น้อมภตำยในและ
รอบบรปิเวณโรงเรรียน
๑.๒แบยู่งกลขุยู่มนวักเรรียน
ชวั ตั้นป.๑-๖มตำชยู่วยกวัน
พวัฒนตำสภตำพแวดล น้อม
ในบรปิเวณตยู่ตำงๆ
๑.๓สร น้ตำงกลขุยู่มผย น้รวับผปิด
ชอบในบรปิเวณเข
ตนวั ตั้นๆ
  กปิจกรรม
ทรีที่๓ซยู่อมแซมครขุภวัณฑย์
๑.๑สตตำรวจครขุภวัณฑย์ใน
โรงเรรียนวยู่ตำยวังใช น้งตำน
ได น้ตตำมปกตปิหรพอไมยู่
๑.๒ซยู่อมแซม
ครขุภวัณฑย์และจตตำหนยู่ตำย
เครพที่องทรีที่ใช น้กตำรไมยู่ได น้
  กปิจกรรมทรีที่๔ 
ปรวับปรขุงสนตำมเดป็ก
เลยู่น BBL
๑.๑วตำงแผนงตำนและ
ตปิดตยู่อประสตำนเรพที่อง
อขุปกรณย์ทรีที่ใช น้สร น้ตำง
สนตำม

สตำมตำรถ
ใช น้งตำน
ได น้ร น้อย
ละ๙๐ขศตั้
นไป

นวักเรรียน
ทวั ตั้ง

โรงเรรีย
น

ครขุภวัณ
ฑย์

สตำมตำรถ
ใช น้ได น้
ร น้อย

ละ๙๐

นวักเรรียน
ทวั ตั้ง

โรงเรรีย
น

ก.ค.
๕๘

ก.ค.
๕๘

ก.ค.
๕๘

กลปิที่นอยู่วม

นตำงสตำวรวังษปิ
นรี

 เงตำงตำม

นตำยชวัยฤกษย์
กลปิที่นอยู่วม
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้

เกทที่ยวขข้อง๑.๒ตปิดตยู่อชยู่ตำงและ
คณะครยเพพที่อรยู่วมมพอใน
กตำรสร น้ตำงสนตำม
๑.๓ตรวจสอบ
โครงสร น้ตำงของเครพที่อง
เลยู่นและควตำมแขป็ง
แรงของเคครพที่องเลยู่น
   กริจกรรมททที่๕ 
ปร ทบปรขุงหข้องเรทยน
ตนมแนวทนง BBL
๑.๑ สตตำรวจห น้องเรรียน
ทขุกห น้องเพพที่อวตำงแผน
ในกตำรจวัดห น้องเรรียน
๑.๒ประชขุมและ
วตำงแผนกวับครยประจตตำ
ชวั ตั้นในแตยู่ละห น้องเพพที่อ
วตำงแผนกตำรจวัด
ห น้องเรรียน BBL
๑.๓ เตรรียมอขุปกรณย์
ในกตำรจวัดห น้อง BBL
๑.๔เรปิที่มกปิจกรรมกตำร
ตกแตยู่งห น้อง BBL
๑.๕ ตรวจสอบและ
ประเมปินควตำมพศง
พอใจในแตยู่ละห น้อง

นวักเรรียน
ทวั ตั้ง

โรงเรรีย
น

ก.ค.
๕๘ นตำยสขุจรปิต

พขุยู่มไม น้

๖.    งบประมนณดนนเนรินกนร  จตตำนวน   ๓๐,๐๐๐บตำท  (…ห น้ตำหมพที่น
บตำท…)

 -เงปินงบประมตำณ ………………๓๐,๐๐๐………………………………บตำท
 -เงปินนอกงบประมตำณ…………………………………………บตำท

๗.กนรประเมรินผล
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ต ทวชทนว ทดควนมสนนเรป็จ ว ริธทกนรว ทดและ
ประเมริน

เครชที่องมชอ

ร น้อยละ๙๐ของบรปิเวณ อตำคตำรสถตำนทรีที่มรี
ควตำมสะอตำดสวยงตำม มรีควตำมมวัที่นคงแขป็ง
แรง ปลอดภวัย

สตตำรวจ แบบสตตำรวจ

ร น้อยละ๙๐บขุคลตำกรในโรงเรรียนมรี
สขุขภตำพทรีที่ดรีทวั ตั้งรยู่ตำงกตำยและจปิตใจ

สตตำรวจ แบบสตตำรวจ

ระบบเสรียงตตำมสตำยให น้ใช น้ได น้เกปิน
ร น้อยละ๙๐ขศตั้นไป

สตตำรวจ แบบสตตำรวจ

ระบบแสงสวยู่ตำงภตำยในอตำคตำรเรรียนและ
รอบๆบรปิเวณโรงเรรียนให น้ใช น้ได น้เกปิน
ร น้อยละ๙๐ขศตั้นไป

สตตำรวจ แบบสตตำรวจ

ร น้อยละ๙๐ของโรงเรรียนมรีประสปิทธปิภตำพ
ในกตำรจวัดให น้บรปิกตำรเพพที่อศศกษตำค น้นคว น้ตำ
จตำกเทคโนโลยรีได น้

สตตำรวจ แบบสตตำรวจ

๘. ผลททที่คนดวสนจะไดข้ร ทบ
๑. บรปิเวณ อตำคตำรสถตำนทรีที่มรีควตำมสะอตำดสวยงตำม มรีควตำมมวัที่นคงแขป็งแรง

ปลอดภวัย
๒. บขุคลตำกรในโรงเรรียนมรีสขุขภตำพทรีที่ดรีทวั ตั้งรยู่ตำงกตำยและจปิตใจ
๓. ระบบเสรียงตตำมสตำยให น้ใช น้ได น้ตตำมปกตปิ
๔. ระบบแสงสวยู่ตำงภตำยในอตำคตำรเรรียนและรอบๆบรปิเวณโรงเรรียนให น้ใช น้ได น้

ตตำมปกตปิ
๕. โรงเรรียนมรีประสปิทธปิภตำพในกตำรจวัดให น้บรปิกตำรเพพที่อศ ศกษตำค น้นคว น้ตำจตำก

เทคโนโลยรีได น้
๖. บรปิเวณ อตำคตำรสถตำนทรีที่มรีควตำมสะอตำด สวยงตำม มรีพพตั้นทรีที่ส รีเขรียว มรีแหลยู่ง

เรรียนรย น้ และเอพตั้อตยู่อกตำรเรรียนกตำรสอนและทตตำให น้คขุณภตำพงตำนมรีมตำตรฐตำนสยงขศตั้นมรี
จปิตสตตำนศกทรีที่ดรีในกตำรทตตำงตำนรยู่วมกวันและเพปิที่มประส ปิทธปิภตำพกตำรทตตำงตำนให น้รวดเรป็ว
ยปิที่งขศตั้น

  ลงชพที่อ                         ผย น้เสนอโครงกตำร           
ลงชพที่อ..............................ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร
        (.นตำยสขุจรปิต    พขุยู่มไม น้  )                                             (ครย อรขุณ  
มรีสวัตยย์)

หวัวหน น้ตำงตำนบรปิหตำรงตำนทวัที่วไป
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ลงชพที่อ.....................................................ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
                                                    ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียน

                ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

โครงกนร             กตำรสยู่งเสรปิมให น้ผย น้เรรียนมรีคขุณธรรม  จรปิยธรรมและ
คยู่ตำนปิยมทรีที่พศงประสงคย์
แผนงนน           บรปิหตำรงตำนทวัที่วไป
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน           ข น้อ ๑
สนองกลยขุทธณ สพป.นนทบขุร ท เขต ๒         ข น้อ ๒
มนตรนฐนนททที่           ๒   ตวัวบยู่งชรีตั้  
ล ทกษณะโครงกนร           ตยู่อเนพที่อง
ผมู ข้ร ทบผริดชอบโครงกนร                       นตำงสตำวชงโค  ลขุประสงคย์
ระยะเวลนดนนเนรินกนร            พฤษภตำคม ๒๕๕๘ – มรีนตำคม ๒๕๕๙

๑. หล ทกกนรและเหตขุผล
พระรตำชบวัญญวัตปิกตำรศศกษตำแหงชตำตปิ พ .ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพปิที่มเตปิม (ฉบวับ

ทรีที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มตำตรตำ ๖กตตำหนด ควตำมมขุงหมตำยและหลวักกตำรจวัดกตำรศศกษตำ 
ใหกตำรศศกษตำเปนไปเพพที่อพวัฒนตำคนไทยใหเปนมนขุษยทรีที่สมบยรณ ทวั ตั้งรตำงกตำย       
จปิตใจ สตปิปญญตำ ควตำมรยและคขุณธรรม มรีจรปิยธรรมและววัฒนธรรมในกตำรดตตำรง 
ชรีวปิต สตำมตำรถอยย รวมกวับผยอพที่นไดอยตำงมรีควตำมสขุข รวมถศงกตำรกตตำหนด    
คขุณลวักษณะอวันพศงประสงคของผยเรรียนตตำมจขุดมขุงหมตำยของ หลวักสยตรกตำรศ ศกษตำ  
ขวั ตั้นพพตั้นฐตำน พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหเหป็นคขุณคตำของตนเอง มรีวปินวัยในตนเอง ปฎปิบวัตปิ 
ตนเองตตำม หลวักธรรมของพระพขุทธศตำสนตำ หรพอศตำสนตำทรีที่ตนนวับถพอ มรีคขุณธรรม 
จรปิยธรรมและคตำนปิยมอวันพศงประสงค มตำตรตำ ๗ มขุงปลยกฝงจปิตสตตำนศกทรีที่ถยกตอง    
เกรีที่ยวกวับกตำรปกครองในระบอบประชตำธปิปไตยอวันมรีพระมหตำกษวัตรปิยทรง เปนพ 
ระประมขุข ประชตำธปิปไตยเปนกระบวนกตำรทรีที่เกปิดจตำกกตำรเรรียนรย และกตำรฝกฝนตวั ตั้ง  
แตววัยเดป็ก ใหเปนผยมรี คขุณธรรม จรปิยธรรม มรีวปินวัย มรีควตำมรวับผปิดชอบ ซพที่อสวัตย     
เทรีที่ยงธรรม ปลยกฝงวปิถรีชรีว ปิตประชตำธปิปไตยใหเกปิดขศตั้นกวับตวัว นวักเรรียนจนสตำมตำ 
รถนตตำวปิถรีชรีว ปิตประชตำธปิปไตยไปปรวับใชในชรีวปิตประจตตำววันได ปจจขุบวันแนวโนมดตำน    
คขุณธรรม จรปิยธรรมและคตำนปิยมทรีที่พยู่รีศงประสงคของนวักเรยรีนอยยในระดวับตยู่ตตำลง   
พบวตำ
เนพที่องจตำกมรีสพที่อและเทคโนโลยรีเขตำมตำเผยแพรและมรีอปิทธปิพลในชรีวปิตประจตตำววัน 
ของนวักเรรียนและมรีครยบตำงสวน เทตำนวั ตั้นทรีที่ปลยกฝงคขุณธรรมใหกวับนวักเรรียน รวมทวั ตั้ง   
ขตำดควตำมรวมมพอกวันระหวตำงบตำน โรงเรรียน และชขุมชน ในกตำร ปลยกฝงคขุณธร   
รมอยตำงตอเนพที่อง ถตำไมรรีบแกไขนวักเรรียนอตำจสรตำงปญหตำใหครอบครวัว โรงเรรียน       
ชขุมชนและสวังคมได โดยทขุกฝตำยตอง  รวมกวันจวัดกปิจกรรมทรีที่สงเสรปิมดตำนวปินวัย      
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ควตำมรวับผปิดชอบ ควตำมซพที่อสวัตยสขุจรปิต ควตำมกตวัญ กตเวทรี มรีควตำมเมตตตำกรขุณตำ ู
ควตำมเอพตั้อเฟอเผพที่อแผ ควตำมเสรียสละเพพที่อสวนรวม กตำรใชทรวัพยตำกรอยตำง    
ประหยวัดและ คขุมคตำ รวมทวั ตั้งมรีควตำมภตำคภยมปิใจในควตำมเปนไทยใหแกนวักเรรียน     
เพพที่อใหนวักเรรียนปฏปิบวัตปิตนจนเปนกปิจนปิสวัย ชรีวปิตประจตตำววัน ดวังนวั ตั้น โรงเรรียนววัด 
คลองขขุนศรรีจศงไดพวัฒนตำผยเรรียนใหมรีคขุณธรรม จรปิยธรรม และคตำนปิยม ทรีที่พศงประ   
สงค เพพที่อใหสอดคลองกวับหลวักกตำรในกตำรจวัดกตำรศศกษตำ เพพที่อมขุงใหเกปิด    
คขุณลวักษณะของคนไทยทรีที่พศง ประสงคทวั ตั้งในฐตำนะพลเมพองและพลโลก
๒. ว ทตถขุประสงค 

๒.๑ เพพที่อใหนวักเรรียนมรีคขุณลวักษณะอวันพศงประสงคตตำมหลวักสยตร              
๒.๒ เพพที่อใหนวักเรรียนมรีควตำมเอพตั้ออตำทรผย น้อพที่นและกตวัญ กตเวทรี                ู
๒.๓ เพพที่อใหนวักเรรียนยอมรวับควตำมคปิดและววัฒนธรรมทรีที่แตกตตำง               
๒.๔ เพพที่อใหนวักเรรียนมรีควตำมตระหนวักรยคขุณคตำ รวมอนขุรวักษและพวัฒนตำส ปิที่ง    
แวดลอม

๓. เปนหมนย
๓.๑ เปตำหมตำยเชปิงปรปิมตำณ                                                              

๓.๑.๑ นวักเรรียนรอยละ ๙๐ มรีคขุณลวักษณะอวันพศงประสงคตตำมหลวักสยตร     
๓.๑.๒ นวักเรรียนรอยละ ๙๐ มรีควตำมเอพตั้ออตำทรผยอพที่นและกตญวั กตเวทรี        ู
๓.๑.๓ นวักเรรียนรอยละ ๙๐ ยอมรวับควตำมคปิดและวฒวันธรรมทรีที่แตกตตำง      
๓.๑.๔ นวักเรรียนรอยละ ๙๐ มรีควตำมตระหนวักรยคขุณคตำ รวมอนขุรวักษและ    
พวัฒนตำสปิที่งแวดลอม                                                           

๓.๒ เปตำหมตำยเชปิงคขุณภตำพ                                                             
๓.๒.๑ นวักเรรียนโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีมรีคขุณธรรม จรปิยธรรมและสตำมตำรถ
อยยรวมกวัน อยตำงมรีควตำมสขุข                                          ๓   .๒.๒ 
นวักเรรียนโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีสตำมตำรถปฏปิบวัตปิตนตตำมวปิถรีช รีว ปิต
ประชตำธปิปไตย                                                                         
๓.๒.๓ นวักเรรียนโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีรยคขุณคตำของสงปิที่แวดลอมและ  
ใชทรวัพยตำกรอยตำงคขุมคตำ   

๔. วริธทกนรดนนเนรินกนร/ข ทนนตอนกนรดนนเนรินกนร
กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริดชอบ

๑.เสนอโครงกตำรเพพที่ออนขุมวัตปิ พ.ค. ๕๘

นตำงสตำวชงโค  
ลขุประสงคย์
และคณะ

๒.ประชขุมชรีตั้แจงให น้ครยในโรงเรรียน
ทรตำบ

มปิ.ย. ๕๘

๓.จวัดเตรรียมเครพที่องมพอ ( เอกสตำร
ประกอบกตำรสอนเสรปิม                   
แบบฝศก แบบทดสอบ)ในกตำรสอน

มปิ.ย. ๕๘
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กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริดชอบ

เสรปิม
๔.ดตตำเนปินกตำรจวัดกปิจกรรม มปิ.ย. ๕๘ –

ม.ค. ๕๙
๕.จวัดทตตำแบบสอบถตำมควตำมพศงพอใจ ก.พ. ๕๙

๖.สอบถตำมควตำมพศงพอใจผย น้มรีสยู่วน
เกรีที่ยวข น้อง

มรี.ค.๕๙

๗. สรขุปผลกตำรสอบถตำมควตำมพศง
พอใจ

มรี.ค.๕๙

๘.สรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำนตตำม
โครงกตำรและรตำยงตำนผย น้บรปิหตำรสถตำน
ศศกษตำ

มรี.ค.๕๙

6.กริจกรรม/รนยละเอทยดงบประมนณ

กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

งบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมนณ

กริจกรรมททที่ ๑  สสงเสรริม
ประชนธริปไตยใน
โรงเรทยน (สภน
น ทกเรทยน)
๑.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัดกปิจกรรม
๑.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะกรรมกตำร
ทรีที่รวับผปิดชอบ
๑.๓  ดตตำเนปินงตำน
๑.๔ สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำน

  นวักเรรียน
ทวั ตั้ง
โรงเรรียน

ตลอด
ปรีกตำร
ศศกษตำ

นตำย
ปวัญจภยมปิ
หลตำบคตตำ
และครย
ประจตตำ
ชวั ตั้น

กริจกรรมททที่  ๒ กริจกรรม
ประเมรินคขุณล ทกษณะอ ทน

ตลอด
ปรีกตำร

นตำงกวปิ
ตตำภรณย์ 
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กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

พศงประสงคณ
 ๒.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัดกปิจกรรม
 ๒.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๒.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๒.๔ สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำน

นวักเรรียน
ทวั ตั้ง

โรงเรรียน

ศศกษตำ อตปิชตำตปิ
เกษมกขุล
และครย
ประจตตำ
ชวั ตั้น

กริจกรรมททที่ ๓ กริจกรรม
สสงเสรริมคสนนริยม ๑๒ 
ประกนร
๓.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัดกปิจกรรม
 ๓.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๓.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๓.๔ สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำน

นวักเรรียน
ทวั ตั้ง

โรงเรรียน

๕,๐๐๐
ตลอด
ปรีกตำร
ศศกษตำ

นตำยชวัย
ศปิรปิ  
ยปิตั้มแย น้ม
แสง
และครย
ประจตตำ
ชวั ตั้น

กริจกรรมททที่ ๔ กริจกรรม
เพชที่อส ทงคมและ
สนธนรณะประโยชนณ
๔.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัดกปิจกรรม
 ๔.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๔.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๔.๔ สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำน

นวักเรรียน
ทวั ตั้ง

โรงเรรียน

ตลอด
ปรีกตำร
ศศกษตำ

นตำยชวัย
ศปิรปิ  
ยปิตั้มแย น้ม
แสง
และครย
ประจตตำ
ชวั ตั้น

กริจกรรมททที่ ๕ กริจกรรม
ว ทนไหวข้ครมู
๕.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัดกปิจกรรม

นวักเรรียน
ทวั ตั้ง

โรงเรรียน

มปิ.ย.
๕๘

นตำงสตำว
ชงโค  
ลขุ
ประสงคย์
และครย
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กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

๕.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
๕.๓ ดตตำเนปินงตำน
๕.๔ สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปิน
งตำน

ประจตตำ
ชวั ตั้น

กริจกรรมททที่  ๖ กริจกรรม
ว ทนลอยกระทง
 ๖.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัดกปิจกรรม
 ๖.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๖.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๖.๔ สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำน

นวักเรรียน
ทวั ตั้ง

โรงเรรียน

๑,๐๐๐
พ.ย.
๕๘

นตำงสตำว
ชงโค  
ลขุ
ประสงคย์
และครย
ประจตตำ
ชวั ตั้น

กริจกรรมททที่ ๗ กริจกรรม
ว ทนแมสแหสงชนตริ
๗.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัดกปิจกรรม
 ๗.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๗.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๗.๔ สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำน

นวักเรรียน
ทวั ตั้ง

โรงเรรียน

๒,๐๐๐
ส.ค.
๕๘

นตำยชวัย
ศปิรปิ  
ยปิตั้มแย น้ม
แสง
และครย
ประจตตำ
ชวั ตั้น

กริจกรรมททที่ ๘ กริจกรรม
ว ทนพสอแหสงชนตริ
๘.๑ ประชขุมชรีตั้แจงคณะครย
เกรีที่ยวกวับกตำรจวัดกปิจกรรม
 ๘.๒ แตยู่งตวั ตั้งคณะ
กรรมกตำรทรีที่รวับผปิดชอบ
 ๘.๓ ดตตำเนปินงตำน
 ๘.๔ สรขุปและจวัดทตตำแฟน้ม

นวักเรรียน
ทวั ตั้ง

โรงเรรียน

๒,๐๐๐ ธ.ค.
๕๘

นตำงสตำว
ชงโค    
ลขุ
ประสงคย์
และครย
ประจตตำ
ชวั ตั้น
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กริจกรรม/รนยละเอทยด
งบประมนณ

เปข้ น
หมนย

ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้
อง

รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำน

๖.    งบประมนณดนนเนรินกนร  จตตำนวน   ๑๐,๐๐๐บตำท  (…หนศที่งหมพที่น
บตำท…)

 -เงปินงบประมตำณ ………………๑๐,๐๐๐………………………………บตำท
 -เงปินนอกงบประมตำณ…………………………………………บตำท

๗.   กนรประเมรินผล

ตวัวบยู่งชรีตั้ควตำมสตตำเรป็จ วปิธรีกตำรประเมปิน เครพที่องมพอทรีที่ใช น้
๑. นวักเรรียนรอยละ ๙๐ มรี
คขุณลวักษณะอวันพศงประสงค ตตำม
หลวักสยตร

- แบบประเมปิน
- สวังเกต         

- แบบประเมปิน
- แบบสวังเกต

๒. นวักเรรียนรอยละ ๙๐ มรีควตำมเอพตั้อ
อตำทรผยอพที่นและ กตวัญ กตเวทรี ู

- แบบประเมปิน  
- สวังเกต         

- แบบประเมปิน
- แบบสวังเกต

๓. นวักเรรียนรอยละ ๙๐ ยอมรวับ
ควตำมคปิดและ ววัฒนธรรมทรีที่แตกตตำง

- แบบบวันทศก 
- สวังเกต   
- เข น้ตำรยู่วม
กปิจกรรม      

- แบบบวันทศก
- แบบสวังเกต

๔. นวักเรรียนรอยละ ๙๐ มรีควตำม
ตระหนวักรยคขุณคตำ               รวมอ  
นขุรวักษและพวัฒนตำสปิที่งแวดลอม 

- แบบบวันทศก 
- สวังเกต   
- เข น้ตำรยู่วม
กปิจกรรม      

-- แบบบวันทศก
- แบบสวังเกต

 

๘.   ผลททที่คนดวสนจะไดข้ร ทบ
๘.๑ นวักเรรียนไดรวับกตำรสงเสรปิมคขุณธรรม จรปิยธรรมทรีที่พศงประสงคอยตำงตอ    
เนพที่อง                                                                  ๘.๒ นวักเรรียน
รยถศงควตำมเปนมตำ ควตำมสตตำควัญและปฏปิบวัตปิตนในววันสตตำควัญตตำงๆไดอยตำงถยก    
ตอง                                                                   ๘ .๓ นวักเรรียน
เหป็นคขุณคตำของตนเอง มรีวปินวัยในตนเอง                                           
๘.๔ นวักเรรียนมรีพฤตปิกรรมดตำนวปิถรีชรีว ปิตดตำนประชตำธปิปไตย ๓ ดตำน คพอดตำน   
คตำรวะธรรม สตำมวัคครีธรรม ปญญตำธรรม                                           
๘.๕ นวักเรรียนมรีจปิตสตตำนศกในกตำรอนรขุวักษและพวัฒนตำสปิที่งแวดล น้อม
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ลงชพที่อ………………………………………………ผย น้เสนอโครงกตำร     
ลงชพที่อ…………………………………ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร
         (นตำงสตำวชงโค   ลขุประสงคย์ )                                    ( นตำงสตำว
อรขุณ  มรีสวัตยย์)
                                                                                 หวัวหน น้ตำงตำน
วปิชตำกตำร

ลงชพที่อ…………………………………………………………ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
                                            (นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร)
                                    ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

โครงกนร                                 สสงเสรริมกนรดมูแลชสวยเหลชอน ทกเรทยน  
แผนงนน                                 บรริหนรงนนท ทที่วไป
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน                  ขข้อ ๒
สนองกลยขุทธณสพป.นนทบขุร ทเขต ๒     ขข้อ ๓
มนตรฐนนกนรศศกษนข ทนนพชนนฐนนททที่     ๑๐ ต ทวบสงชทน ๑๐.๒, ๑๐.๓, ๑๐.๖
ล ทกษณะโครงกนร                       โครงกนรตสอเนชที่อง



170

ผมู ข้ร ทบผริดชอบโครงกนร                  นนงสนวศขุภนน ทน ขว ทญใจและคณะ
ระยะเวลนกนรดนนเนรินกนร             พฤษภนคม ๒๕๕๘ – มทนนคม  
๒๕๕๙
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
๑. หล ทกกนรและเหตขุผล

    สถตำนกตำรณย์และปวัญหตำเดป็กในสวังคมไทยนวับววันจะมรีควตำมซวับซ น้อน 
วปิกฤตปิและ   รขุนแรงมตำกขศตั้น เดป็กและเยตำวชนสยู่วนหนศที่งได น้รวับกตำรหลอมหลยู่อจตำก
บรรยตำกตำศและสภตำพแวดล น้อมทรีที่ไมยู่ พศงประสงคย์ สยู่งผลให น้เดป็กและเยตำวชนมรี
พฤตปิกรรมเบรีที่ยงเบน  ลยู่อแหลมตยู่อกตำรกระทตตำผปิดกฎหมตำย หมปิที่นเหมยู่ตยู่อศรีลธรรม
อวันดรีงตำม มรีคยู่ตำนปิยมทรีที่ไมยู่พศงประสงคย์ เชยู่น กตำรมรีเพศสวัมพวันธย์กยู่อนววัยอวันควร กตำร
นปิยมซพตั้อสปินค น้ตำรตำคตำแพง กตำรเสพและดพที่มของมศนเมตำ กตำรเทรีที่ยวกลตำงคพนตตำม
สถตำน   เรปิงรมยย์และสถตำนบวันเทปิง กตำรมวัที่วสขุมเลยู่นกตำรพนวันและเกมคอมพปิวเตอรย์ 
กตำรทะเลตำะวปิวตำท ตลอดจนกตำรใช น้ควตำมรขุนแรง  แม น้แตยู่เดป็กและเยตำวชนซศที่งเปป็ น
นวักเรรียน นวักศศกษตำในสถตำนศศกษตำของรวัฐและเอกชนเองกป็ยวังได น้รวับอวันตรตำยจตำก
อขุบวัตปิเหตขุและควตำมไมยู่ปลอดภวัย  ทวั ตั้งจตำกภตำยในและภตำยนอก   สถตำนศศกษตำ  
จนบตำงครวั ตั้งถศงกวับเสรียชรีวปิตหรพอพปิกตำรเปป็ นจตตำนวนมตำกในแตยู่ละปรี  รยปแบบควตำม
รขุนแรงทรีที่เดป็กเยตำวชนทรีที่เปป็ นนวักเรรียนได น้รวับ  เชยู่น 
                (๑) ควตำมรขุนแรงจตำกกตำรใช น้กตตำลวัง เชยู่น เพพที่อนนวักเรรียน ด น้วยกวัน
ทตตำร น้ตำยด น้วยกตตำลวังและใช น้อตำวขุธ หรพอโดนครยทตตำโทษเกปินขอบเขต 
                (๒) ควตำมรขุนแรงจตำกกตำรใช น้วตำจตำดยหมปิที่น เชยู่น เพพที่อนนวักเรรียนด น้วย
กวันใช น้คตตำพยดเหยรียดหยตำมถศงภยมปิหลวังของครอบครวัวหรพอ นตตำเอตำปมด น้อยทตำง
รยู่ตำงกตำยขศตั้นมตำล น้อเลรียนและ 
                (๓) ควตำมรขุนแรงในกตำรขยู่มเหงทตำงเพศ เชยู่น  นวักเรรียนหญปิงโดย
เพพที่อนชตำยลยู่วงละเมปิดทตำงเพศ หรพอหลอกให น้มรีเพศสวัมพวันธย์โดยตนเองไมยู่
ยปินยอมด น้วย เหลยู่ตำนรีตั้ เปป็ นต น้น
               สตตำนวักงตำนคณะกรรมกตำรกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำนกตตำหนดนโยบตำยให น้
สถตำนศศกษตำในสวังกวัดดตตำเนปินงตำนตตำมระบบดยแลชยู่วยเหลพอนวักเรรียนให น้เปป็ นไป
อยยู่ตำงตยู่อเนพที่องกยู่อให น้เกปิดประสปิทธปิภตำพและประสปิทธปิผลในกตำรดยแลชยู่วยเหลพอ
นวักเรรียนและยวังชยู่วยสยู่งเสรปิมพวัฒนตำปน้องกวันและแก น้ไขปวัญหตำให น้นวักเรรียนเพพที่อให น้
นวักเรรียนมรีคขุณลวักษณะทรีที่พศงประสงคย์ มรีภยมปิคขุ น้มกวันทตำงจปิตใจทรีที่เข น้มแขป็งมรีคขุณภตำพ
ชรีวปิตทรีที่ดรีมรีทวักษะกตำรดตตำรงชรีวปิตและรอดพ น้นจตำกวปิกฤต  ทวั ตั้งปวงและเพพที่อเปป็ นกตำร
สร น้ตำงแรงจยงใจและสร น้ตำงขววัญกตตำลวังใจแกยู่ผย น้ปฏปิบวัตปิงตำนโรงเรรียนจศงได น้จวัดโครงกตำร
สยู่งเสรปิมและพวัฒนตำระบบดยแลชยู่วยเหลพอนวักเรรียนขศตั้น
๒. ว ทตถขุประสงคณ
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         ๒.๑ เพพที่อให น้ตระหนวักและเหป็นควตำมสตตำควัญของระบบกตำรดยแลชยู่วยเหลพอ
นวักเรรียน 
         ๒.๒  เพพที่อให น้รย น้จวักและเข น้ตำใจนวักเรรียนในควตำมรวับผปิดชอบเปป็ นรตำยชวั ตั้นเปป็ น
รตำยบขุคคลสตำมตำรถควัดกรองนวักเรรียนทรีที่เปป็ นกลขุยู่มเสรีที่ยงและกลขุยู่มปวัญหตำได น้
         ๒.๓  เพพที่อให น้สตำมตำรถวปิเครตำะหย์ปวัญหตำและค น้นหตำวปิธรีกตำรชยู่วยเหลพอ
นวักเรรียนกลขุยู่มเสรีที่ยง หรพอกลขุยู่มมรีปวัญหตำ รวมทวั ตั้งพวัฒนตำนวักเรรียนกลขุยู่มปกตปิในเบพตั้อง
ต น้นได น้ 

๓. เปข้ นหมนย
   ๓.๑ เชริงปรริมนณ  
        ๓.๑.๑ นวักเรรียนโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีไมยู่น น้อยกวยู่ตำร น้อยละ ๙๕ ชขุมชนใน
เขตบรปิกตำร ๕ หมยยู่บ น้ตำนมรีกตำรดตตำเนปินกตำรตตำมระบบดยแลชยู่วยเหลพอนวักเรรียนทรีที่มรี
คขุณภตำพ ตตำมมตำตรฐตำนและแนวทตำงกตำรดตตำเนปินงตำนทรีที่สพฐ. กตตำหนด

๓.๒ เชริงคขุณภนพ
๓.๒.๑ โรงเรรียน คณะครยสตำมตำรถดตตำเนปินงตำนระบบดยแลชยู่วยเหลพอนวักเรรียน
ได น้อยยู่ตำงมรีประสปิทธปิภตำพ

 ๔. วริธทกนรดนนเนรินกนร/ข ทนนตอนกนรดนนเนรินกนร

กริจกรรม ระยะเวลตำ ผย น้รวับผปิดชอบ
1. จวัดทตตำโครงกตำรเพพที่อเสนอขออนขุมวัตปิ

โครงกตำร
2. ประชขุมคณะกรรมกตำรเพพที่อวตำงแผน

กตำรดตตำเนปินงตำน
3. แตยู่งตวั ตั้งคณะกรรมกตำรดตตำเนปินงตำน

โครงกตำร
     ๔.   ดตตำเนปินกตำรจวัดกปิจกรรม
          ๔.๑ กปิจกรรมเยรีที่ยมบ น้ตำนนวักเรรียน 
อ.๑-ป.๖
          ๔.๒ สรขุปรตำยงตำนกตำรเยรีที่ยมบ น้ตำน
นวักเรรียน
      ๕.  ดตตำเนปินกตำรสตตำรวจและเกป็บข น้อมยล
ในระบบควัดกรองนวักเรรียนตตำมแผนทรี
กตตำหนด 
         ๕.๑ สตตำรวจนวักเรรียนทรีที่บกพรยู่อง
ทตำงกตำรเรรียน (เดป็กพปิเศษ)
         ๕.๒ กปิจกรรมสอนเสรปิมเดป็กพปิเศษ)

พฤษภตำคม
๒๕๕๘

พฤษภตำคม
๒๕๕๘

พฤษภตำคม
๒๕๕๘

 มปิถขุนตำยน   
๒๕๕๘
 มปิถขุนตำยน   
๒๕๕๘
 กรกฎตำคม  
๒๕๕๘
 มปิถขุนตำยน   
๒๕๕๘
กรกฎตำคม 
๒๕๕๘
กรกฎตำคม 

 ครยศขุภตำนวัน 
ขววัญใจ

ผอ.
ผอ.

คณะครย
        คณะครย
ครยศขุภตำนวัน 
ขววัญใจ

คณะครย

ครยประจตตำชวั ตั้น
ครยพรีที่เลรีตั้ยงเดป็ก
ครยศขุภตำนวัน 
ขววัญใจ
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      ๖.  สรขุปรตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำน
ตตำมโครงกตำรและรตำยงตำนผย น้บรปิหตำร

๒๕๕๘
ก.ค –ก.ย

๕๘
มรีนตำคม
๒๕๕๙

 ๕.  กปิจกรรม/รตำยละเอรียดงบประมตำณ

กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้

เกทที่ยวขข้องงบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมน
ณ

กริจกรรมททที่ ๑ 
กปิจกรรมเยรีที่ยมบ น้ตำน
นวักเรรียน
๑.๑ กตำรเยรีที่ยมบ น้ตำน
นวักเรรียน
- ประชขุมชรีตั้แจงคณะ
ครยเกรีที่ยวกวับกตำรจวัด
กปิจกรรมเยรีที่ยมบ น้ตำน
นวักเรรียน
- วตำงแผนกตำรจวัด
กปิจกรรม
๑.๒ ดตตำเนปินกตำรจวัด
กปิจกรรมเยรีที่ยมบ น้ตำน
นวักเรรียนโดยครยประจตตำ
ชวั ตั้นทขุกคน
๑.๓ สรขุปรตำยงตำนกตำร
เยรีที่ยมบ น้ตำนนวักเรรียน

นวักเรรียน
๒๔๑ 
คน

๒,๐๐๐

มปิ.ย.๕๘ –
ก.ค. ๕๙

ครยศขุภตำนวัน
ขววัญใจและ
คณะครย
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบประมนณ

เปข้ น
หมนย
ผลผลริ

ต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้

เกทที่ยวขข้อง๑.๔ จวัดทตตำแฟน้ม
รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปิน
กตำร รตำยห น้อง

กริจกรรมททที่ ๒ 
กริจกรรมสสงเสรริม
กนรพริเศษเรทยนรสวม
๑.๑ กตำรสตตำรวจ
นวักเรรียนทรีที่บกพรยู่อง
ทตำงกตำรเรรียน
- ประชขุมชรีตั้แจงคณะ
ครยเกรีที่ยวกวับกตำรสตตำรวจ
นวักเรรียนทรีที่บกพรยู่อง
ทตำงกตำรเรรียน (เดป็ก
พปิเศษ)
- วตำงแผนกตำรจวัด
กปิจกรรม
๑.๒ ดตตำเนปินกตำรจวัด
กปิจกรรมสอนเสรปิมเดป็ก
พปิเศษ
๑.๓ สรขุปรตำยงตำนผล
กตำรดตตำเนปินตตำม
โครงกตำรและรตำยงตำน
ผย น้บรปิหตำร

นวักเรรียน
๒๔๑ 
คน

๑๐๐,๐
๐๐

ก.ค. –
ก.ย. ๕๙

๖. งบประมตำณดตตำเนปินกตำร  จตตำนวน   …………๑๐๒,๐๐๐…………………….บตำท
(…หนศที่งแสนสองพวัน……………………)
  -เงปินงบประมตำณ …………………๒,๐๐๐……………………………บตำท
  -เงปินนอกงบประมตำณ……………………๑๐๐,๐๐๐……………………บตำท
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๗. กตำรประเมปินผล

๘.

ผลทรีที่คตำดวยู่ตำจะได น้รวับ
    ๘.๑. นวักเรรียนทรีที่มรีปวัญหตำและบกพรยู่องทตำงกตำรเรรียนรย น้จะได น้รวับกตำรสยู่งเสรปิมให น้
ได น้รวับกตำรศศกษตำอยยู่ตำงเตป็มประสปิทธปิภตำพอยยู่ตำงเทยู่ตำเทรียมกวัน
    ๘.๒. นวักเรรียนทรีที่มรีผลกตำรเรรียนดรี แตยู่ยตำกจน มรีควตำมประพฤตปิดรีได น้รวับทขุนกตำร
ศศกษตำ
    ๘.๓ ชขุมชนมวัที่นใจในกตำรจวัดกตำรเรรียนกตำรสอนอยยู่ตำงมรีคขุณภตำพและ
ประสปิทธปิภตำพ

ลงชพที่อ...............................................ผย น้เสนอโครงกตำร       
ลงชพที่อ.........................................ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร
        (นตำงสตำวศขุภตำนวัน  ขววัญใจ)              ( นตำงววัชรตำภรณย์  
พลโลก) 
             ตตตำแหนยู่ง ครย คศ.๑       หวัวหน น้ตำงตำนวปิชตำกตำร

ลงชพที่อ.................................................ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
                 (นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร)

                           ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

ตวัวชรีตั้ววัดควตำมสตตำเรป็จ วปิธรีกตำรประเมปิน เครพที่องมพอทรีที่ใช น้
๑. นวักเรรียนในเขตบรปิกตำร 

ร น้อยละ ๙๕ มรีระบบกตำร
ดยแลชยู่วยเหลพอนวักเรรียน
อยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง  มรีคขุณภตำพ
และสตำมตำรถตรวจสอบได น้

๒. นวักเรรียนได น้รวับกตำรดยแล
ชยู่วยเหลพอสยู่งเสรปิมและ
พวัฒนตำเตป็มตตำมศวักยภตำพ

 สวังเกต, สอบถตำม

สวังเกต, สอบถตำม

สวังเกต, 
แบบสอบถตำม

แบบประเมปิน 
SDQ

แบบประเมปิน
แบบประเมปิน

มตำตรฐตำน
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ด น้ตำนบรปิหตำรงตำนบขุคคล
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โครงกนร สยู่งเสรปิมประสปิทธปิภตำพครยและบขุคลตำกรทตำงกตำรศศกษตำ
แผนงนน บรปิหตำรบขุคคล
สนองกลยขุทธณ ร.ร. ข น้อ ๒  
สนองกลยขุทธณ สพป.นนทบขุร ท ๒ ข น้อ ๔
สนองมนตรฐนนททที่                    ๗,  ตบช. ทรีที่   ๗.๑ – ๗.๙ 
                                          ๘,  ตบช. ทรีที่   ๘.๔, ๘.๖, ๑๐,๕
ล ทกษณะโครงกนร โครงกตำรใหมยู่
หนสวยงนนททที่ร ทบผริดชอบ โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี
ผมู ข้ร ทบผริดชอบ   นตำงสตำวอวังคณตำ   ปตำนนก 
ระยะเวลนดนนเนรินกนร พฤษภตำคม ๒๕๕๘ –  มรีนตำคม ๒๕๕๙
…………………………………………..................
………………………………………………………………………………
……………..
๑.  หล ทกกนรและเหตขุผล
               กตำรจวัดกตำรศศกษตำ ตตำมเจตนตำรมณย์ของ พ.ร.บ.กตำรศศกษตำแหยู่งชตำตปิ 
พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบวับแก น้ไข พ.ศ.๒๕๔๕) ให น้ควตำมสตตำควัญและถพอวยู่ตำครยเปป็ นผย น้มรี
บทบตำทสตตำควัญตยู่อกตำรจวัดกระบวนกตำรเรรียนรย น้เพพที่อพวัฒนตำผย น้เรรียนให น้เปป็ นมนขุษยย์ทรีที่
สมบยรณย์ทวั ตั้งรยู่ตำงกตำย จปิตใจ สตปิปวัญญตำ มรีควตำมรย น้ คขุณธรรม มรีจรปิยธรรมและ
ววัฒนธรรมในกตำรดตตำรงชรีวปิต สตำมตำรถอยยยู่รยู่วมกวับผย น้อพที่นได น้อยยู่ตำงมรีควตำมสขุข ดวังนวั ตั้น 
จศงมรีบทบวัญญวัตปิให น้ครยเปป็ นบขุคลตำกรวปิชตำชรีพ ด น้ตำนกตำรเรรียนกตำรสอนและกตำรสยู่ง
เสรปิมกระบวนกตำรเรรียนรย น้แกยู่นวักเรรียน  ทรีที่ต น้องผยู่ตำนกตำรควบคขุมเพพที่อให น้เปป็ นครยมพอ
อตำชรีพ มรีมตำตรฐตำนวปิชตำชรีพและจรรยตำบรรณของวปิชตำชรีพ โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี
จศงจวัดกปิจกรรมสยู่งเสรปิมและพวัฒนตำครย ให น้มรีศวักยภตำพให น้สตำมตำรถปฏปิบวัตปิงตำนตตำม
บทบตำทหน น้ตำทรีที่อยยู่ตำงมรีประสปิทธปิภตำพเกปิดประสปิทธปิผล เพพที่อรองรวับกตำรเปลรีที่ยนแปลง 
โดยเฉพตำะอยยู่ตำงยปิที่งในกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้ในปวัจจขุบวัน เพพที่อยกระดวับคขุณภตำพของ
บขุคลตำกรเพพที่อคขุณภตำพของผย น้เรรียนในลตตำดวับตยู่อไป

๒.  ว ทตถขุประสงคณ
               ๒.๑  เพพที่อให น้ครยมรีกตำรกตตำหนดเปน้ตำหมตำยคขุณภตำพผย น้เรรียนทวั ตั้งด น้ตำน
ควตำมรย น้ ทวักษะกระบวนกตำร           สมรรถนะและคขุณลวักษณะทรีที่พศงประสงคย์
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               ๒.๒  เพพที่อให น้ครยมรีกตำรวปิเครตำะหย์ผย น้เรรียนเปป็ นรตำยบขุคคลและใช น้ข น้อมยล
ในกตำรวตำงแผนจวัดกตำร            เรรียนรย น้เพพที่อพวัฒนตำศวักยภตำพของผย น้เรรียน
               ๒.๓  เพพที่อให น้ครยออกแบบและจวัดกตำรเรรียนรย น้ทรีที่ตอบสนองควตำมแตก
ตยู่ตำงระหวยู่ตำงบขุคคลและ            พวัฒนตำทตำงสตปิปวัญญตำ
               ๒.๔  เพพที่อให น้ครยใช น้สพที่อและเทคโนโลยรีทรีที่เหมตำะสมผนวกกวับกตำรนตตำ
บรปิบทและภยมปิปวัญญตำของ            ท น้องถปิที่นมตำบยรณตำกตำรในกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้
               ๒.๕  เพพที่อให น้ครยมรีกตำรววัดและประเมปินผลทรีที่มขุยู่งเน น้นกตำรพวัฒนตำกตำร
เรรียนรย น้ของผย น้เรรียนด น้วย                  วปิธรีกตำรทรีที่หลตำกหลตำย
               ๒.๖ เพพที่อให น้ครยให น้คตตำแนะนตตำคตตำปรศกษตำและแก น้ไขปวัญหตำให น้แกยู่ผย น้
เรรียนด น้ตำนกตำรเรรียนรย น้และ           คขุณภตำพชรีวปิตด น้วยควตำมเสมอภตำค
               ๒.๗ เพพที่อให น้ครยมรีกตำรศศกษตำ วปิจวัยและพวัฒนตำกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้ใน
วปิชตำชรีพทรีที่ตนรวับผปิดชอบและใช น้ผลในกตำรปรวับกตำรสอน

     ๒.๘ เพพที่อให น้ครยประพฤตปิปฏปิบวัตปิตนเปป็ นแบบอยยู่ตำงทรีที่ดรีและเปป็ นสมตำช ปิก
ทรีที่ดรีของสถตำนศศกษตำ

     ๒.๙ เพพที่อให น้ครยจวัดกตำรเรรียนกตำรสอนตตำมวปิชตำทรีที่ได น้รวับมอบหมตำยเตป็ม
เวลตำเตป็มควตำมสตำมตำรถ

๓.  เปข้ นหมนย 
               ๓.๑  ผลผลริต (Output)
                      ดข้นนปรริมนณ
                           ๓.๑ครยมรีกตำรกตตำหนดเปน้ตำหมตำยคขุณภตำพผย น้เรรียนด น้ตำนควตำมรย น้
ทวักษะกระบวนกตำรสมรรถนะและคขุณลวักษณะทรีที่พศงประสงคย์ร น้อยละ  ๘๕
                           ๓.๒ ครยมรีกตำรวปิเครตำะหย์ผย น้เรรียนเปป็ นรตำยบขุคคลและใช น้ข น้อมยล
ในกตำรวตำงแผนกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้เพพที่อพวัฒนตำศวักยภตำพของผย น้เรรียนร น้อยละ ๘๕
                           ๓.๓ ครยออกแบบและจวัดกตำรเรรียนรย น้ทรีที่ตอบสนองควตำม
แตกตยู่ตำงบขุคคล  และพวัฒนตำกตำรทตำงสตปิปวัญญตำร น้อยละ  ๘๕
                           ๓.๔ ครยใช น้สพที่อและเทคโนโลยรีทรีที่เหมตำะสมผนวกกวับ
กตำรนตตำบรปิบทและภยมปิปวัญญตำของท น้องถปิที่นมตำบยรณตำกตำรในกตำรใช น้ในกตำรจวัดกตำร
เรรียนรย น้ ร น้อยละ ๘๕
                           ๓.๕ ครยมรีกตำรววัดและประเมปินผลทรีที่มขุยู่งเน น้นกตำรพวัฒนตำกตำร
เรรียนรย น้ของผย น้เรรียนด น้วยวปิธรีกตำรทรีที่หลตำกหลตำย ร น้อยละ๘๕
                           ๓.๖ครยให น้คตตำแนะนตตำคตตำปรศกษตำและแก น้ไขปวัญหตำให น้แกยู่ผย น้
เรรียนทวั ตั้งด น้ตำนกตำรเรรียนและคขุณภตำพชรีวปิตด น้วยควตำมเสมอภตำคร น้อยละ๘๕
                           ๓.๗ครยมรีมรีกตำรศศกษตำวปิจวัยและพวัฒนตำกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้ใน
วปิชตำทรีที่ตนรวับผปิดชอบ           และใช น้ผลในกตำรปรวับกตำรสอนร น้อยละ๘๕

     ๓.๘ ครยประพฤตปิปฏปิบวัตปิตนเปป็ นแบบอยยู่ตำงทรีที่ดรีและเปป็ นสมตำช ปิกทรีที่
ดรีของสถตำนศศกษตำ  ร น้อยละ๘๕
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     ๓.๙ ครยจวัดกตำรเรรียนกตำรสอนวปิชตำทรีที่ได น้รวับมอบหมตำยเตป็มเวลตำ 
เตป็มควตำมสตำมตำรถ  
ร น้อยละ ๘๕

                    ๓.๒  ดข้นนคขุณภนพ
                           ครยมรีกตำรกตตำหนดเปน้ตำหมตำยคขุณภตำพผย น้เรรียนทวั ตั้งด น้ตำนควตำมรย น้  
ทวักษะกระบวนกตำร สมรรถนะ  และคขุณลวักษณะทรีที่พศงประสงคย์  มรีกตำรวปิเครตำะหย์ผย น้
เรรียนเปป็ นรตำยบขุคคลและใช น้ข น้อมยลในกตำรวตำงแผนกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้เพพที่อพวัฒนตำ
ศวักยภตำพของผย น้เรรียน  ออกแบบและจวัดกตำรเรรียนรย น้ทรีที่ตอบสนองควตำมแตกตยู่ตำง
ระหวยู่ตำงบขุคคลและพวัฒนตำทตำงสตปิปวัญญตำ  ใช น้สพที่อและเทคโนโลยรีทรีที่เหมตำะสม  
ผนวกกวับกตำรนตตำบรปิบทระหวยู่ตำงบขุคคลของท น้องถปิที่นมตำบยรณตำกตำรในกตำรจวัดกตำร
เรรียนรย น้  มรีกตำรววัดและประเมปินผลทรีที่มขุยู่งเน น้นกตำรพวัฒนตำกตำรเรรียนรย น้ของผย น้เรรียนด น้วย
วปิธรีกตำรทรีที่หลตำดกหลตำย  ให น้คตตำแนะนตตำ  คตตำปรศกษตำ  และแก น้ไขปวัญหตำให น้แกยู่ผย น้
เรรียนทวั ตั้งด น้ตำนกตำรเรรียนและคขุณภตำพชรีวปิตด น้วยควตำมเสมอภตำค  มรีกตำรศศกษตำวปิจวัย
และพวัฒนตำกตำรเรรียนรย น้ในวปิชตำทรีที่ตนรวับผปิดชอบ  และใช น้ผลในกตำรปรวับกตำรสอน  
ประพฤตปิปฏปิบวัตปิตนเปป็ นแบบอยยู่ตำงทรีที่ดรี  เปป็ นสมตำช ปิกของสถตำนศศกษตำและจวัดกตำร
เรรียนกตำรสอนตตำมวปิชตำทรีที่ได น้รวับมอบหมตำยเตป็มเวลตำ  เตป็มควตำมสตำมตำรถ พร น้อมทวั ตั้ง
มรีกตำรสยู่งเสรปิมพวัฒนตำศวักยภตำพบขุคลตำกรให น้คตตำแนะนตตำทตำงวปิชตำกตำร และเอตำใจใสยู่
กตำรจวัดกตำรศศกษตำ นปิเทศภตำยในกตตำกวับตปิดตตำมพร น้อมตรวจสอบและนตตำผลไป
ปรวับปรขุงกตำรจวัดกตำรเรรียนกตำรสอนอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง
            
๔.  วริธทดนนเนรินกนร
               ๔.๑ ขวั ตั้นเตรรียมกตำร (P)
                     ๔.๑.๑  ศศกษตำนโยบตำย  มตำตรฐตำนกตำรจวัดกตำรศศกษตำของ
โรงเรรียน  เขตพพตั้นทรีที่กตำรศศกษตำ และ สพฐ. ในสยู่วนทรีที่เกรีที่ยวข น้องกวับโครงกตำรฯ
                     ๔.๑.๒  ศศกษตำผลกตำรดตตำเนปินโครงกตำรฯ ในปรีทรีที่ผยู่ตำนมตำ 
                     ๔.๑.๓  ศศกษตำบรปิบทและสภตำพควตำมเปป็ นไปได น้ในกตำรพวัฒนตำ
โครงกตำรฯ
                     ๔.๑.๔  จวัดทตตำโครงกตำรฯ นตตำเสนอตยู่อฝยู่ ตำยบรปิหตำร

               ๔.๒  ขวั ตั้นดตตำเนปินกตำร (D)
                     ๔.๒.๑ ประชขุมคณะทตตำงตำนเพพที่อชรีตั้แจงโครงกตำรฯ และมอบ
หมตำยภตำระงตำน
                     ๔.๒.๒ ดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำรฯ
๕. กริจกรรม/รนยละเอทยดงบประมนณ  

กริจกรรม/รนย เปข้ น
ประเภทงบ
ประมนณ ระยะ ผมู ข้ร ทบผริด
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ละเอทยด  งบ
ประมนณ

หมนย
ของ

ผลผลริต

เวลน ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้อง

งบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมน

ณ
กปิจกรรมทรีที่  ๑ 
 -พวัฒนตำกตำรเรรียน
กตำรสอน
ววัตถขุประสงคย์ข น้อทรีที่ 
๒  
 กปิจกรรมทรีที่  ๒
 -กตำรนปิเทศภตำยใน
กปิจกรรมทรีที่  ๓   
ศศกษตำดยงตำนนอก
สถตำนศศกษตำ
กปิจกรรมทรีที่  ๔  
กตำรอบรมภตำยใน
และภตำยนอก
สถตำนศศกษตำ
กปิจกรรมทรีที่  ๕
กตำรเสรปิมสร น้ตำง
กตตำลวังใจให น้
บขุคลตำกร
กปิจกรรมทรีที่  ๖
สยู่งเสรปิมกตำรทตตำ
วปิจวัยในชวั ตั้นเรรียน

คณะครมู
ทขุกคนใน
โรงเรทยน

๕,๐๐๐

๕๐๐

๑๐,๐๐
๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๕๐๐

-

-

-

๕๐,๐๐
๐

-

ตลอด
ปท กนร
ศศกษน

คณะครมู
ทขุกคน

คณะครมู
ทขุกคน

คณะครมู
ทขุกคน

คณะครมู
ทขุกคน

ครมู
อ ทงคณน  
ปนนนก
ครมู
อ ทงคณน 
ปนนนก

๖.    งบประมนณดนนเนรินกนร  จตตำนวน   …………
๗๐,๐๐๐…………………….บตำท  (…เจป็ดหมพที่นบตำท…)

 -เงปินงบประมตำณ ……………………๒๐,๐๐๐…………………………บตำท
 -เงปินนอกงบประมตำณ………………๕๐,๐๐๐…………………………บตำท

๗.  กนรประเมรินผลกนรดนนเนรินงนน
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ต ทวบสงชทนควนมสนนเรป็จ ว ริธทกนร
ประเมริน

เครชที่องมชอ
ททที่ใชข้

ผลผลริต (Output)
    ดข้นนปรริมนณ
       ๑.  ครยมรีกตำรกตตำหนดเปน้ตำหมตำยคขุณภตำพผย น้
เรรียนทวั ตั้งด น้ตำนควตำมรย น้  ทวักษะกระบวนกตำร  
สมรรถนะ  และคขุณลวักษณะทรีที่พศงประสงคย์  ร น้อย
ละ ๘๐
       ๒.  ครยมรีกตำรวปิเครตำะหย์ผย น้เรรียนเปป็ นรตำย
บขุคคลและใช น้ข น้อมยลในกตำรวตำงแผนกตำรจวัดกตำร
เรรียนรย น้เพพที่อพวัฒนตำศวักยภตำพของผย น้เรรียน  ร น้อยละ 
๘๐
       ๓.  ครยออกแบบและจวัดกตำรเรรียนรย น้ทรีที่ตอบ
สนองควตำมแตกตยู่ตำงระหวยู่ตำงบขุคคลและ
พวัฒนตำกตำรทตำงสตปิปวัญญตำ  ร น้อยละ  ๘๐
       ๔.  ครยใช น้สพที่อและเทคโนโลยรีทรีที่เหมตำะสม
กวับกตำรนตตำบรปิบทและภยมปิปวัญญตำท น้องถปิที่นมตำบยรณตำ
กตำรในกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้  ร น้อยละ ๘๐
       ๕.  ครยครยมรีกตำรขวัดและประเมปินผลทรีที่มขุยู่ง
เน น้นกตำรพวัฒนตำกตำรเรรียนรย น้ของผย น้เรรียนด น้วยวปิธรีกตำร
ทรีที่หลตำกหลตำย  ร น้อยละ ๘๐
       ๖.  ครยครยให น้คตตำแนะนตตำ  คตตำปรศกษตำ  และ
แก น้ไขปวัญหตำให น้แกยู่ผย น้เรรียนทวั ตั้งด น้ตำนกตำรเรรียนและ
คขุณภตำพชรีวปิตด น้วยควตำมเสมอภตำค  ร น้อยละ ๘๐

๗.  ครยมรีกตำรศศกษตำ  วปิจวัยและพวัฒนตำกตำร
จวัดกตำรเรรียนรย น้ในวปิชตำทรีที่ตนรวับผปิดชอบและใช น้ผล
ในกตำรปรวับกตำรสอน  ร น้อยละ ๘๐

๘.  ครยประพฤตปิปฏปิบวัตปิตนเปป็ นแบบอยยู่ตำงทรีที่ดรี 
และเปป็ นสมตำชปิกทรีที่ดรีของสถตำนศศกษตำ  ร น้อยละ 
๘๐

๙.  ครยจวัดกตำรเรรียนกตำรสอนตตำมวปิชตำทรีที่ได น้รวับ
มอบหมตำยเตป็มเวลตำ  เตป็มควตำมสตำมตำรถ  ร น้อย
ละ ๘๐

สตตำรวจ

สตตำรวจ

แบบ
สวังเกต

แบบ
สวังเกต

แบบ
สวังเกต

แบบ
สวัมภตำษณย์

แบบ
สตตำรวจ

แบบ
สตตำรวจ
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ต ทวบสงชทนควนมสนนเรป็จ ว ริธทกนร
ประเมริน

เครชที่องมชอ
ททที่ใชข้

ดข้นนคขุณภนพ
               ครยมรีกตำรกตตำหนดเปน้ตำหมตำยคขุณภตำพ
ผย น้เรรียนทวั ตั้งด น้ตำนควตำมรย น้  ทวักษะกระบวนกตำร 
สมรรถนะ  และคขุณลวักษณะทรีที่พศงประสงคย์  มรี
กตำรวปิเครตำะหย์ผย น้เรรียนเปป็ นรตำยบขุคคลและใช น้ข น้อมยล
ในกตำรวตำงแผนกตำรจวัดกตำรเรรียนรย น้เพพที่อพวัฒนตำ
ศวักยภตำพของผย น้เรรียน  ออกแบบและจวัดกตำร
เรรียนรย น้ทรีที่ตอบสนองควตำมแตกตยู่ตำงระหวยู่ตำงบขุคคล
และพวัฒนตำทตำงสตปิปวัญญตำ  ใช น้สพที่อและ
เทคโนโลยรีทรีที่เหมตำะสม  ผนวกกวับกตำรนตตำบรปิบท
ระหวยู่ตำงบขุคคลของท น้องถปิที่นมตำบยรณตำกตำรในกตำร
จวัดกตำรเรรียนรย น้  มรีกตำรววัดและประเมปินผลทรีที่มขุยู่งเน น้น
กตำรพวัฒนตำกตำรเรรียนรย น้ของผย น้เรรียนด น้วยวปิธรีกตำรทรีที่
หลตำกหลตำย  ให น้คตตำแนะนตตำ  คตตำปรศกษตำ  และ
แก น้ไขปวัญหตำให น้แกยู่ผย น้เรรียนทวั ตั้งด น้ตำนกตำรเรรียนและ
คขุณภตำพชรีวปิตด น้วยควตำมเสมอภตำค  มรีกตำรศศกษตำ
วปิจวัยและพวัฒนตำกตำรเรรียนรย น้ในวปิชตำทรีที่ตนรวับผปิด
ชอบ  และใช น้ผลในกตำรปรวับกตำรสอน  ประพฤตปิ
ปฏปิบวัตปิตนเปป็ นแบบอยยู่ตำงทรีที่ดรี  เปป็ นสมตำช ปิกของ
สถตำนศศกษตำและจวัดกตำรเรรียนกตำรสอนตตำมวปิชตำทรีที่
ได น้รวับมอบหมตำยเตป็มเวลตำ  เตป็มควตำมสตำมตำรถ

สตตำรวจ
สวัมภตำษณย์

แบบ
สตตำรวจ
แบบ

สวัมภตำษณย์

ผลล ทพธณ (Outcomes)                       
                คณะครยโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี มรี
ควตำมสตำมตำรถปฏปิบวัตปิงตำนตตำมบทบตำทหน น้ตำทรีที่
อยยู่ตำงมรีประสปิทธปิภตำพและประสปิทธปิผล  สยู่งผลให น้
ผย น้เรรียนได น้รวับกตำรพวัฒนตำกตำรเรรียนรย น้ทรีหลตำกหลตำย
เตป็มตตำมศวักยภตำพของแตยู่ละคน  ได น้รวับคตตำ
แนะนตตำ  คตตำปรศกษตำและแก น้ปวัญหตำทวั ตั้งด น้ตำนกตำร
เรรียนและคขุณภตำพชรีวปิตด น้วยควตำมเสมอภตำค  
เรรียนรย น้อยยู่ตำงมรีควตำมสขุขและมรีผลสวัมฤทธปิดิ์ทตำงกตำร
เรรียนตตำมเกณฑย์ทรีที่กตตำหนด

สวัมภตำษณย์
ทดสอบ

แบบ
สวัมภตำษณย์

แบบ
ทดสอบ
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๘.   ผลททที่คนดวสนจะไดข้ร ทบ
๑. ข น้ตำรตำชกตำรครยและบขุคลตำกรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีได น้รวับกตำรพวัฒนตำ

และสยู่งเสรปิมกตำรพวัฒนตำตนเองเปป็ นไปตตำมมตำตรฐตำนวปิชตำชรีพ และมตำตรฐตำนกตำร
ศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำนอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง

๒. ข น้ตำรตำชกตำรครยและบขุคลตำกรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีมรีควตำมรย น้ควตำม
สตำมตำรถและควตำมเชรีที่ยวชตำญเฉพตำะทตำงด น้ตำนวปิชตำกตำร

๓. ข น้ตำรตำชกตำรครยและบขุคลตำกรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีสตำมตำรถใช น้สพที่อ ICT 
ในกตำรจวัดกตำรเรรียนกตำรสอน กตำรววัดและประเมปินผล และกตำรเผยแพรยู่ผลงตำน ทวั ตั้ง
ระบบออนไลนย์และออฟไลนย์

๔. ข น้ตำรตำชกตำรครยและบขุคลตำกรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรีสตำมตำรถแลก
เปลรีที่ยนเรรียนรย น้ประสบกตำรณย์ในกตำรจวัดกตำรเรรียนกตำรสอนกวับโรงเรรียนในเครพอขยู่ตำย
และนอกเครพอขยู่ตำยได น้

ลงชพที่อ...........................................ผย น้เสนอโครงกตำร                
ลงชพที่อ.........................................ผย น้อนขุมวัตปิ     
    (นตำงสตำวอวังคณตำ      ปตำนนก)                                      (นตำงสตำว
สตำยใจ   พขุยู่มถตำวร)
           หวัวหน น้ตำงตำนบขุคลตำกร                                        ผย น้อตตำนวยกตำร
โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

โครงกนร พวัฒนตำกตำรบรปิหตำรงตำนตตำมบทบตำทหน น้ตำทรีที่อยยู่ตำงมรี
ประสปิทธปิภตำพ

แผนงนน บรปิหตำรงตำนบขุคคล
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน ข น้อทรีที่  ๕
สนองกลยขุทธณสพป. ข น้อทรีที่ ๕
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สนองมนตรฐนน ระดวับปฐมววัยมตำตรฐตำนทรีที่  ๖      
 ระดวับกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน มตำตรฐตำนทรีที่  ๘

ล ทกษณะโครงกนร           โครงกตำรใหมยู่
ผมู ข้ร ทบผริดชอบ          นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร
ระยะเวลนดนนเนรินงนน    พฤษภตำคม ๒๕๕๘ – มรีนตำคม ๒๕๕๙
………………………………………………………………………………
…............................................................………………………..

๑. หล ทกกนรและเหตขุผล 
ผย น้บรปิหตำรสถตำนศศกษตำ มรีหน น้ตำทรีที่ และ ควตำมรวับผปิดชอบบวังควับบวัญชตำ

บขุคลตำกรในสถตำนศศกษตำ  บรปิหตำรกปิจกตำรของสถตำนศศกษตำ กตำรวตำงแผนกตำร
ปฏปิบวัตปิงตำน  กตำรควบคขุม กตตำกวับ ดยแลเกรีที่ยวกวับกตำรบรปิหตำรงตำนวปิชตำกตำร งบ
ประมตำณ กตำรบรปิหตำร งตำนบขุคคลกตำรบรปิหตำรทวัที่วไป หรพอรตำชกตำรให น้เปป็ นไปตตำม
กฎหมตำย  กฎ ระเบรียบ ข น้อบวังควับของทตำงรตำชกตำร  รวมทวั ตั้งปฏปิบวัตปิงตำนตตำม
นโยบตำยและววัตถขุประสงคย์ของต น้นสวังกวัดและสถตำนศศกษตำ  ประสตำนระดม
ทรวัพยตำกรเพพที่อกตำรศศกษตำ  รวมทวั ตั้งควบคขุมดยแลบขุคลตำกร  กตำรเงปิน  กตำรพวัสดขุ  
สถตำนทรีที่  และทรวัพยย์ส ปินอพที่นของสถตำนศศกษตำให น้เปป็ นไปตตำมกฎหมตำย  ระเบรียบข น้อ
บวังควับของทตำงรตำชกตำร ตลอดจนปฏปิบวัตปิงตำนอพที่นทรีที่ได น้รวับมอบหมตำยหรพอมอบ
อตตำนตำจ เพพที่อให น้กตำรบรปิหตำรจวัดกตำรสถตำนศศกษตำบรรลขุผลตตำมจขุดมขุยู่งหมตำยทรีที่
กตตำหนดไว น้

๒. ว ทตถขุประสงคณ
     ๒.๑   เพพที่อให น้สถตำนศศกษตำมรีผลงตำน /ผลกตำรปฏปิบวัตปิงตำนทรีเปป็ นเลปิศ ทรีที่เกปิด
จตำกกตำรมรีสยู่วนรยู่วมของทขุกฝยู่ ตำย
ทรีที่เกรีที่ยวข น้อง
     ๒.๒  เพพที่อสยู่งเสรปิมกตำรบรปิหตำรจวัดกตำรสถตำนศศกษตำตตำมโครงสร น้ตำงกตำรบรปิหตำร
งตำนแบบ  SBM
     ๒.๓  เพพที่อให น้สถตำนศศกษตำมรีววัสดขุสตตำนวักงตำนและครขุภวัณฑย์กตำรศศกษตำครบถ น้วน
ตตำมควตำมจตตำเปป็ นและสนองตยู่อกตำรพวัฒนตำงตำนทวั ตั้งระบบ

 ๒.๔ เพพที่อให น้สถตำนศศกษตำมรีระบบเครพอขยู่ตำยและ ICT  ทรีที่ทวันสมวัยและสตำมตำรถ
ให น้บรปิกตำรครย บขุคลตำกร และนวักเรรียนได น้อยยู่ตำงทวัที่วถศง และเทยู่ตำทวันตยู่อควตำม
เปลรีที่ยนแปลงในยขุคโลกตำภปิววัตนย์

๓. เปข้ นหมนย
    ๓.๑ เชริงปรริมนณ  (Outputs)
          ๑) สถตำนศศกษตำมรีผลงตำน /ผลกตำรปฏปิบวัตปิงตำนทรีที่เปป็ นเลปิศ ( Best 
Practice ) ทรีที่เหมตำะสมกวับบรปิบท  อวัตลวักษณย์ และควตำมพร น้อมของสถตำน
ศศกษตำ และ บขุคลตำกร
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          ๒) สถตำนศศกษตำบรปิหตำรจวัดกตำรสถตำนศศกษตำตตำมโครงสร น้ตำงกตำรบรปิหตำร
งตำนแบบ  SBM
          ๓) สถตำนศศกษตำมรีววัสดขุสตตำนวักงตำนและครขุภวัณฑย์กตำรศศกษตำครบถ น้วนตตำม
ควตำมจตตำเปป็ นและตอบสนองกตำรพวัฒนตำงตำนทวั ตั้งระบบ

๔) คณะครย บขุคลตำกร และนวักเรรียน ร น้อยละ ๑๐๐ ได น้รวับบรปิกตำรจตำกระบบ
เครพอขยู่ตำยและ ICT  ทรีที่ทวัที่วถศง และ ทวันสมวัยเทยู่ตำทวันตยู่อควตำมเปลรีที่ยนแปลงในยขุค
โลกตำภปิววัตนย์

  
  ๓.๒ เชริงคขุณภนพ

๑) สถตำนศศกษตำมรีผลงตำน /ผลกตำรปฏปิบวัตปิงตำนทรีที่เปป็ นเลปิศ ( Best 
Practice ) ทรีที่ตอบสนองพวัฒนตำคขุณภตำพด น้ตำนกตำรบรปิหตำรจวัดกตำร  คขุณภตำพครย
และบขุคลตำกร หรพอ คขุณภตำพนวักเรรียน
          ๒) ครยและบขุคลตำกรทขุกคนมรีสยู่วนรยู่วมในกตำรพวัฒนตำงตำนตตำมโครงสร น้ตำง
กตำรบรปิหตำรงตำนแบบ  SBM 
          ๓) สถตำนศศกษตำใช น้ววัสดขุสตตำนวักงตำนและครขุภวัณฑย์กตำรศศกษตำอยยู่ตำงคขุ น้มคยู่ตำ
และเกปิดประโยชนย์สยงสขุด

๔) ระบบเครพอขยู่ตำยและ ICT  ของสถตำนศศกษตำสตำมตำรถใช น้งตำนได น้อยยู่ตำงมรี
ประสปิทธปิภตำพ

๔. ข ทนนตอนกนรดนนเนรินงนน
             โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี  ดตตำเนปินกตำรพวัฒนตำคขุณภตำพกตำรศศกษตำของ
โรงเรรียนโดยใช น้หลวักกตำรบรปิหตำรจวัดกตำรแบบมรีสยู่วนรยู่วม และกตำรพวัฒนตำเชปิงระบบ
โดยใช น้วงจรคขุณภตำพของเดมปิที่ง (PDCA) เปป็ นพพตั้นฐตำน
กตำรปฏปิบวัตปิงตำนในทขุกงตำน /กปิจกรรม/โครงกตำร มรีขวั ตั้นตอนกตำรดตตำเนปินงตำน ดวังนรีตั้

๔.๑ ข ทนนเตรทยมกนรและสรข้นงควนมตระหน ทก ดตตำเนปินกตำรโดย
๔.๑.๑ ประชขุมคณะครยและบขุคลตำกรฯ เพพที่อวตำงแผนกตำรบรปิหตำรงตำน และ
มอบหมตำย

ผย น้รวับผปิดชอบงตำน  
๔.๒ ข ทนนดนนเนรินกนร  ดตตำเนปินกตำรโดย

๔.๒.๑ ผย น้รวับผปิดชอบงตำนแตยู่ละงตำนปฏปิบวัตปิงตำนตตำมภตำรกปิจ ควตำมรวับผปิด
ชอบ
๔.๒.๒ นปิเทศและประเมปินผลกตำรดตตำเนปินงตำน

๔.๓ ข ทนนสรขุปผลกนรดนนเนรินงนน ดตตำเนปินกตำรโดย
๔.๓.๑ รวบรวมข น้อมยลและผลกตำรดตตำเนปินงตำน
๔.๓.๒ ประชขุมผย น้ทรีที่เกรีที่ยวข น้องทขุกฝยู่ ตำยเพพที่อรยู่วมกวันสรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำน
๔.๓.๓ รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำน

๔.๔ ข ทนนนนนผลกนรประเมรินคขุณภนพไปใชข้  ดตตำเนปินกตำรโดย
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-  ประชขุมคณะครยและบขุคลตำกรฯ เพพที่อรยู่วมกวันวตำงแผนปรวับปรขุงกตำร
ดตตำเนปินงตำนจตำกสภตำพ

ปวัญหตำและอขุปสรรคทรีที่พบจตำกกตำรดตตำเนปิน

๕. กริจกรรมและรนยละเอทยดงบประมนณ

กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ นหมนย
ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ ระยะเวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบเง รินงบ

ประมนณ
เงรินนอ
กงบฯ

๑. กปิจกรรมสยู่ง
เสรปิมและพวัฒนตำ
    Best 
Practice

- ผอ.
- ครยและ
บขุคลตำกร
  ทขุกคน

๑๐,๐๐๐ มปิถขุนตำยน  
๒๕๕๘

-
กขุมภตำพวันธย์ 
๒๕๕๙

ผอ.สตำยใ
จ

๒. กปิจกรรมสยู่ง
เสรปิมกตำรบรปิหตำร
งตำน
    ตตำมโครงสร น้ตำง 
SBM
๒.๑ งตำนวปิชตำกตำร
๒.๒ งตำนบรปิหตำร
งตำนบขุคคล
๒.๓ งตำนบรปิหตำร
งตำนทวัที่วไป
๒.๔ งตำนบรปิหตำร
งตำนงบประมตำณ

- ผอ.
- ครยและ
บขุคลตำกร
  ทขุกคน

๓๐,๐๐๐ มปิถขุนตำยน  
๒๕๕๘

-
กขุมภตำพวันธย์ 
๒๕๕๙

ผอ.สตำยใ
จ

๓. กปิจกรรมจวัดหตำ
ววัสดขุสตตำนวักงตำน
ครขุภวัณฑย์กตำรศศกษตำ
   คยู่ตำ
สตำธตำรณยปโภค

- ผอ.
- ครยและ
บขุคลตำกร
  ทขุกคน

๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐
๐

มปิถขุนตำยน  
๒๕๕๘

-
กขุมภตำพวันธย์ 
๒๕๕๙

ครยรวังษปิณรี

๔. กปิจกรรม
ปรวับปรขุงระบบเครพอ
ขยู่ตำย
    และ ICT เพพที่อ
กตำรเรรียนรย น้

- ผอ.
- ครยและ
บขุคลตำกร
  ทขุกคน
- นวักเรรียน
ทขุกคน

๑๐,๐๐๐ มปิถขุนตำยน  
๒๕๕๘

-
กขุมภตำพวันธย์ 
๒๕๕๙

ครยสขุจรปิต
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๖. รนยละเอทยดงบประมนณ………๗๐,๐๐๐………………………. บนท
    - เงปินงบประมตำณ      ..................๗๐,๐๐๐..............................บตำท
    - เงปินนอกงบประมตำณ.................๕๐,๐๐๐...............................บตำท

๗. กนรว ทดและประเมรินผล

ต ทวบสงชทนควนมสนนเรป็จ ว ริธทกนร
ประเมริน

เครชที่องมชอททที่
ใชข้

๑) สถตำนศศกษตำมรีผลงตำน /ผลกตำร
ปฏปิบวัตปิงตำนทรีที่เปป็ นเลปิศ ( Best 
Practice ) ทรีที่เหมตำะสมกวับบรปิบท  
อวัตลวักษณย์ และควตำมพร น้อมของ
สถตำนศศกษตำ และ บขุคลตำกร

สอบถตำมควตำม
คปิดเหป็น

แบบสอบถตำม

๒) สถตำนศศกษตำบรปิหตำรจวัดกตำรสถตำน
ศศกษตำ
ตตำมโครงสร น้ตำงกตำรบรปิหตำรงตำนแบบ  
SBM

สอบถตำมควตำม
คปิดเหป็น

แบบสอบถตำม

๓) สถตำนศศกษตำมรีววัสดขุสตตำนวักงตำนและ
ครขุภวัณฑย์กตำรศศกษตำครบถ น้วนตตำม
ควตำมจตตำเปป็ นและตอบสนองกตำร
พวัฒนตำงตำนทวั ตั้งระบบ

สอบถตำมควตำม
คปิดเหป็น

แบบสอบถตำม

๔) คณะครย บขุคลตำกร และนวักเรรียน 
ร น้อยละ ๑๐๐ ได น้รวับบรปิกตำรจตำกระบบ
เครพอขยู่ตำยและ ICT  ทรีที่ทวัที่วถศง และ 
ทวันสมวัยเทยู่ตำทวันตยู่อควตำม
เปลรีที่ยนแปลงในยขุคโลกตำภปิววัตนย์

สอบถตำมควตำม
คปิดเหป็น

แบบสอบถตำม

๘. ผลททที่คนดวสนจะไดข้ร ทบ   
    - สถตำนศศกษตำมรีกตำรบรปิหตำรงตำนทรีที่เกปิดผลสวัมฤทธปิดิ์ และมรีระบบกตำรบรปิหตำรทรีที่
มรีประสปิทธปิภตำพ

- ครยและบขุคลตำกรทขุกคนมรีสยู่วนรยู่วมในกตำรปฏปิบวัตปิงตำน 

          ลงชพที่อ.................................ผย น้เสนอโครงกตำร
ลงชพที่อ.................................ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร

( นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร )       (นตำงสตำวอวังคณตำ      ปตำนนก)

ลงชพที่อ.................................ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
( นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร )
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                                    ตตตำแหนยู่ง  ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี
โครงกนร สยู่งเสรปิมกตำรบรปิหตำรกตำรจวัดกตำรแบบมรีสยู่วนรยู่วม
แผนงนน บรปิหตำรงตำนบขุคคล
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน ข น้อทรีที่  ๔
สนองกลยขุทธณสพป. ข น้อทรีที่  ๔
สนองมนตรฐนน ระดวับปฐมววัยมตำตรฐตำนทรีที่  ๖(๓) ,  ๗(๔)

 ระดวับกตำรศศกษตำขวั ตั้นพพตั้นฐตำน มตำตรฐตำนทรีที่  ๘ (๒) , ๙
ล ทกษณะโครงกนร           โครงกตำรใหมยู่
ผมู ข้ร ทบผริดชอบ          นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร
ระยะเวลนดนนเนรินงนน    พฤษภตำคม ๒๕๕๘ – มรีนตำคม ๒๕๕๙
………………………………………………………………………………
……………………...........................................................……..

๑. หล ทกกนรและเหตขุผล 
พระรตำชบวัญญวัตปิกตำรศศกษตำแหยู่งชตำตปิ พขุทธศวักรตำช ๒๕๔๒(ฉบวับ

ปรวับปรขุง) ๒๕๔๕ สยู่งเสรปิมสนวับสนขุนให น้ชขุมชน มรีสยู่วนรยู่วมในกตำรจวัดกตำรศศกษตำ
และให น้มรีกตำรประเมปินผลกตำรจวัดกตำรศศกษตำ โดยองคย์กรภตำยนอกในทขุก ๕ ปรี  จตำก
สภตำพปวัจจขุบวัน  พบวยู่ตำ  ชขุมชนยวังไมยู่เข น้ตำมตำมรีสยู่วนรยู่วมในกตำรพวัฒนตำกตำรศศกษตำ
อยยู่ตำงแท น้จรปิง นอกจตำกนรีตั้โรงเรรียนยวังขตำดกตำรประสตำนงตำนระหวยู่ตำงโรงเรรียนกวับ
ชขุมชน ตลอดจนคณะกรรมกตำรสถตำนศศกษตำ  สยู่งผลให น้โรงเรรียนไมยู่ได น้รวับควตำม
รยู่วมมพอ จตำกชขุมชนและคณะกรรมกตำรสถตำนศศกษตำ กตำรทตตำงตำนของบขุคลตำกรของ
โรงเรรียนไมยู่เปป็ นไปในทปิศทตำงเดรียวกวัน  แนวทตำงแก น้ไขทขุกฝยู่ ตำย

ทรีที่เกรีที่ยวข น้องกวับกตำรจวัดกตำรศศกษตำ จศงต น้องจวัดให น้มรีกตำรประชขุมคณะกรรมกตำร
สถตำนศศกษตำอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง เพพที่อให น้เข น้ตำใจบทบตำทหน น้ตำทรีที่ให น้ชวัดเจน และบขุคลตำกร
สถตำนศศกษตำต น้องรยู่วมมพอกวันดตตำเนปินกตำรจวัดทตตำแผนพวัฒนตำคขุณภตำพของสถตำน
ศศกษตำ อวันจะสยู่งผลให น้โรงเรรียนมรีกตำรพวัฒนตำกตำรศศกษตำ โดยใช น้โรงเรรียนเปป็ นฐตำน
อยยู่ตำงแท น้จรปิง

๒. ว ทตถขุประสงคณ
     ๒.๑   เพพที่อให น้ทขุกภตำคสยู่วนทรีที่เกรีที่ยวข น้องมรีสยู่วนรยู่วมในกตำรแสดงควตำมคปิดเหป็น /
ให น้ข น้อเสนอแนะเพพที่อพวัฒนตำคขุณภตำพกตำรศศกษตำ
     ๒.๒  เพพที่อให น้คณะกรรมกตำรสถตำนศศกษตำมรีสยู่วนรยู่วมในกตำรพวัฒนตำคขุณภตำพ
กตำรศศกษตำ
     ๒.๓  เพพที่อให น้ผย น้ปกครองมรีสยู่วนรยู่วมในกตำรพวัฒนตำคขุณภตำพกตำรศศกษตำ

๓. เปข้ นหมนย
    ๓.๑ เชริงปรริมนณ  (Outputs)
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          ๑) ร น้อยละ ๙๐ ของทขุกภตำคสยู่วนทรีที่เกรีที่ยวข น้องมรีสยู่วนรยู่วมในกตำรแสดง
ควตำมคปิดเหป็น /ให น้ข น้อเสนอแนะเพพที่อพวัฒนตำคขุณภตำพกตำรศศกษตำ
          ๒) ร น้อยละ ๑๐๐ ของคณะกรรมกตำรสถตำนศศกษตำมรีสยู่วนรยู่วมในกตำร
พวัฒนตำคขุณภตำพกตำรศศกษตำ
          ๓) ร น้อยละ  ๙๐ ของผย น้ปกครองมรีสยู่วนรยู่วมในกตำรพวัฒนตำคขุณภตำพกตำร
ศศกษตำ

    ๓.๒ เชริงคขุณภนพ
          ๑) สถตำนศศกษตำมรีผลกตำรดตตำเนปินงตำนเปป็ นทรีที่พศงพอใจของทขุกฝยู่ ตำยทรีที่
เกรีที่ยวข น้อง

๔. ข ทนนตอนกนรดนนเนรินงนน
             โรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี  ดตตำเนปินกตำรพวัฒนตำคขุณภตำพกตำรศศกษตำของ
โรงเรรียนโดยใช น้หลวัก
กตำรบรปิหตำรจวัดกตำรแบบมรีสยู่วนรยู่วม และกตำรพวัฒนตำเชปิงระบบโดยใช น้วงจรคขุณภตำพ
ของเดมปิที่ง (PDCA) 
เปป็ นพพตั้นฐตำนกตำรปฏปิบวัตปิงตำนในทขุกงตำน /กปิจกรรม/โครงกตำร มรีขวั ตั้นตอนกตำรดตตำเนปิน
งตำน ดวังนรีตั้

๔.๑ ข ทนนเตรทยมกนรและสรข้นงควนมตระหน ทก ดตตำเนปินกตำรโดย
๔.๑.๑ ประชขุมคณะครยและบขุคลตำกรฯ เพพที่อวตำงแผนกตำรบรปิหตำรงตำน และ
มอบหมตำย

ผย น้รวับผปิดชอบงตำน  
๔.๒ ข ทนนดนนเนรินกนร  ดตตำเนปินกตำรโดย

๔.๒.๑ ผย น้รวับผปิดชอบงตำนแตยู่ละงตำนปฏปิบวัตปิงตำนตตำมภตำรกปิจ ควตำมรวับผปิด
ชอบ
๔.๒.๒ นปิเทศและประเมปินผลกตำรดตตำเนปินงตำน

๔.๓ ข ทนนสรขุปผลกนรดนนเนรินงนน ดตตำเนปินกตำรโดย
๔.๓.๑ รวบรวมข น้อมยลและผลกตำรดตตำเนปินงตำน
๔.๓.๒ ประชขุมผย น้ทรีที่เกรีที่ยวข น้องทขุกฝยู่ ตำยเพพที่อรยู่วมกวันสรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำน
๔.๓.๓ รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำน

๔.๔ ข ทนนนนนผลกนรประเมรินคขุณภนพไปใชข้  ดตตำเนปินกตำรโดย
-  ประชขุมคณะครยและบขุคลตำกรฯ เพพที่อรยู่วมกวันวตำงแผนปรวับปรขุงกตำร
ดตตำเนปินงตำนจตำกสภตำพ

ปวัญหตำและอขุปสรรคทรีที่พบจตำกกตำรดตตำเนปิน

๕. กริจกรรมและรนยละเอทยดงบประมนณ
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กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ นหมนย
ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริด

ชอบเง รินงบ
ประมนณ

เงรินนอ
กงบฯ

๑. กปิจกรรม
ประชขุมคณะ
กรรมกตำร
สถตำนศศกษตำขวั ตั้น
พพตั้นฐตำน

- ผอ.
- ครยและ
บขุคลตำกร
  ทขุกคน

๕๐๐ -กรกฏตำคม 
๒๕๕๘
-ธวันวตำคม 
๒๕๕๘

ผอ.สตำยใ
จ

๒. กปิจกรรม
ประชขุมภตำครี ๔ 
ฝยู่ ตำย       

- ผอ.
- ครยและ
บขุคลตำกร
  ทขุกคน

๕๐๐ -มกรตำคม 
๒๕๕๙

ผอ.สตำยใ
จ

๓. กปิจกรรม
ประชขุมผย น้
ปกครอง
นวักเรรียน

- ผอ.
- ครยและ
บขุคลตำกร
  ทขุกคน

๕๐๐ -กรกฏตำคม 
๒๕๕๘
-พฤศจปิกตำยน
๒๕๕๘

ผอ.สตำยใ
จ

๔. กปิจกรรมสยู่ง
เสรปิมกตำรระดม
ทรวัพยตำกร

- ผอ.
- ครยและ
บขุคลตำกร
  ทขุกคน
- นวักเรรียน
ทขุกคน

๕๐๐ ตลอดปรีกตำร
ศศกษตำ
๒๕๕๘

ผอ.สตำยใ
จ

๖. รนยละเอทยดงบประมนณ……………๒,๐๐๐…………………. บนท
    - เงปินงบประมตำณ      ....................๒,๐๐๐............................บตำท
    - เงปินนอกงบประมตำณ................................................บตำท

 

๗. กนรว ทดและประเมรินผล
ต ทวบสงชทนควนมสนนเรป็จ ว ริธทกนร

ประเมริน
เครชที่องมชอททที่

ใชข้
๑) ร น้อยละ ๙๐ ของทขุกภตำคสยู่วนทรีที่
เกรีที่ยวข น้องมรีสยู่วน
รยู่วมในกตำรแสดงควตำมคปิดเหป็น /ให น้
ข น้อเสนอแนะ
เพพที่อพวัฒนตำคขุณภตำพกตำรศศกษตำ

สอบถตำมควตำม
คปิดเหป็น

แบบสอบถตำม
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ต ทวบสงชทนควนมสนนเรป็จ ว ริธทกนร
ประเมริน

เครชที่องมชอททที่
ใชข้

๒) ร น้อยละ ๑๐๐ ของคณะกรรมกตำร
สถตำนศศกษตำ
มรีสยู่วนรยู่วมในกตำรพวัฒนตำคขุณภตำพกตำร
ศศกษตำ
๓) ร น้อยละ  ๙๐ ของผย น้ปกครองมรี
สยู่วนรยู่วมในกตำรพวัฒนตำคขุณภตำพกตำร
ศศกษตำ

สอบถตำมควตำม
คปิดเหป็น

แบบสอบถตำม

๓) ร น้อยละ  ๙๐ ของผย น้ปกครองมรี
สยู่วนรยู่วมในกตำรพวัฒนตำคขุณภตำพกตำร
ศศกษตำ

สอบถตำมควตำม
คปิดเหป็น

แบบสอบถตำม

๘. ผลททที่คนดวสนจะไดข้ร ทบ   
- ครยและบขุคลตำกรทขุกคนในสถตำนศศกษตำมรีสยู่วนรยู่วมในกตำรปฏปิบวัตปิงตำน 
- ผย น้มรีสยู่วนเกรีที่ยวข น้อทขุกฝยู่ ตำยมรีสยู่วนรยู่วมในกตำรพวัฒนตำคขุณภตำพกตำรศศกษตำได น้

อยยู่ตำงทวัที่วถศง

ลงชพที่อ.................................ผย น้เสนอโครงกตำร                  
ลงชพที่อ.................................ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร           (นตำงสตำวสตำยใจ 
พขุยู่มถตำวร )         ( นตำงสตำวอวังคณตำ  ปตำนนก )

ลงชพที่อ.................................ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
                                                ( นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร )
                                    ตตตำแหนยู่ง  ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี
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ด น้ตำนบรปิหตำรงตำนงบ
ประมตำณ
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โครงกนร สตตำรองงบประมตำณเพพที่อกตำรบรปิหตำรจวัดกตำรศศกษตำ
แผนงนน งตำนบรปิหตำรงบประมตำณ 
สนองกลยขุทธณโรงเรทยน ข น้อทรีที่ ๑ -๕
สนองกลยขุทธณสพป.นนทบขุร ท เขต ๒  พวัฒนตำคขุณภตำพกตำรจวัดกตำรศศกษตำ  
มนตรฐนนกนรศศกษนข ทนนพชนนฐนนททที่   ๑-๑๕
ล ทกษณะโครงกนร ใหมยู่
ผมู ข้ร ทบผริดชอบ นตำงสตำวรวังษปินรี  เงตำงตำมและคณะ
ระยะเวลนดนนเนรินงนน พฤษภตำคม  ๒๕๕๘ – มรีนตำคม  ๒๕๕๙
……………………………………………….................................
........................…………………………………………………
1.หล ทกกนรและเหตขุผล  

 กตำรบรปิหตำรงตำนในโรงเรรียนให น้มรีประส ปิทธปิภตำพนวั ตั้น ต น้องมรีงบประมตำณใน
กตำรดตตำเนปินงตำนอยยู่ตำงเพรียงพอ และตยู่อเนพที่อง จศงจตตำเปป็ นต น้อง จวัดสรรงบประมตำณ 
สตตำหรวับกปิจกรรมเรยู่งดยู่วน กปิจกรรมเพพที่อสนองนโยบตำยทรีที่เกรีที่ยวข น้องกวับกตำรพวัฒนตำ
คขุณภตำพกตำรศศกษตำ ซศที่งไมยู่ได น้วตำงแผนไว น้ลยู่วงหน น้ตำ
2.ว ทตถขุประสงคณ   

๒.๑  เพพที่อแก น้ปวัญหตำเรยู่งดยู่วน ทรีที่เกรีที่ยวกวับกตำรเรรียนกตำรสอน
๒.๒  เพพที่อให น้กตำรจวัดกตำรเรรียนกตำรสอนมรีประส ปิทธปิภตำพและบรรลขุเปน้ตำหมตำย

ของโรงเรรียน
๒.๓  เพพที่อสนวับสนขุนกตำรพวัฒนตำ และ กตำรแก น้ปวัญหตำกตำรบรปิหตำรจวัดกตำร

ศศกษตำภตำยในโรงเรรียนอยยู่ตำงตยู่อเนพที่อง
3.เปข้ นหมนย    

เชริงคขุณภนพ  กตำรบรปิหตำรจวัดกตำรในโรงเรรียนดตตำเนปินไปอยยู่ตำงมรี
ประสปิทธปิภตำพ

เชริงปรริมนณ  โรงเรรียนมรีงบประมตำณเพพที่อบรปิหตำรงตำนเรยู่งดยู่วน  ตตำม
นโยบตำยกตำรจวัดกตำรศศกษตำ
๔.  วริธทกนรดนนเนรินกนร/ข ทนนตอนกนรดนนเนรินกนร

กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริดชอบ

๑.  ประชขุมวตำงแผนกตำรจวัดสรรงบประมตำณ พ.ค. ๕๘

นตำงสตำวรวังษปินรี   
เงตำงตำม

๒.  กตตำหนดขอบขยู่ตำยงตำน ในกตำรใช น้งบ
ประมตำณ

มปิ.ย. ๕๘

๓.  ผย น้รวับผปิดชอบแผนงตำนโครงกตำร เสนอ มปิ.ย. ๕๘
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กริจกรรม ระยะเวลน ผมู ข้ร ทบผริดชอบ

ขอใช น้งบประมตำณ และคณะ
๔.  จวัดสรรงบประมตำณตตำมแผนงตำนขอใช น้
งบประมตำณ

มปิ.ย. ๕๘ –
มรี.ค. ๕๙

๕.  ประเมปินผลกตำรดตตำเนปินงตำน ก.พ. ๕๙
๖.  รตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำน มรี.ค.๕๙

๗.  สรขุปผลกตำรดตตำเนปินงตำนตตำมโครงกตำร
และรตำยงตำนผย น้บรปิหตำรสถตำนศศกษตำ

มรี.ค.๕๙

๕.  กริจกรรม/รนยละเอทยดงบประมนณ

กริจกรรม/รนย
ละเอทยดงบ
ประมนณ

เปข้ นหมนย
ผลผลริต

ประเภทงบ
ประมนณ

ระยะ
เวลน

ผมู ข้ร ทบผริด
ชอบ/ผมู ข้
เกทที่ยวขข้อ
ง

งบ
ประมน
ณ

นอกงบ
ประมนณ

กปิจกรรมเรยู่งดยู่วน /
กปิจกรรมตตำม
นโยบตำยของ
หนยู่วยงตำนต น้น

สวังกวัด

นวักเรรียนทขุก
คน

๓๐,๐๐
๐

ตลอดปรี
กตำร
ศศกษตำ

นตำงสตำว
รวังษปินรี  
เงตำงตำม
และคณะ

๖.  งบประมนณดนนเนรินกนร  จตตำนวน  ๓๐,๐๐๐  บตำท  (  สตำมหมพที่นบตำทถ น้วน
)
    -  เงปินงบประมตำณ   ๓๐,๐๐๐  บตำท
    -  เงปินนอกงบประมตำณ    -    บตำท

๗. กนรประเมรินผล
ต ทวชทนว ทดควนมสนนเรป็จ ว ริธทกนรประเมริน เครชที่องมชอททที่

ใชข้

ประสปิทธปิภตำพและ -สวังเกต - แบบ
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ประสปิทธปิผลของ
กตำรดตตำเนปินงตำนตตำม
ววัตถขุประสงคย์โครงกตำรหรพอ
นโยบตำย

-ตรวจสอบ
-บวันทศกสรขุปงตำน

สวังเกต
- แบบตรวจ
สอบ
- แบบ
บวันทศก

๘.  ผลททที่คนดวสนจะไดข้ร ทบ
โรงเรรียนมรีกตำรใช น้งบประมตำณเพพที่อพวัฒนตำกตำรเรรียนกตำรสอนของนวักเรรียนได น้

อยยู่ตำงมรีประสปิทธปิภตำพและเกปิดประโยชนย์สยงสขุดตยู่อผย น้เรรียน

ลงชพที่อ…………………………………....…ผย น้เสนอโครงกตำร     ลงชพที่อ…….
………….........…………………ผย น้เหป็นชอบโครงกตำร
        ( นตำงสตำวรวังษปินรี  เงตำงตำม )                                  ( นตำงววัชรตำภรณย์  
พลโลก )
                                                                             หวัวหน น้ตำงตำน
วปิชตำกตำร

ลงชพที่อ…………………………………………………………ผย น้อนขุมวัตปิโครงกตำร
                                           (นตำงสตำวสตำยใจ  พขุยู่มถตำวร)
                                     ผย น้อตตำนวยกตำรโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

สสวนททที่  ๕
กนรกนนก ทบ  ต ริดตนมประเมรินผลและรนยงนน

               กตำรพวัฒนตำคขุณภตำพกตำรศศกษตำให น้มรีประสปิทธปิภตำพนวั ตั้น ผย น้
เกรีที่ยวข น้องจะต น้องมรีกตำรวตำงแผนกตตำกวับ ตปิดตตำมกตำรดตตำเนปินงตำน/โครงกตำร
และกปิจกรรมอยยู่ตำงเปป็ นระบบเพพที่อพวัฒนตำควตำมก น้ตำวหน น้ตำหรพอตรวจสอบกตำร
ดตตำเนปินงตำนวยู่ตำมรีปวัญหตำอขุปสรรคในกตำรดตตำเนปินงตำนหรพอไมยู่อยยู่ตำงไร  มรีควตำม
คขุ น้มคยู่ตำในกตำรจวัดทตตำกปิจกรรมหรพอไมยู่  มรีข น้อแก น้ไขปรวับปรขุงอยยู่ตำงไรทรีที่จะสยู่ง
ผลให น้กตำรดตตำเนปินงตำนอยยู่ตำงมรีคขุณภตำพโดยสอดคล น้องกวับนโยบตำยและเปน้ตำ
หมตำยทรีที่โรงเรรียนกตตำหนด  ดวังนวั ตั้นโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี  มรีระบบกตำร
ตปิดตตำมประเมปินผลโดยใชข้หล ทก PDCA ประกอบด น้วย
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1 วนงแผนกนรตริดตนม (P) : โดยดยจตำกววัตถขุประสงคย์ของ
โครงกตำร และนตตำมตำดตตำเนปินกตำรกตตำกวับตปิดตตำมกตำรกตตำหนดแหลยู่ง
ข น้อมยล วปิธรีกตำรเกป็บข น้อมยล วปิธรีกตำรวปิเครตำะหย์ข น้อมยล  เครพที่องมพอทรีที่ใช น้
ในกตำรเกป็บข น้อมยล (แบบรตำยงตำน/แบบสอบถตำม/แบบทดสอบ/
กตำรสวังเกต/กตำรสตตำรวจตรวจสอบ ฯลฯ )

2 ดนนเนรินกนรตริดตนมโครงกนร/กริจกรรม (D) : โดยดตตำเนปิน
กตำรตตำมแผนและระยะเวลตำทรีที่โรงเรรียนกตตำหนดไว น้ มรีกตำรตปิดตตำม
โครงกตำร/กปิจกรรรม ปรีกตำรศศกษตำละอยยู่ตำงน น้อย ๒ ครวั ตั้ง ครศที่งภตำค
เรรียนกตำรศศกษตำ ๑ ครวั ตั้งและ สปิตั้นสขุดปรีกตำรศศกษตำอรีก ๑ ครวั ตั้ง (กรณรี
งบประมตำณดตตำเนปินโครงกตำรทรีที่รวับจวัดสรรเปป็ นงบประมตำณ จะ
รตำยงตำน ๒ ไตรมตำส คพอ รอบ ๖ เดพอน และ ๑๒ เดพอน )

3 สรขุปและวริเครนะหณขข้อมมูลกนรตริดตนม (C) : มรีกตำรวปิเครตำะหย์
สรขุปผลข น้อมยลวยู่ตำเปป็ นไปตตำมววัตถขุประสงคย์หรพอไมยู่ โดยวปิธรีทตำง
สถปิตปิ เชยู่น คยู่ตำร น้อยละ คยู่ตำเฉลรีที่ย กตำรพรรณนตำเปรรียบเทรียบ  หรพอ
อตำจใช น้หลตำยๆวปิธรีประกอบกวันตตำมควตำมเหมตำะสม

4 กนรรนยงนนผล (C) : ดตตำเนปินกตำรรตำยงตำนผลให น้ผย น้เกรีที่ยวข น้อง
ทรตำบ โดยโครงกตำรมรีกตำรรตำยงตำนในหลตำยลวักษณะตตำมควตำม
ต น้องกตำรใช น้ข น้อมยล มรีกตำรเขรียนรตำยงตำนเปป็ นรตำยงตำนโครงกตำร 
และผลกตำรดตตำเนปินโครงกตำรภตำพรวมทวั ตั้งหมดของสถตำนศศกษตำ
ตตำมรยปแบบทรีที่กตตำหนด

5 กนรวรินริจฉ ทยส ทที่งกนร (A) : ฝยู่ ตำยบรปิหตำรสถตำนศศกษตำรวับทรตำบ
ข น้อมยลกตำรรตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินโครงกตำรแล น้ว  ทขุกฝยู่ ตำยทรีที่
เกรีที่ยวข น้องจะมรีกตำรวตำงแผนรยู่วมกตตำหนดแนวทตำงเพพที่อไปพวัฒนตำ
ปรวับปรขุงโรงเรรียนให น้ดรีขศตั้นตตำมศวักยภตำพ

กนรกนนก ทบ ตริดตนมและประเมรินผล

1. โรงเรรียนมรีกตำรแตยู่งตวั ตั้งคณะกรรมกตำรกตตำกวับ ตปิดตตำมประเมปินผลโดยผย น้
เกรีที่ยวข น้องทขุกฝยู่ ตำย

2. มรีกตำรวตำงแผนกตตำกวับ ตปิดตตำมผลกตำรดตตำเนปินงตำนตตำมแผนงตำนโครงกตำร ปรี
กตำรศศกษตำละ ๒ ครวั ตั้ง โดยกตตำหนดระยะเวลตำ ขวั ตั้นตอน วปิธรีกตำรและรยปแบบ
กตำรตปิดตตำมทรีที่ชวัดเจน คณะกรรมกตำรฯ มรีควตำมเข น้ตำใจตตำมแนวทตำงทรีที่
โรงเรรียนกตตำหนดทรีที่ตรงกวัน

3. แตยู่งตวั ตั้งคณะทตตำงตำนรวบรวมข น้อมยลฯ วปิเครตำะหย์ข น้อมยลผลกตำรดตตำเนปิน
โครงกตำร/กปิจกรรมตตำมแบบทรีที่โรงเรรียนกตตำหนด 

กนรรนยงนนและจ ทดทนนขข้อมมูลสนรสนเทศ
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      ๑  แตยู่งตวั ตั้งคณะทตตำงตำน ฯ  จวัดทตตำข น้อมยลสตำรสนเทศ กลวัที่นกรองข น้อและ
ดตตำเนปินกตำร จวัดทตตำรตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำนตตำมแผนปฏปิบวัตปิกตำร ประจตตำปรีกตำร
ศศกษตำ ๒๕๕๘ ของโรงเรรียนในรยปแบบเอกสตำรรตำยงตำนผลกตำรดตตำเนปินงตำน
ประจตตำปรี
      ๒ รตำยงตำนผลโดยแจ น้งและประชตำสวัมพวันธย์ให น้ผย น้ทรีที่เกรีที่ยวข น้องทรตำบอยยู่ตำง
หลตำกหลตำยเพพที่อนตตำข น้อมยลไปวตำงแผนพวัฒนตำคขุณภตำพกตำรศศกษตำ รวมถศงกตำรได น้
รวับกตำรสนวับสนขุนหรพอสยู่งเสรปิมจตำกชขุมชนและองคย์กรภตำยนอ

ภตำคผนวก
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