
   

 



   

ค ำน ำ 

 

 โรงเรียนโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เพ่ือเป็นแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจท้ัง 5 งำนได้แก่งำนบริหำรวิชำกำร งำนบริหำรงำนบุคคลงำนบริหำรงบประมำณ และงำน
บริหำรท่ัวไป เป็นกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน ในฐำนะสถำนศึกษำท่ีเป็นนิติบุคคล ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรพุทธศักรำช 2546 ซ่ึงช่วยให้กำรด ำเนินกำรมีอิสระ มีควำมคล่องตัวและมีควำมเข้มแข็งย่ิงข้ึน 
โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2560- พ.ศ. 
2563) ของโรงเรียนท่ีตอบสนองนโยบำยของต้นสังกัดเป็นหลัก ซ่ึงตอบสนองคำมต้องกำรของผู้เรียนและชุมชน ส่งผลให้
ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและสำมำรถอยู่ในสงคมได้อย่ำงมีควำมสุขตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 

 ขอขอบคุณคณะด ำเนินกำรท่ีเป็นก ำลังส ำคัญในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ให้ส ำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำบุคลำกรผู้เด่ียวข้องจะใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรกำรด ำเนินงำน นิเทศและติดตำรมผล ตำมภำระงำน
ท่ีก ำหนด เพ่ือพัฒนำให้เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนเป็นท่ียอมรับของผู้รับบริกำรท้ังนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและ
บุคคลอ่ืนท่ัวไป  

     

   

  (นำงณัฐกำนต์  แก้ประเสริฐ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

1. ข้อมูลท่ัวไป  
1.1 โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)ต้ังอยู่เลขที่ 127 ถนนสุขสวัสด์ิ ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด 

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

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

 ต.ในคลองบำงปลำกด 

2. ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร  
2.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ วุฒิกำรศึกษำสูงสุดปริญญำโท   
สำขำ กำรบริหำรกำรศึกษำ ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่ 29 มกรำคม 2562 จนถึงปัจจุบัน 
2.2 รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน (ที่ได้รับกำรแต่งต้ัง)  1  คน  นำงสำวอำภรณ์  ชำวสระไคร   
วุฒิกำรศึกษำสูงสุดปริญญำโท  สำขำ กำรบริหำรกำรศึกษำ ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่  
19 ตุลำคม 2562 จนถึงปัจจุบัน 
2.3 ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
 โรงเรียนคลองสองพ่ีน้องต้ังอยู่เลยที่  127  หมู่ 1  ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด  อ ำเภอพระ

สมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปรำกำร  พ.ศ.  2484  ขุนสมบูรณ์  ธนะสำร ( ก ำนันวิง  คล้ำยสมบูรณ์ ) ร่วมกับ
รำษฎรบริเวณหมู่บ้ำนสร้ำงอำคำรชั่วครำวขึ้น  เปิดท ำกำรสอน  มีนักเรียนในหมู่บ้ำนโ ดยมีนำยเสริม  บูรณ
เศรษฐ์  เป็นครูใหญ่และนำยวำด  ใจดี  เป็นผู้บอกบุญรำษฎรในหมู่บ้ำนก่อสร้ำง  อำคำรแบบ ป.1  ขนำด 6 X 
8 เมตร  จ ำนวน  3  ห้องเรียน  บนที่ดินของนำยเงิน  เปี่ยมสวัสด์ิ  และได้โอนเงินงบประมำณ  ก.ศ.บ.  จำก
โรงเรียนสมุทรปรำกำร  มำเพ่ิมเติมแล้วเสร็จ  และเปิดท ำกำรสอนเม่ือวันที่  5  กรกฎำคม  2494  ด ำเนินกำร
สอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรต้ังแต่ระดับประถมศึกษำปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่  4  พ.ศ.  2509  
สภำพอำคำรเรียนทรุดโทรมมำก  ทำงรำชกำรอนุมัติเงินงบประมำณ 50,000 บำท  เพ่ือมำปรับปรุงอำคำร
เรียน  แต่นำยเสริม  ใจดี  เห็นว่ำที่ดินเดิมบริเวณมีน้อยจึงตกลงแลกเปลี่ยนและย้ำยอำคำรเรียนมำต้ังยังที่ ดิน
แปลงใหม่ของนำยเสริม  ใจดี  ซ่ึงมีจ ำนวน  2  ไร่  16  ตำรำงวำ โดยปลูกสร้ำงอำคำรเรียนแบบ  017  จ ำนวน  
4  ห้องเรียน  ด้วยเงินงบประมำณที่ทำงรำชกำรอนุมัติและเงินสมทบจำกรำษฎรอีกจ ำนวนหนึ่ง  รวมค่ำก่อสร้ำง
ทั้งสิ้น  361,376  บำท  ก่อสร้ำงเสร็จเม่ือวันที่  30  กันยำยน  2514  และให้ชื่อโรงเรียนว่ำ “โรงเรียนคลอง
สองพ่ีน้อง” 
 พ.ศ. 2516  ประสำนงำนระหว่ำงทำงรำชกำร  และนำยเสริม  ใจดี  ขอแบ่งแยกที่ดินแปลงใหม่   
เนื้อที่  2  ไร่  16 ตำรำงวำ   ให้เป็นสมบัติของทำงรำชกำร โดยสมบูรณ์  เม่ือ วันที่  12  มกรำคม  2516  

๑ 



   

 พ.ศ. 2518  ประสำนงำนกับนำยเงิน  เปี่ยมสวัสด์ิ  และนำงมุก  เปี่ยมสวัสด์ิ  แลกเปลี่ยนที่ดินไ ด้
ที่ดินเพ่ิมอีก  1 งำน  76.5  ตำรำงวำ  เม่ือวันที่  27  พฤษภำคม  2518  รวมมีที่ดินทั้งสิ้น  2  ไร่  1 งำน 
92.5 ตำรำงวำ 
 พ.ศ. 2520 ต่อเติมอำคำรเรียนแบบ 017 จ ำนวน 3 ห้องเรียน ใช้งบอุดหนุนประถมต้นปี 2519   
ใช้เป็นสถำนศึกษำ 
 พ.ศ. 2528  ได้อำคำรเรียนแบบ  สปช  405/2526 3ชั้น8ห้องเรียน / ห้องประชุม  ใช้เป็นที่เรียน
และห้องประชุม 
 พ.ศ. 2528 สร้ำงฐำนพระพุทธรูป  บริจำคนำยเสริม  ใจดี  5,000 บำท และนำยวัฒนำ  ลิ้มชื้น  
10,000 บำท  เป็นพระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน 
 พ.ศ. 2529 ได้อำคำรอเนกประสงค์แบบ  สปช 204/2526 จ ำนวน 1 หลัง  งบ สปช ใช้งำน
อเนกประสงค์ 

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

พ.ศ. 2534 จ ำหน่ำยโรงอำหำรแบบ  312  ของกรมสำมัญ  เพรำะทรุดโทรมและต้องใช้พ้ืนที่สร้ำ ง
อำคำรเรียน สปช 2/2528  รื้อถอน เม่ือ 11 ม.ค. 34 

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

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

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

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

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

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

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

พ.ศ.2558 โรงเรียนได้ก่อสร้ำง/ปรับปรุงซ่อมแซม อำคำรเรียน 3 หลังตำมแบบ สปช.2/26,สปช.
406/26,สปช.2/28,โดยใช้งบโครงกำรสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
งบลงทุนเป็นจ ำนวนเงิน 978,600  บำท 
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พ.ศ.2558โรงเรียนได้งบประมำณจำกกำรไฟฟ้ำพระนครใต้ ติดกระจกมุกบันไดหน้ำอำคำรเรียน  
เป็นเงิน 297,000  บำทและก้ันฝำอลูมิเนียมติดกระจกบำนเลื่อนปรับปรุงเป็นห้องประชุมโดยใช้งบประมำณ
ทอดผ้ำป่ำกำรศึกษำปี 2554 เป็นเงิน 419,940 บำท 

พ.ศ.2558 โรงเรียนได้รับรำงวัลโรงเรียนพระรำชทำนระดับประถมศึกษำขนำดใหญ่ 
พ.ศ.2560 โรงเรียนได้รับรำงวัลชมเชยโรงเรียนพระรำชทำนระดับปฐมวัย 
พ.ศ.2561 โรงเรียนได้รับรำงวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำรุ่นที่ 10 

 พ.ศ.2559 โรงเรียนได้รับงบประมำณจำกกองทุนไฟฟ้ำสมุทรปรำกำร 3 ท ำโดมเข้ำแถวหลังคำ  
เมทัลชีทเป็นเงิน 2,500,000 บำท 
 พ.ศ.2560 โรงเรียนได้รับงบประมำณจำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1  
เป็นเงินจ ำนวน 2,059,800    บำท 
 พ.ศ.2561 โรงเรียนได้รับงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำประถมศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน(สพฐ) เป็นเงินจ ำนวน 689,800 บำท เพ่ือจัดท ำอ่ำงล้ำงหน้ำแปรงฟัน 
 พ.ศ.2561 โรงเรียนได้รับงบประมำณจำกกองทุนไฟฟ้ำสมุทรปรำกำร เป็นเงินจ ำนวน  
401,000 บำท เพ่ือพัฒนำระบบห้องสมุด 
 พ.ศ. 2563 โรงเรียนได้รับงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน(สพฐ)เป็น
จ ำนวนเงิน 754,000 บำท เพ่ือก่อสร้ำงแบบบ้ำนพักครู 205/26 
 พ.ศ. 2563 โรงเรียนได้รับงบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน(สพฐ)เป็นจ ำนวนเงิน 
494,000 บำท เพ่ือซ่อมแซมอำคำรเรียนและฝ้ำเพดำนอำคำรเรียนแบบสปช.2/405 
 พ.ศ.2563 โรงเรียนได้รับงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน(สพฐ)เป็น
จ ำนวนเงิน 343,600 บำท เพ่ือซ้ือครุภัณฑ์ประจ ำห้องสมุด(12 รำยกำร) จ ำนวน 1 ชุด 
 พ.ศ. 2563 โรงเรียนได้รับงบประมำณจำกกองทุนไฟฟ้ำจังหวัดสมุทรปรำกำร 3 เป็นจ ำนวนเงิน 
600,000 บำท เพ่ือจ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียนและชุมชน  

ปัจจุบันโรงเรียนคลองสองพ่ีน้องมีอำคำรเรียน  3  หลัง นักเรียน  410  คน  ข้ำรำชกำรครู 21 คน        
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรเรียนร่วม 2 คน ครูธุรกำร 1 คน ครูพ่ีเลี้ยง 1 คน นักกำรภำรโรง 1 คน 

เปิดท ำกำรสอนต้ังแต่ชั้น อนุบำล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษำปีที่  6 โดยมี นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ 
เป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

2.4   ค ำขวัญของโรงเรียน คุณภำพล้ ำ  คุณธรรมเด่น  เน้นสิ่งแวดล้อม   
    ดีพร้อมตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

                    ปรัชญำของโรงเรียน สุวิชำ โน ภว โหติ หมำยถึง ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
  สีประจ ำโรงเรียน          เหลือง – น้ ำเงิน 
     สีเหลือง หมำยถึงควำมมีคุณธรรม จริยธรรม 

                                          สีน้ ำเงิน หมำยถึงมีควำมหนักแน่น 
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน แต่งกำยดี   มีวินัย  ไหว้สวย 

 2.5  เอกลักษณ์      เด็กดี มีจิตอำสำ 
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เป้ำประสงค์เฉพำะของสถำนศึกษำ 
  โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง จัดกำรศึกษำเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง  
สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวินัยในตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมอันพึงประสงค์มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักกำรอ่ำนกำรเขียนกำรค้นคว้ำรู้จักใช้เทคโนโลยีมีศักยภำพในด้ำนกำรคิดมีทักษะใน
กำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิตรู้จักดูแลสุขภำพรักกำรออกก ำลังกำยมีสุขภำพและบุคลิกภำพที่ดี มีค่ำนิยมเป็น
ผู้ผลิตมำกกว่ำผู้บริโภคโดยบริหำรจัดกำรและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเ พียง
ภูมิใจ และรักควำมเป็นไทยยึดม่ันในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ศิลปวัฒนธรรมไทยรักประเทศชำติท้องถิ่นและสถำนศึกษำของตน   สร้ำงสรรค์สิ่งที่ ดีงำมให้สังคม
ควำมสำมำรถในกำรน ำทรัพยำกรท้องถิ่นมำใช้ให้เกิดประโยชน์ 

2.6 ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง มีระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนแบ่งเป็น 
5 งำนดังนี้ 

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

ผู้บริหำรยึดหลักกำรบริหำร/เทคนิคกำรบริหำรแบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (School  Based  
Management)  กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม(Participation Management) โดยมุ่งหวังให้ทุกคนที่มีส่วนได้
เสียได้ร่วมมือในกำรบริหำรงำนร่วมกันเพ่ือประโยชน์สูงสุดคือตัวนักเรียน และร่วมกันพัฒนำชุมชนอีกทำงหนึ่ง 
และกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based  Management) 
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3. ข้อมูลนักเรียน 
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่10 พฤศจิกำยน 2563) ดังนี้ 
3.1 จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน 

ก.ข้อมูลเชิงปริมำณ 

ตำรำงท่ี 2 แสดงตำรำงจ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

ระดับชั้น 
จ ำนวนห้อง ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

เฉล่ียต่อห้อง 
ชำย หญิง รวม 

อนุบำล ๒ 1 ๑๕ ๑๑ ๒๖ ๒๖ 
อนุบำล ๓ ๒ ๒๕ ๓๓ ๕๘ ๒9 
รวมอนุบำล 3 4๐ ๔๔ ๘๔ 42 
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ๒ ๒๖ ๓๔ 6๐ ๓0 
ประถมศึกษำปีที่ ๒ ๒ ๓๒ ๒๗ ๕๙ 30 
ประถมศึกษำปีที่ ๓ ๒ ๓๘ ๓๓ ๗๑ 36 
ประถมศึกษำปีที่ ๔ ๒ ๒๙ ๒๔ ๕๓ ๒๖ 
ประถมศึกษำปีที่ ๕ ๒ ๒๓ ๒๖ ๔๙ 25 
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๒ ๓๗ ๓๕ ๗๒ ๓๖ 
รวมประถมศึกษำ ๑๒ ๑๘๕ ๑๗๙ ๓๖๔  

รวมจ ำนวน 
นักเรียนท้ังหมด 

๒๒๕ ๒๒๓ ๔๔๘ - 

 

3.2 มีนักเรียนพิกำรเรียนร่วม  53  คน 
3.3 มีนักเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร   118   คน 
3.4 มีนักเรียนปัญญำเลิศ    82      คน 
3.5 มีนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ      -    คน 
3.6 จ ำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)   30   คน 
3.7 สัดส่วนครู : นักเรียน =   1:28 
3.8 จ ำนวนนักเรียนที่ลำออกกลำงคัน (ปีปัจจุบัน)   -  คน 
3.9 สถิติขำดเรียน/เดือน..........-..........วัน 
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3.10 จ ำนวนนักเรียนที่ท ำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รำงวัลดีเด่นที่ได้รับ)  
                     - เด็กหญิงพนิตพิชำ มีวงศ์สมได้รับรำงวัลเกียรติบัตรสมำชิกยุวกำชำดดีเด่นประจ ำปี 2563 
จำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
                     - กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีได้รับถ้วยรำงวัลรองชนะเลิศประเพณีโยนบัวประจ ำปี 
                     - กำรแข่งขันฟุตซอลชำยอำยุไม่เกิน 12 ปีได้รับถ้วยรำงวัลรองชนะเลิศจำกอดีต  
สส.ประชำ ประสบดี 
                     - กำรแข่งขันเซบัคตะกร้อชำยอำยุไม่เกิน 12 ปีรับรำงวัลรองชนะเลิศรำยกำรแข่งเรือพระ
ประแดง อ.พระประแดง    

4. ข้อมูลบุคลำกร 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

อำยุเฉล่ีย 
ประสบกำรณ์

สอนเฉล่ีย ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่ำ ป.ตรี 

ผู้อ ำนวยกำร - 1 - - 1 58 34 
รองผู้อ ำนวยกำร - 1 - - 1 43 8 
ครูประจ ำกำร 4 11 - 12 3 37 6 

ครูอัตรำจ้ำง 1   -  1 - 28 2 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก
พิกำรเรียนร่วม 

- 2 2 - - 45 15 

ครูธุรกำร - 1 - 1 - 39 10 

ครูพ่ีเลี้ยงอนุบำล - 1 1 - - 45 15 
นักกำร/ภำรโรง 1 - 1 - - 55 26 

รวม 6 17  4 14 5 44 15 

- มีครูที่สอนตรงตำมวิชำเอก      15   คน (100 %) 
- มีครูที่สอนวิชำตำมควำมถนัด   15   คน (100 %)  
- ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครูคนละ 25 ชั่วโมง/สัปดำห์ 
- สถิติกำรอบรมและพัฒนำบุคลำกรในรอบปีที่ผ่ำนมำบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำเฉลี่ยคนละ 4 เรื่อง/ปี 
- ครูที่ได้รับรำงวัลเกียรติบัตร ครูผู้น ำเสนอผลงำนที่เป็นเลิศ กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ จ ำนวน 1 คน  
- ครูที่ได้รับรำงวัลเกียรติบัตร ครูผู้น ำเสนอผลงำนที่เป็นเลิศ กลุ่มสำระศิลปะ จ ำนวน 1 คน 
- ครูที่ได้รับรำงวัลเกียรติบัตร ครูดีในดวงใจ ประจ ำปี 2563 งำนวันครู 16 มกรำคม 2564 จ ำนวน  6  คน 
- ครูที่ได้รับรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข จ ำนวน 15 คน 
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5. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนท่ีแหล่งเรียนรู้และกำรใช้ 
 5.1 อำคำรเรียนและอำคำรประกอบจ ำนวน 5 หลังได้แก่อำคำรเรียน3 หลัง อำคำรอเนกประสงค์ 
1 หลัง ดัดแปลงมำจำกอำคำรเรียน ชั้นล่ำงเป็นโรงอำหำร ชั้นบนเป็นห้องสมุด อำคำรไม้ขนำด 2 ชั้นดัดแปรง
ข้ำงบนเป็นห้องโล่งติดกระจกใต้ถุนอำคำรเป็นพ้ืนโล่ง (อำคำรจ ำหน่ำยแล้ว)  

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

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

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

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

6. สภำพชุมชนโดยรวม 
6.1 สภำพชุมชนรอบโรงเรียนลักษณะชุมชนที่โรงเรียนต้ังอยู่  มีประชำกรประมำณ 4 ,000 คน

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

6.2 โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียนโอกำสจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกผู้ปกครองส่วนใหญ่ เห็น
ควำมส ำคัญของสถำนศึกษำเป็นแบบอย่ำงที่ดีช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยี
มำพัฒนำกระบวนกำรกำรเรียนของนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียน
โดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้ำนอุปสรรคผู้ปกครองส่วนใหญ่มีกำรศึกษำค่อนข้ำงต่ ำ ส่วนใหญ่ย้ำยภูมิล ำเนำมำ
จำกต่ำงจังหวัดและบำงส่วนมำจำกต่ำงด้ำว มีอำชีพไม่ม่ันคง สภำพควำมเป็นอยู่ของครอบครัวยำกจน ท ำให้มี
ข้อจ ำกัดในกำรสนับสนุนช่วยเหลือกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
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7. ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 
7.1 งำน/โครงกำร/กิจกรรมท่ีประสบควำมส ำเร็จ 

ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนยืนยันควำมส ำเร็จ 
1.โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีขึ้นและเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่

ก ำหนด  
-ครูมีกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 

2.โครงกำรสนับสนุนปัจจัยสู่กำรเรียนรู้ -ครูผู้ สอนน ำปัจจัยมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
-นักเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรอ่ำนและกำรเขียน
ภำษำไทย 

-นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรอ่ำนและเขียน 
-นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3,6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระ
ภำษำไทยสูงขึ้น ร้อยละ 5 

4.โครงกำร ICT เพ่ือกำรเรียนรู้ -นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้อยู่ในระดับดี 
-ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอยู่ใน
ระดับดีมำก 

5.โครงกำรพัฒนำห้องสมุดเพ่ือกำรเรียนรู้ 
  

-นักเรียนร้อยละ 60 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
-ห้องสมุดมีสภำพแวดล้อมพร้อมบริกำรและสะดวกต่อกำรค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ 
-นักเรียนร้อยละ 60 มีนิสัยรักกำรอ่ำน 

7 .โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

-นักเรียนร้อยละ 95 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุคใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

8. โครงกำรลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ 
 

-นักเรียนได้เรียนรู้และเข้ำร่วมกิจกรรมตำมที่สนใจโดยครอบคลุมทั้ง 
ร่ำงกำย  จิตใจ อำรมณ์และสังคมร้อยละ 100 

10. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำรปฏิบัติงำน -ครูและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอและน ำควำมรู้
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

12. โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 

-สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศำสตร์และมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน 

13. โครงกำรพัฒนำประชำธิปไตย -นักเรียนมีควำมกล้ำแสดงออกตำมวิถีประชำธิปไตย มีจิตส ำนึกและ
ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ มีระเบียบวินัยปฏิบัติตำมกฎระเบียบของ
โรงเรียน 
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ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนยืนยันควำมส ำเร็จ 

14. โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ -นักเรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนอยู่ในศีล 5 มีควำมซ่ือสัตย์ มีควำม
เมตตำกรุณำ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

15. โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อม และอำคำรสถำนที่ สวยงำม เอ้ือประโยชน์ต่อ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและมีควำมปลอดภัยต่อผู้เรียน 

16. โครงกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถำนศึกษำ 

-นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำครบทุกด้ำนอย่ำงทั่วถึง 
-นักเรียน เป็นผู้มีคุณภำพมำกขึ้นทั้งร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและ
สติปัญญำ 

17. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ - นักเรียนได้รับกำรดูแลและส่งเสริมสุขภำพอนำมัย และน ำควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรดูแลสุขภำพ อนำมัยไปสู่ครอบครัวและชุมชน มี
สุขภำพแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

18. โครงกำรสร้ำงสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน -โรงเรียนได้รับควำมร่วมมือ จำกผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆอยู่ในระดับดี 

19. โครงกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ -โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนทีเพียงพอต่อกำรใช้งำน มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน
และบุคลำกรในโรงเรียน 

21. โครงกำรจิตอำสำพัฒนำชุมชน -นักเรียนมีควำมสำมัคคี รู้จักกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม มีจิตส ำนึกในกำร
พัฒนำโรงเรียนและชุมชนของตนเอง มีจิตสำธำรณะ และมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
-โรงเรียนและชุมชนมีควำมสะอำดมำกขึ้น 

22. โครงกำรพัฒนำผู้เรียน -นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่
ก ำหนด 
-ครูผู้ปกครองและนักเรียนเห็นควำมส ำคัญของกิจกรรมลูกเสือ ยุว
กำชำด ตระหนักรู้คุณค่ำสิ่งแวดล้อม มีควำมรับผิดชอบ 

23. โครงกำรพัฒนำโรงเรียนสุจริต -นักเรียนร้อยละ 80  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องสุจริต กำรป้องกัน
ทุจริต สำมำรถเผยแพร่ควำมรู้ ขยำยผลถึงชุมชนในสังคมเรื่องกำร
ป้องกันกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

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

ต่ำงๆได้อย่ำงเต็มที่และคุ้มค่ำ ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและเกิดผล
ประโยชน์สูงสุด 
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7.2  โครงกำรที่ไม่ประสบผลส ำเร็จ 
 

ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 

หลักฐำนยืนยันควำมส ำเร็จ 
1. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน - 

2. โครงกำรขยะมีมูลค่ำ - 
3. โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกลในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(covid-19) 

- 

 
7.3 ปัญหำและอุปสรรค 
 1) งำนด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบมีครูเพียงพอสำ มำรถ
จัดกำรเรียนกำรสอนครบทุกชั้นเรียนแต่ยัง ไม่ตรงตำมวิชำเอกขำดกำรพัฒนำงำนด้ำนวิจัยและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ กำรพัฒนำยังไม่ต่อเนื่อง 

2) งำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนได้รับกำรจัดสรรครูบรรจุใหม่ตรงตำมสำขำแต่ยังขำดครูบำงวิชำ
เช่น ครูคณิตศำสตร์ ครูนำฏศิลป์ท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนบำงวิชำยังขำดประสิทธิภำพเนื่องจำกครูยัง
ขำดประสบกำรณ์ในจัดกำรเรียนกำรสอน ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ปัจจุบันมีกำรระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษำธิกำร สั่งเลื่อนเปิดเทอมสถำนศึกษำจังหวัดที่ เป็น
พ้ืนที่สีแดง ทั้งรัฐ-เอกชน ป้องกันกำรแพร่ระบำด เปิดเรียน 17 มิถุนำยน 2564 โดยปรับกำรเรียนกำรสอน
เป็นทำงออนไลน์ หำกมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ผู้ปกครองหลำยคน ไม่สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีได้ 
เพรำะขำดแคลนทุนทรัพย์ 

3) งำนด้ำนผู้เรียน พบปัญหำนักเรียนย้ำยเข้ำ-ย้ำยออกกลำงคัน ท ำให้กำรเรียนของนักเรียน 
ไม่ต่อเนื่อง นักเรียนส่วนหนึ่งขำดกำรดูแลเอำใจใส่จำกผู้ปกครอง ส่งผลให้นักเรียนขำดเรียนบ่อย  

4) งำนด้ำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีกำรศึกษำค่อนข้ำงต่ ำ  มีอำชีพไม่ม่ันคง  
สภำพควำมเป็นอยู่ของครอบครัวยำกจน เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) มีกำรแพร่ระบำดในหลำยประเทศ รวมถึงประเทศไทย  ส่งผลต่อ
ผู้ปกครองท ำให้ผู้ปกครองหลำยคนถูกลดเวลำท ำงำน หรือบำงคนอำจตกงำน ส่งผลต่อรำยได้ในช่วงนี้ท ำให้มี
ข้อจ ำกัดในกำรสนับสนุนช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำค่อนข้ำงน้อย  
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บทท่ี 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

วิสัยทัศน์ 
 “คุณธรรมน ำวิชำกำร  สืบสำนวัฒนธรรม  ก้ำวน ำด้วยเทคโนโลยี  น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข” 

พันธกิจ 
1.  ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับให้มีคุณภำพเน้นคุณธรรมคู่ควำมรู้ 
2.  จัดกำรศึกษำโดยน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนให้ครอบคลุมตำมหลักสูตรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. พัฒนำระบบ ICT ให้ทันสมัยเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลและสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 

4.  เร่งรัดกำรกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 
กลยุทธ์กำรศึกษำ 
 1.พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 2.พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีสมรรถนะ ตรงตำมสำยงำน 
 3.พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 4.ประสำนควำมสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  

เป้ำประสงค์ 
 1.เด็กปฐมวัย  อำยุ  5-6  ปี  ได้รับกำรพัฒนำ และเตรียมควำมพร้อมให้เป็นไปตำมวัยและ 
เต็มศักยภำพ 

2.ผู้เรียนวัยกำรศึกษำภำคบังคับทุกคนได้เรียนอย่ำงต่อเนื่องและต่อยอดกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำ
ภำคบังคับมีโอกำสเรียนต่อจนจบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 3.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ มีขวัญก ำลังใจ สำมำรถปฏิ บัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4.โรงเรียนสำมำรถบริหำรและจัดกำรศึกษำโดยน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเ พีย ง  
มำบูรณำกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรวิจัย ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน  และ
ท้องถิ่นมีควำมพร้อมและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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บทท่ี ๓ 
กำรบริหำรงบประมำณ และโครงกำร 

 
กำรประมำณรำยกำรรำยรับ 
 

กำรประมำณรำยกำรรำยรับ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ๒๕๖4 ของโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 
๑.เงินอุดหนุนรำยหัว 
 ๑.๑ อุดหนุนรำยหัวคงเหลือจำกปีก่อน(ก่อนประถม + ประถม) = 251,764.88 บำท 
 ๑.๒ เงินอุดหนุนรำยหัวปีนี้(จ ำนวนนักเรียนตำมข้อมูล DMC ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖3 

- ระดับก่อนประถมศึกษำ(54 x ๑,๗๐๐ บำท) = 91,800    บำท 
- ระดับประถมศึกษำ(๓42 x ๑,๙๐๐ บำท)           = 649,8๐๐  บำท  

รวมเงินอุดหนุนรำยหัว  =  993,364.88   บำท  

2. เงินรำยได้สถำนศึกษำ  
 2.1  เงินรำยได้สถำนศึกษำคงเหลือจำกปีก่อน =    31,606.41  บำท  
 2.2  เงินรำยได้สถำนศึกษำ (ที่คำดว่ำจะได้รับ)    
  -  เงินรำยได้จำกกำรให้เช่ำสถำนที่  =    16,๐๐๐.00  บำท  
  -  เงินผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน  =            -  บำท  
  -  เงินบริจำค    =  -  บำท  
  -  เงินอ่ืน ๆ     =  423,230,.23           บำท  

  รวมเงินรำยได้สถำนศึกษำ  =  470,836.64  บำท  
 
3. เงินอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)                             =        230,448.98            บำท 

 

รวมเงินอุดหนุนรำยหัว     =      993,364.88    บำท 
รวมเงินรำยได้สถำนศึกษำ  = 470,836.64           บำท 
รวมเงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  = 230,448.98             บำท 
รวมเป็นเงินท้ังหมด   =     ๑,694,650.50           บำท 
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ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)จึงได้ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำโดยจัด
โครงกำรท่ีจะต้องปฏิบัติในปี 2564 ไว้ดังน้ี 

 
กลุ่มงำน 

งบประมำณ  
รวม อุดหนุน 

ประถม 
อุดหนุน
อนุบำล 

กิจกรรม
พัฒนำ 

รำยได้ เงินอ่ืนๆ 

งำนวิชำกำร 435,820.64 27,540 -   82,080  545,440.64 
งำนบุคคล 46,336.06 - - 50,000  96,336.06 
งบประมำณ - - - 216,086.41 59,913.59    276,000.00 

บริหำรท่ัวไป 352,328.51 18,360 - - - 370,688.51 
กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

- - 230,448.98 - - 230,448.98 

งบส ำรอง
ผู้บริหำร 

46,336.06 - - - 129,400.25 175,736.31 

รวม 880,821.27 45,900 230,448.98 348,166.41 189,313.84 1,694,650.50 
 

 
ตำรำงกำรจัดสรรเงินงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับปฐมวัย 

ชื่อ –โครงกำร กลุ่มงำน 
งบประมำณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 อุดหนุน รำยได้ 

๑. โครงกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ปฐมวัย งำนวิชำกำร 27,540  - ครูเอมอร 
ครูศรนำรถ 

2. โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมปฐมวัย งำนบริหำรทั่วไป 13,360 - ครูเอมอร 

3. โครงกำรพัฒนำครูสู่มืออำชีพ งำนบุคลำกร - - - 
4. โครงกำรปฐมวัยใส่ใจโรงเรียนและชุมชน งำนบริหำรทั่วไป 5,000 - ครูเอมอร 

ครูวำสนำ 
5. โครงกำรสำธำรณูปโภค งบประมำณ - - ครูวำสนำ 

รวม 45,900 -  
รวมท้ังหมด 45,900  
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ตำรำงกำรจัดสรรเงินงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ระดับประถมศึกษำ 

ชื่อ –โครงกำร กลุ่มงำน 
งบประมำณ  

ผู้รับผิดชอบ 
 อุดหนุน รำยได้ อ่ืนๆ 

 กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 

๑. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ งำนวิชำกำร 100,000  - - ครูเจริญ 

๒. โครงกำรสนับสนุนปัจจัย 

สู่กำรเรียนรู้ 

งำนวิชำกำร 120,000 - - ครูวรรณิภำ 

๓. โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนและเขียน

ภำษำไทย 

งำนวิชำกำร 8,000 - - ครูอภิญญำ 

๔. ICT เพ่ือกำรเรียนรู้ งำนวิชำกำร 57,740.60 82,080 - ครูวรรณิภำ 

๕. โครงกำรพัฒนำห้องสมุด 

เพ่ือกำรเรียนรู้ 

งำนวิชำกำร 40,000 - - ครูอภิญญำ 

6. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

งำนวิชำกำร 8,000 - - ครูสมร 

7. โครงกำรลดเวลำเรียน 

เพ่ิมเวลำรู้ 

งำนวิชำกำร 20,๐๐๐ - - ครูเจริญ 

 กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 

10.โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำร

ปฏิบัติงำน  

บริหำรงำน

บุคคล 

46,336.06 50,000 - ครูพิมพ์ชนก 

 งำนบริหำรงบประมำณ 

12. โครงกำรกำรบริกำรด้ำน
สำธำรณูปโภค 

บริหำร

งบประมำณ 

59,913.59 216,086.41 - ครูนัสรีน 
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ชื่อ –โครงกำร กลุ่มงำน 
งบประมำณ   

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน รำยได้ อ่ืนๆ 

 กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป 

๑1. โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร บริหำรทั่วไป 10,000 - - ครูอำรี 

๑1. โครงกำรพัฒนำประชำธิปไตย บริหำรทั่วไป 3,000 - - ครูวัชระ 

๑2. โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ บริหำรทั่วไป 40,๐00 - - ครูธเนศ 

๑3.โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ให้
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

บริหำรทั่วไป  155,328.51  - - ครูวัชระ  

๑4. โครงกำรกำรด ำเนินงำนตำม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถำนศึกษำ 

บริหำรทั่วไป 3,000          - - ครูอมรินทร์ 

๑5. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ บริหำรทั่วไป 25,000 - - ครูปริชำติ 

๑6. โครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน 

บริหำรทั่วไป ๑๐,๐๐๐ - - ครูนัสรีน 

๑7. โครงกำรกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

บริหำรทั่วไป 80,000 - - ครูนิระมล 

18.โครงกำรอำหำรกลำงวัน บริหำรทั่วไป 3000 - 1,640,000 ครูปริชำติ 

19. โครงกำรจิตอำสำพัฒนำชุมชน บริหำรทั่วไป 10,000 - - ครูวรวุฒิ 

21. โครงกำรพัฒนำโรงเรียนสุจริต บริหำรทั่วไป 3,000 - - ครูรัตนำภรณ์ 

22. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม บริหำรทั่วไป 10,000 - - ครูวรวุฒิ 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

24. โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน บริหำรทั่วไป 230,448.96 - - ครูสมร 

 งบส ำรองผู้บริหำร 

25. โครงกำรผู้บริหำร(งบส ำรอง) บริหำรทั่วไป 46,336.06 - 189,313.84 รองๆอำภรณ์ 

 

หมำยเหตุ * ใช้งบกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
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โครงกำร                     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
แผนงำน                     วิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นำยเจริญ ภูมิเรศสุนทร 
ลักษณะโครงกำร            โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร       17  พฤษภำคม 256๔ – 31 มีนำคม 256๕ 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.           มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน) 
สอดคล้องกับมำตรฐำนโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

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

เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ได้   

 งำนวิชำกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้ เรียน  สถำนศึกษำจึง
จัดท ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนขึ้นมำ เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้นให้สูงขึ้นและตอบสนองต่อนโยบำยของโรงเรียนและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนำและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 
2.2   เพ่ือพัฒนำผู้เรียนที่บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ให้มีโอกำสทำงกำรศึกษำ  
 
3. เป้ำหมำย 

   3.1   เชิงปริมำณ (Quantity) 
3.1.1  นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6  ร้อยละ 70  ได้รับกำรสอนเสริมพัฒนำกำรอ่ำนเขียน

ภำษำไทย และส่งเสริมทักษะกำรคิดในรำยวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 

       3.1.2  นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำปีก่อน 
       3.1.3  นักเรียนระดับชั้น ป.3 มีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT)  

สูงกว่ำปีก่อน 
      3.1.4 นักเรียนระดับชั้น ป.6 มีผลกำรสอบระดับชำติ (o-net) สูงกว่ำปีก่อน 
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3.2  เชิงคุณภำพ (Quality) 
 3.2.1  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 ทุกคน ได้รับกำรสอนเสริมพัฒนำกำรอ่ำนเขียน
ภำษำไทย และส่งเสริมทักษะกำรคิดในรำยวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 

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

3.2.4  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ร้อยละ 70 มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม
โครงกำร 
  
4.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

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

    เม.ษ. - พ.ค. 6๔     ครูพิมพ์ชนก 

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

 
  พ.ค. - มิ.ย. 6๔ 
 
  เม.ย. - พ.ค. 6๔ 
 
  พ.ค. - ก.ค. 6๔ 

  พ.ค. - ก.ค. 64 

  ก.ค.- ส.ค. 6๔ 

  ส.ค. 6๔ 

  พ.ย.63 - ก.พ.6๕ 

  มี.ค.6๕ 

  
ครูพิมพ์ชนกและ
คณะครู 

3. ขั้นประเมินผล    
3.1 สรุปผลและประเมินผลโครงกำร    
3.2 รำยงำนผลโครงกำร 

        
  มี.ค. 6๕ 
  เม.ย. 6๕ 

      
ครูพิมพ์ชนก 
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5. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมิน 
1.  นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับกำรสอน
เสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนให้ดีขึ้น 
2.  นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่
วำงไว ้
3.  นักเรียนทุกระดับชั้นมีควำมพึง
พอใจต่อกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร
ร้อยละ 70 
4. ครูได้รับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพ่ือให้กำรเรียนกำรสอนมี
ประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น 
5. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
และชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรทดสอบ NT และ O - NET) 
สูงขึ้นกว่ำปีก่อน 

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

1.  แบบสอบถำม  
2.  แบบประเมินโครงกำร 
3.  แบบทดสอบ 
 

 
6.  งบประมำณ 
 6.1 เงินอุดหนุนรำยหัว  ๑๐๐,๐๐๐  บำท  
 
7.ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 1. ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร    

  - กระดำษ A4  ๕  ลัง               3,175       บำท 
  - กระดำษปกโฟโต้ 180 แกรม ๕ ห่อ (๑๘๖บ.)    ๙๓๐         บำท 
  - รวมเป็นเงิน                ๔,๑๐๕.-      บำท 
  
          2. ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมวัดผลประเมินผล   

  - กรดำษ A4  5  ลัง   3,175   บำท 
  - หมึกโรเนียว     16,264 บำท 
  - กระดำษค ำตอบ 50 ห่อ   1,150   บำท 
  - กระดำษกำร์สีท ำปก (180 แกรม) 4 ห่อ    841   บำท 
  - แฟ้มสันรูด 4 โหล      200   บำท 
  - แฟ้มห่วง A4       460   บำท 
  - แฟ้มแบบเติมไส้      275   บำท 
  - รวมเป็นเงิน    22,365.-  บำท 
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 3.  ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมนิเทศภำยใน 
  - กระดำษ  A4  ๕  ลัง   3,175    บำท 
  - กระดำษกำวสี      ๖๐๐    บำท         
  - รวมเป็นเงิน    ๓,๗๗๕.    บำท 
 4. ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด 
   - กระดำษโปสเตอร์สี 2 หน้ำ  ๑,๐00  บำท 
   - กระดำษหอมท ำปกขนำด  A4      ๕๐๐   บำท 
   - ค่ำพำหนะน ำนักเรียนไปสอบแข่งขัน 5,000  บำท 
   - ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ ๒๐,000    บำท 
   - ค่ำกระดำษ ของตกแต่ง และของรำงวัล  
   - กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภำษำไทย      ๕,000  บำท 

- ค่ำของตกแต่ง และของรำงวัลกิจกรรมวันคริสมำสต์  ๕,000  บำท   
   - รวมเป็นเงิน     ๓๑,๕00      บำท 
 5. ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมเตรียมควำมพร้อม O – NET 
     - กระดำษ กระดำษ  A4  ๕ ลัง           3,175    บำท 
   - ป้ำยแสดงควำมยินดีและงำนวิชำกำร ๓,000   บำท 
   - กระดำษท ำเกียรติบัตร จบป.6           ๑,๐๐๐   บำท 
     - รวมเป็นเงิน             ๗,๑๗๕.   บำท 
           ๖. ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน 

                   - ฝึกซ้อมนักเรียน    
                   - กำรแข่งขัน Asmo 
                   - กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
                   - กำรแข่งขัน สสวท. 
                   - กำรแข่งขันวิชำกำรนำนำชำติ  
                   - กำรอบรมที่จัดโดยหน่วยงำนต่ำงๆ 

                      - รวมเป็นเงิน                                 ๓๐,๐๘๐  บำท 
   รวมค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำร        ๑๐0,000  บำท 
   หมำยเหตุ ค่ำใช้จ่ำยถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
        16.1  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนเฉลี่ยมำกกว่ำเป้ำหมำยของโรงเรียน 
        16.2  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
ทดสอบ NT และ (O - NET) สูงขึ้นจำกปีก่อน 
 

   ลงชื่อ...............................................ผู้ เสนอโครงกำร 
                                                            (นำยเจริญ ภูมิเรศสุนทร) 
                            ครู 
      
     ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                               (นำงณัฐกำนต์   แก้วประเสริฐ) 

                       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงกำร             สนับสนุนปัจจัยสู่กระบวนกำรเรียนรู้ 
แผนงำน                      งำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นำงสำววรรณิภำ  เดชขันธ์ 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร        17 พฤษภำคม 2564-31 มีนำคม 2565 
สอดคล้องกับ มฐ. สพฐ.   มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
1.หลักกำรและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
โดยก ำหนดจุดหมำย สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นทิศทำงในกำรจัดท ำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน ในแต่ละระดับ ได้ก ำหนดโครงสร้ำงเวลำ
เรียนพ้ืนฐำน  กำรวัด  และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ เป็นเป้ำหมำยและกรอบทิศทำง ในกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนมีคุณธรรม รักควำมเป็นไทย  มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์มีทักษะ ด้ำนเทคโนโลยี สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน และสำมำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกอย่ำงสันติ 
 เพ่ือให้สอดคลองกับนโยบำยดังกล่ำว โรงเรียนจึงได้สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐำน มำใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมหลักสูตรขั้นพ้ืนฐำนได้พัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ หรือวิชำกำรใหม่ ๆ พัฒนำเป็นนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
เพ่ือปรับปรุง หรือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดเรียนกำรสอน 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสนับสนุนปัจจัยสู่กระบวนกำรเรียนรู้ ในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีคุณภำพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูและ
นักเรียน ตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ 
 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 ด้ำนปริมำณ 
  1) พัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะกำรใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
  2) พัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะกำรใช้แหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ
และนอกสถำนศึกษำ 
 3.2 ด้ำนคุณภำพ  
  1) ครูผู้สอนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะกำรใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
  2) ผู้เรียน เป็นคนดีมีคุณธรรม มีปัญญำและมีควำมสุขบรรลุตำมจุดหมำยของหลักสูตร 
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4.วิธีกำรด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกำร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน/คณะครู 
2.ตรวจสอบพัสดุคงเหลือ  ครูวรรณิภำ  เดชขันธ์และคณะ 
3.ส ำรวจควำมต้องกำร  ครูวรรณิภำ  เดชขันธ์ 
4.จัดซ้ือ/จ้ำง  ครูวรรณิภำ ครูสมร 
ประเมินโครงกำร/สรุปรำยงำนผล 31 มี.ค.2565 ครูวรรณิภำ  เดชขันธ์ 

  
5.กำรวัดและกำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1.ครูผู้สอนมีควำมสำมำรถและ
ทักษะตำมหลักสูตร 

สอบถำม,รำยงำน,สังเกต -แบบสอบถำม 
-แบบรำยงำน 
-แบบสังเกต 

2.ครูส่งแผนจัดกำรเรียนรู้ที่มีกำร
ใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำและ
นอกสถำนศึกษำ 

ตรวจสอบใบเบิกพัสดุ 
แบบรำยงำน 
แบบสอบถำม 

-แบบตรวจสอบ 
-แบบรำยงำน 
-แบบสอบถำม 

 
6.งบประมำณ 
 1.เงินอุดหนุนรำยหัว  ๑๒๐,๐๐๐  บำท 
 2.รำยได้สถำนศึกษำ     -      บำท 
 3.เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น     -      บำท 
  รวมงบประมำณที่ได้รับ    ๑๒๐,๐๐๐  บำท 
 
7.ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 7.1 ค่ำจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน ภำคเรียนละ 10,000 บำท  
เป็นเงิน 120,000 บำท 
  สำยชั้น ป.1 – 6 สำยชั้นละ           20,0000 บำท 
  -กระดำษถ่ำยเอกสำร A4      
  -กระดำษโปสเตอร์สี     
  -ปำกกำไวท์บอร์ดและชอล์ค    
  -วัสดุอ่ืนๆส ำหรับสอน สอบและซ่อมฯ      
  -ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
                  รวมเป็นเงิน 120,000 บำท 
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8.ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 8.2 ครูมีควำมสำมำรถ และทักษะกำรใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนและนอก
โรงเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8.3 สถำนศึกษำประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
 
      ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงกำร 
          (นำงสำววรรณิภำ  เดชขันธ์) 
                ครู 
 
      ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                       ( นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ ) 
                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงกำร    พัฒนำกำรอ่ำนและเขียนภำษำไทย 
แผนงำน  งำนวิชำกำร    
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวอภิญญำ ศรีนุ่นขำว 
ลักษณะโครงกำร โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 17 พฤษภำคม 256๔ – 31 มีนำคม 256๕ 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ. มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

1. หลักกำรและเหตุผล  

 ภำษำไทยเป็นภำษำประจ ำชำติมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกและยังเป็นพ้ืนฐำนในกำรเรียนรู้วิชำอ่ืน ๆ
และยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ ในกำรติดต่อสื่อสำร มีควำมส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตและประกอบอำชีพในอนำ คต     
ในกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยจึงมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง จำกกำรวัดผลประเมินผล กำรอ่ำนไม่ออก เขียน
ไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 และกำรอ่ำนไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 4-6 ของโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปรำกฏว่ำ มีนักเรียนจ ำนวนหนึ่งที่ อ่ ำน
หนังสือไม่ออกเขียนไม่ถูกต้อง และบำงส่วนอ่ำนไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ถึงแม้ว่ำจะมีจ ำนวนน้อย แต่ก็ส่งผล
กระทบถึงนักเรียนส่วนใหญ่ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนของโรงเรี ยน และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ภำษำไทย และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ ลดต่ ำลงส่งผลต่อกำรประเมินผล NT และ O-NET ของนักเรียนลด
ต่ ำลงไปด้วย 
 ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหำนักเรียนอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง และอ่ำนไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรี ยน  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์) จึงได้ก ำหนดให้มีโครงกำรแก้ปัญหำ 
กำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง อ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ของนักเรียนเพ่ือส่งเสริมและแก้ปัญหำให้ 
นักเรียนเกิดกำรพัฒนำในกำรอ่ำน และกำรเขียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนในกำรเรียนรู้ต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6     
        2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   

3.  เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
              3.1.1 นักเรียนทีอ่ำนไม่ได้เขียนไม่ออกและอ่ำนไม่คล่องเขียนไม่คล่องได้รับกำรพัฒนำ ด้ำน
           กำรอ่ำนและกำรเขียนร้อยละ 100 
              3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3,6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
                 ภำษำไทยสูงขึ้นร้อยละ 3 
    3.2 เชิงคุณภำพ 
  นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ในกลุ่มสำระภำษำไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
  ตำมเป้ำหมำยที่โรงเรียนก ำหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระภำษำไทยสูงขึ้น  
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4.  วิธีด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมกำร 
   1.1 ประชุมวิเครำะห์ข้อมูล/สำเหตุ 
   1.2 วำงแผนแก้ปัญหำ 
   1.3 จัดท ำโครงกำร 
   1.4 เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนอนุมัติ 
   1.5 จัดท ำแบบคัดกรองเด็กที่มี
ปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียน 
   1.6 จัดท ำแบบประเมินกำรอ่ำนแต่
ละเดือน 
   1.7 จัดท ำค ำสั่งกำรปฏิบัติงำน
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรอ่ำนกำร
เขียนภำษำไทย (ครูผู้รับผิดชอบสอน 
อ่ำนนักเรียนที่มีปัญหำกำรอ่ำนกำร
เขียน) 
   1.8 คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหำด้ำน
กำรอ่ำนกำรเขียน 

พฤษภำคม 256๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิถุนำยน 256๔ 
 
 
 

มิถุนำยน 256๔ 
 

 
ครูอภิญญำ/คณะครูทุกคน 

 
 
 
 

ครูอภิญญำ 
 

ครูอภิญญำ 
 

ครูอภิญญำ 
 
 
 

ครูประจ ำชั้น ป.1-6 
 

2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน
นักเรียนที่มีปัญหำด ำเนินกำรสอนอ่ำน
เขียนทุกวันเวลำ 15.30 - 16.00 น. 
2.2 กิจกรรมอ่ำนเป็นค ำ2.3 กิจกรรม
เขียนตำมค ำบอก 
2.4. กิจกรรมคัดลำยมือ 
2.5 กิจกรรมอ่ำนจับใจควำม 

 
13 กรกฎำคม 256๔ – 

19 มีนำคม 256๕ 

 
ครูผู้รับผิดชอบสอนนักเรียนอ่ำน

ไม่ได้เขียนไม่ออกทุกคน 

3. ขั้นประเมิน 
3.1 ประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน 
นักเรียนรำยบุคคล ภำคเรียนที่ 1 
3.2 ประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน 
นักเรียนรำยบุคคล ภำคเรียนที่ 2 

 
2 พฤศจิกำยน 256๔ 

 
22 มีนำคม 256๕ 

 
ครูผู้รับผิดชอบสอนนักเรียนอ่ำน

ไม่ได้เขียนไม่ออกทุกคน 
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5.  กำรวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ในกำรประเมิน 

ด้ำนปริมำณ 
1. นักเรียนทีอ่ำนไม่ได้เขียนไม่ออก
และอ่ำนไม่ คล่องเขียนไม่คล่องได้รับ
กำรพัฒนำด้ำนกำรอ่ำน และกำรเขียน
ร้อยละ 100 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3,6 
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ภำษำไทยสูงขึ้นร้อยละ 3 

 
ตรวจสอบหนังสือตอบรับกำรสอน

ซ่อมนักเรียนจำกผู้ปกครอง 
 
 
 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 
หนังสือตอบรับจำก

ผู้ปกครอง 
 
 

รำยงำนผลกำรเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3,6 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ด้ำนคุณภำพ 
นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำนออก
เขียนได้ในกลุ่มสำระภำษำไทยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำยที่โรงเรียน
ก ำหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กลุ่มสำระภำษำไทยสูงขึ้น 

 
ประเมินกำรอ่ำน 
ประเมินกำรเขียน 

 
แบบประเมินกำรอ่ำน 
แบบประเมินกำรเขียน 

 
6. งบประมำณ 
 ๖.1 เงินอุดหนุนรำยหัว       ๘,000 บำท 
 ๖.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ         -  บำท 
 ๖.3 เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น             -  บำท 
  รวมงบประมำณที่ได้รับ      ๘,000 บำท 
 
7.  งบประมำณกำรใช้จ่ำย 
 ค่ำวัสดุอุปกรณ์จัดท ำสื่อและแบบฝึกกำรอ่ำนและกำรเขียน  
  - ค่ำจัดท ำแบบฝึกกำรอ่ำนกำรเขียน  2,000    บำท   

 - กระดำษ A4     1,๕00  บำท   
 - หมึกพิมพ์     1,000  บำท  
 - เทปกำว        ๕00  บำท  
 - กระดำษหน้ำปก       ๔00  บำท 
 - แฟ้มใสแฟ้มสันรูด       ๖๐๐  บำท  
 - อ่ืน ๆ      2,000  บำท   

   รวมเป็นเงิน    ๘,000  บำท 
 หมำยเหตุ ค่ำใช้จ่ำยถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

8.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนอย่ำงเต็มศักยภำพ 
    8.2 นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนเพ่ิมมำกขึ้น 
    8.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำไทยสูงขึ้น 

 
 
            ลงชื่อ............................................... ผู้เสนอโครงกำร       
                   (นำงสำวอภิญญำ ศรีนุ่นขำว)                           
               ครู   

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

           (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงกำร   ICT เพ่ือกำรเรียนรู้ 
แผนงำน   งำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำววรรณิภำ  เดชขันธ์ 
ลักษณะโครงกำร  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  17 พฤษภำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565 
สอดคล้องกับ    มฐ. สพฐ. มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน   

1.1. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์  1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
 

 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
               พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก ำหนดเป้ำหมำย
ของกำรจัดกำรศึกษำไว้ว่ำ    เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย   จิตใจ  และสติปัญญำ  มี
ควำมรู้  คุณธรรม  จริยธรรมในกำรด ำรงชีวิต  สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข  โดยให้สถำนศึกษำ
และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  โดยผสำนควำมรู้ ต่ำง ๆ ให้ได้สัดส่วน
สมดุลกัน   โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชำ ซ่ึงอยู่ในหมวด 4 แนวกำรจัดกำรศึกษำ 
มำตรำ 22-30 ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      ดังนั้น
โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   จึงได้จัดท ำโครงกำรสนับสนุนและพัฒนำกำรใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  เพ่ือพัฒนำผู้สอนให้มีกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  ที่ใช้วิธีสอน  เทคนิคกำร
สอน สื่อ / แหล่งเรียนรู้   นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่ำง ๆ และพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมมำตร ฐำน
กำรเรียนรู้ของหลักสูตรและสอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ   พุทธศักรำช  2542 และที่
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1   เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สอนออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ 
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 

2.2   เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสม ในกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่ง 
เรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ผนวกกับกำร
น ำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2.3   เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดแหล่งเรียนรู้ภำยในห้องเรียน   ห้องพิเศษและห้องสมุดที่ 
ให้บริกำรเทคโนโลยีที่เอ้ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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3.   เป้ำหมำย 
  3.1   ด้ำนปริมำณ 

     1.   นักเรียนโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   จ ำนวน  403  คน  มีคุณลักษณะ
ตำม 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร 
     2.   บุคลำกรของโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  จ ำนวน  23 คน  จัดกำรเรียนรู้ 

โดยใช้ สื่อ/นวัตกรรม  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  
           3.2   ด้ำนคุณภำพ 
                  1.  ผู้เรียนโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ทุกคนมีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือเป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม    
                  2. ผู้สอนใช้สื่อ/นวัตกรรมเทคโนโลยีและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำเพ่ือจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประสิทธิภำพให้มำกที่สุด 
 
4.   วิธีกำรด ำเนินงำน 

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

ภำยในสถำนศึกษำ  
4.4     สรุปรำยงำนผล 

 
5.   กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1.  ผู้เรียนโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจ
ดีอุปถัมภ์)ทุกคนมีควำมสำมำรถด้ำน 

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม    
 

กำรสังเกตพฤติกรรม 
กำรประเมินผล 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
แบบประเมินผลกำรเรียนรู้ 

2.ผู้สอนใช้สื่อ / นวัตกรรม  
เทคโนโลยีและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพ่ือ
จัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและใช้
ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน
และภำยนอกสถำนศึกษำอย่ำงคุ้มค่ำ
และเกิดประสิทธิภำพให้มำกที่สุด 

กำรสังเกตพฤติกรรม 
กำรประเมินผล 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
แบบประเมินผลกำรเรียนรู้ 
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6.  งบประมำณ          

 เงินอุดหนุนรำยหัว                     ๑๓๙,๘๒๐.๖๐         บำท       
 
7.  ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย    (ให้จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 

ล ำดับ รำยกำร คุณสมบัติกำรใช้งำน รำคำ/ชุด จ ำนวน รำคำรวม 

1 
อุปกรณ์ตรวจสอบสัญญำณ 
สำยแลน 

เพ่ือท ำระบบสำยใหม่ 3,000 1 3,000 

2 เครื่องพิมพ์ Printer  ห้องธุรกำร  7,000 1 7,000 
3 เครื่องพิมพ์ Printer ห้องธุรกำรแบบ Lan 15,000 1 15,000 
4 Power Supply ทดแทนที่เสีย 1,000 12 12,000 
5 สวิตซ์ 24 port  ส ำหรับกระจำยสัญญำน 3 ตึก 6,000 3 18,000 
6 เครื่องอ่ำน ฮำร์ดดิส ส ำหรับอ่ำนข้อมูลฮำร์ดดิส  3,200 1 3,200 
7 กล้องโรงเรียน เพ่ือใช้ในงำนประชำสัมพันธ์ 35,000 1 35,000 

8 Note book งำนบริหำรทั่วไป 
เพ่ือใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนของนักเรียน 

20,000 1 20,000 

9 ชั้นวำงเครื่องขยำยสัญญำณ เพ่ือกระจำยสัญญำณ 1,500 2 3,000 
10 อ่ืนๆ    23,620.60 
    รวม 139,820.6 

8.   ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
      8.1   ผู้เรียนร้อยละ  100  สำมำรถใช้สื่อ / นวัตกรรม  เทคโนโลยีและใฝ่เรียนรู้  แสวงหำควำมรู้อย่ำง
สม่ ำเสมอจำกแหล่งเรียนรู้ 
      8.2   ผู้สอนร้อยละ  100   ใช้สื่อ / นวัตกรรม   เทคโนโลยี  พัฒนำแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์จำก
แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับผู้เรียนทุกห้องเรียน  
 
                
                                                              ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงกำร 
                                                                       (นำงสำววรรณิภำ   เดชขันธ์) 
                                                                                      ครู                                                                        
                                                              ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร  
                                                                       (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
                                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงกำร     พัฒนำห้องสมุดเพ่ือกำรเรียนรู้ 
แผนงำน     งำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวอภิญญำ ศรีนุ่นขำว  
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง    
ระยะเวลำด ำเนินกำร   17 พฤษภำคม 256๔ – 31 มีนำคม 256๕ 
สอดคล้องกับมฐ. สพฐ.  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน) 
                               มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ                                   
                               (3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้ เรียนมีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนที่สำมำรถพัฒนำ
คุณภำพชีวิตให้พร้อมที่จะท ำประโยชน์ให้กับสังคม มีทักษะพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิตทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง     
มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ห้องสมุดเป็นแหล่งควำมรู้ที่ส ำคัญและจ ำเป็นจะต้องจัดให้มีในโรงเรียน
ทุกระดับ เพรำะถือเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของโรงเรียนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ห้องสมุดมี
บทบำทท้ังในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน ดังนั้นจึง
จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำห้องสมุดให้พร้อมบริกำรตลอดเวลำ ยิ่งในปัจจุบันมีกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมำกขึ้น ท ำให้
เรำต้องมีกำรพัฒนำห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ มีกำรเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ศึกษำค้นคว้ำและทัน
ต่อกำรเข้ำถึงข้อมูลปัจจุบัน  

 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพของโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
 2.3 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้ำนวิชำกำร 

2.4 เพ่ือจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรอ่ำนและกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง   
 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 ด้ำนปริมำณ 

  1) นักเรียนร้อยละ 75 มีนิสัยรักกำรอ่ำน 
  2) นักเรียนร้อยละ 90 เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้ำนวิชำกำร 

3) นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน ร้อยละ 80 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้  
 3.2 ด้ำนคุณภำพ 

1) ห้องสมุดมีหนังสือเพียงพอต่อกำรให้บริกำรและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำมำรถใช้ได้
ตลอดเวลำ 

2) ห้องสมุดมีบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมทีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
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4. วิธีกำรด ำเนินงำน/ระยะเวลำในกำรด ำเนิน 

กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมกำร 

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

โรงเรียน  

พฤษภำคม 256๔ ครูอภิญญำ/คณะท ำงำน 

2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม 
2.1 ประชุมวำงแผนแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน และออกค ำสั่งปฏิบัติงำนโครงกำร
พัฒนำห้องสมุดเพ่ือกำรเรียนรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
256๔ 
2.2 ด ำเนินงำนตำมกิจกรรมห้องสมุด ดังนี้ 

2.2.1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
2.2.2 กิจกรรมแนะน ำหนังสือใหม่/
หนังสือที่น่ำสนใจประจ ำเดือน 
2.2.3 กิจกรรมบอกข่ำวเล่ำเรื่อง 
2.2.4 กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 256๔                 
2.2.5 กิจกรรมส่งเสริมด้ำนวิชำกำรในวัน
ส ำคัญต่ำง ๆ คือ วันภำษำไทย วันสุนทรภู่ 

2.3 หัวหน้ำบรรณำรักษ์ ครูครูอภิญญำ ศรีนุ่นขำว 
ครูเวรบรรณำรักษ์ประจ ำห้องสมุด ได้แก่ 
- วันจันทร์ ผู้รับผิดชอบ ครูเจริญ   
  ผู้ช่วย ครูธเนศ 
- วันอังคำร ผู้รับผิดชอบ ครูวัชระ  
  ผู้ช่วย ครูวรรณิภำ ครูนัสรีน 
- วันพุธ ผู้รับผิดชอบ ครูพิมพ์ชนก 
  ผู้ช่วย ครูธนกร ครูปริชำติ 
- วันพฤหัสบดีที่  ผู้รับผิดชอบ ครูสมร 
  ผู้ช่วย ครูอำรี ครูวรวุฒิ 
- วันศุกร์ ผู้รับผิดชอบ ครูพิมพ์ชนก 
   ผู้ช่วย ครูอัมรินทร์ ครูรัตนำภรณ์ 
โดยมีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบห้องสมุด เปิด-ปิด
ห้องสมุด รับหนังสือพิมพ์ บริกำรยืม-คืนหนังสือ 
ดูแลควำมสะอำดและควำมเรียบร้อย ติดตำมกำร
ท ำงำนของนักเรียนบรรณำรักษ์ 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
 
 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
ทุกวันพุธ 

กรกฎำคม 256๔ 
 

2๓ กรกฎำคม 
๒๕๖๔ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ครูอภิญญำ/คณะท ำงำน 

 
 
 
 

คุณครูประจ ำชั้น 
ครูสมร/ครูวรวุฒิ 

 
ครูพิมพ์ชนก/ครูธนกร 

หัวหน้ำกลุ่มสำระ 8 สำระ 
 

ครูอภิญญำ 
 

ครูอภิญญำ/คณะท ำงำน 
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กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
2.4 รับสมัครและอบรมนักเรียนผู้ช่วยบรรณำรักษ์ 
 
2.4 เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบสำรสนเทศในห้องสมุด 
2.5 ส ำรวจหนังสือและจัดซ้ือ/สื่ออุปกรณ์ห้องสมุด/
ครุภัณฑ์ห้องสมุด  
2.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดให้มีบรรยำกำศที่เอ้ือ
ต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ 

๕ – ๙ กรกฎำคม 
256๔ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

ครูอภิญญำ 
 

ครูรัตนำภรณ์ 
ครูอภิญญำ/ครูวรรณิภำ 

 
ครูอภิญญำ/ครูวัชระ/

คณะท ำงำน 
3. ขั้นสรุปและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 15 พฤษภำคม 

๒๕๖๕ 
ครูอภิญญำ/คณะครู 

 
5.  กำรวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 

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

สังเกต/บันทึกจ ำนวน
นักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรม 

ใบงำน 
แบบบันทึกจ ำนวนนักเรียน
เข้ำร่วมกิจกรรม 

3. นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน ร้อยละ 80 ใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

สังเกต/บันทึกสถิติ
กำรเข้ำใช้ห้องสมุด 

แบบบันทึกสถิติกำรเข้ำใช้
ห้องสมุด 

 
 
6. งบประมำณ 
 7.1 เงินอุดหนุนรำยหัว     ๔0,000 บำท 
 7.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ         -  บำท 
 7.3 เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น             -  บำท 
  รวมงบประมำณที่ได้รับ    ๔0,000 บำท 
 
7.  ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 

 7.1  ค่ำหนังสือพิมพ์/วำรสำรประจ ำเดือน     7,000 บำท 
 7.2  ค่ำหนังสืออ่ำนนอกเวลำ/หนังสือใหม่   1๖,000 บำท 
 7.3  จัดกิจกรรมภำยในห้องสมุด      ๗,000 บำท 
 7.4  วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์    ๑๐,000 บำท 

รวมเป็นเงิน   ๔0,000   บำท 
หมำยเหตุ  จ ำนวนเงินสำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร 
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8.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
 8.3 นักเรียนน ำประสบกำรณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 8.4 โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีสภำพสะดวกต่อกำรค้นคว้ำ 
  
 
 
      ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงกำร 
             (นำงสำวอภิญญำ ศรีนุ่นขำว) 
         ครู 
 
      ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                      ( นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ ) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงกำร     โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงำน     งำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำวสมร   บุญโภค 
ลักษณะโครงกำร          โครงกำรต่อเนื่อง  
ระยะเวลำด ำเนินกำร    17 พฤษภำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นพลเมืองและพลโลก  

      ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้น 

 

1.    หลักกำรและเหตุผล 

“เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด ำรัสขึ้นแนะแนว
ทำงกำร ด ำรงชีวิตแก่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดรวมถึงกำรพัฒนำและบริหำรประเทศที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐำน
ของทำงสำย กลำงค ำนึงถึงควำมพอประมำณควำมมีเหตุผลกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ควำมรู้
ควำมรอบคอบและ  คุณธรรมประกอบกำรวำงแผนกำรตัดสินใจและกำรกระท ำซ่ึงโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจ
ดีอุปถัมภ์)ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ  เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้แก่
บุคลำกรนักเรียน ในกำรปฏิบัติตนให้ด ำเนินไปในทำงสำยกลำงเพ่ือก้ำวให้ทันต่อโลกโดยกำรยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงได้แก่ควำมพอประมำณควำมมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันพอควรภำยใต้เง่ือนไขพ้ืนฐำนควำมรู้คู่คุณธรรมโดย
กำรบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันโดยกำรเชื่อมโยงจำกโรงเรียนสู่

ชุมชนให้ฝังรำกลึก ภำยในตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตระหนักรู้ คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจ ำวัน  
  2.2 เพ่ือให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตระหนักรู้ คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยส่งเสริมบูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำสู่แหล่งเรียนรู้  

ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน  และชมรมกลุ่มสนใจต่ำงๆ 

3.    เป้ำหมำย 

 3.1  ด้ำนปริมำณ 

1.   นักเรียนโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)  จ ำนวน 404 คน  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนัก 

รู้คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน   
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2.   ครูทุกคนในโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) จ ำนวน 23 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนัก                
รู้คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยส่งเสริม
บูรณำกำร    กำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำสู่แหล่งเรียนรู้ตลอดจนกำรจัดกำรสอนแบบโครงงำนและชมนุมกลุ่ ม

สนใจต่ำง ๆ 

3.2   ด้ำนคุณภำพ 

1.นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตระหนักรู้คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

2.ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนัก  รู้คุณค่ำและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป 
ประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยส่งเสริมบูรณำกำร   กำรจัดกิจกรรม  กำรพัฒนำสู่แหล่งเรียนรู้ตลอดจน  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสอนแบบโครงงำนและชมรมกลุ่มสนใจต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

4.   วิธีกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1.  เสนออนุมัติโครงกำร เม.ย. 2564 ครูสมร   บุญโภค  

2.  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เม.ย. 2564 ผอ. ณัฐกำนต์   แก้วประเสริฐ 

3.  กิจกรรมยุวเกษตร พ.ค. 2564 -  มี.ค. 2565 ครูธเนศ ครูสมร ครูเจริญ   

7.  กิจ  4. กรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 

เศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสำระ 
พ.ค. 2564 -  มี.ค. 2565 

 

ครูพิมพ์ชนก และคณะครู 

 

8.  กิจ 5. กิจกรรมธนำคำรนักเรียน พ.ค. 2564 -  มี.ค. 2565 ครูสมร  และคณะครู 

๖. กิจกรรมขยะมีมูลค่ำ พ.ค. 2564 -  มี.ค. 2565 รองฯอำภรณ์ และคณะครู 

๗.  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 31  มีนำคม  2565 ครูสมร   บุญโภค 
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5.    กำรวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1.  นักเรียนโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   
ร้อยละ ๙๕ มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  ตระหนักรู้คุณค่ำ
และสำมำรถน ำหลักปรัชญำของ เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  

-  ทดสอบ -  แบบทดสอบ 

 

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

-   กำรนิเทศติดตำมผล 

 

- แบบบันทึกกำรนิเทศ 

 

6.  งบประมำณ     1.  เงินอุดหนุนรำยหัว         3,000     บำท 

      2.  เงินรำยได้สถำนศึกษำ              -          บำท 

     3.  เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น           -         บำท   

        รวมงบประมำณท่ีได้รับ    3,000   บำท 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  (ให้จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 

6.1    กิจกรรมยุวเกษตร   

 - ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้     เป็นเงิน   2,000   บำท 

 - ซ้ือดินและท ำป้ำยควำมรู้    เป็นเงิน   2,000   บำท 

 - ซ้ือเมล็ดและพันธ์พืชผัก     เป็นเงิน   1,000   บำท 

                   รวม    5,000  บำท 

6.2   กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  

- ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดท ำเอกสำรวิชำกำร  เป็นเงิน   1,000   บำท 
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6.3   กิจกรรมชวนน้องออม       

 -  ซ้ือกระดำษ A ๔        จ ำนวน  10 รีม เป็นเงิน   ๖๓๕   บำท  

 - ซ้ือกระดำษกำร์ดสีท ำปกเอกสำร   จ ำนวน ๒ ห่อ    เป็นเงิน   420   บำท 

 - แฟ้มตรำช้ำง  3 ห่วง      จ ำนวน 2 อัน  เป็นเงิน   200   บำท 

 - แฟ้มสันรูดคละสี      จ ำนวน ๒ โหล เป็นเงิน   ๑๑๐   บำท 

- ไส้แฟ้ม        จ ำนวน 1 โหล เป็นเงิน   ๑๘๐   บำท  

- วัสดุอ่ืน ๆ      เป็นเงิน   455   บำท 

        รวม   ๒,๐๐๐  บำท    

6.๔   กิจกรรมกำรขยะมีมูลค่ำ  

- ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในท ำงำนประดิษฐ์   เป็นเงิน   1,000   บำท              

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม  เป็นเงินท้ังสิน    8,000   บำท 

7.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

7.1นักเรียนร้อยละ ๙5 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม   

7.2   ครูทุกคนในโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนัก รู้คุณค่ำและ
สำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  กำรพัฒนำสู่แหล่ง
เรียนรู้ตลอดจนกำรจัดกำรสอนแบบโครงงำนและชมรมกลุ่มสนใจต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7.3   โรงเรียนบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำย  จุดเน้นแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ  เพ่ือพัฒนำและ
ส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 

        

                                                               ลงชื่อ  ..........................................  ผู้เสนอโครงกำร 
                                                                 ( นำงสำวสมร   บุญโภค ) 

           ครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 

 

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

                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงกำร        ลดเวลำเรียน  เพ่ิมเวลำรู้   
แผนงำน         งำนวิชำกำร               
ผู้รับผิดชอบ       นำยเจริญ ภูมิเรศสุนทร 
ลักษณะโครงกำร        โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     ๑7 พฤษภำคม  ๒๕๖๔  - ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับ  มฐ.สพฐ.       มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพผู้เรียน (๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
  แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมนโยบำยหนึ่งของรัฐบำล  คือ กำรลดเวลำเรียน
ภำควิชำกำรลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหำหลักที่เด็กๆ  ควรเรียนรู้  ซ่ึงหมำยควำมว่ำครูต้องใช้ควำมสำมำรถ ใน
กำรออกแบบกำรเรียนรู้ให้นักเรียนได้สำระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น จำกนโยบำยกำรลด
เวลำเรียนดังกล่ำว  จึงน ำมำสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดให้โรงเรียนเรียนภำควิชำกำรถึงเวลำบ่ำย  ๒  โมงครึ่ง  
หรือเวลำ  ๑๔.๓๐ น. แต่เวลำที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตำมก ำหนดของแต่ละโรงเรียนซ่ึงมักจะเป็นช่วง
บ่ำย  ๔  โมงหรือเวลำ  ๑๖.๐๐ น. ดังนั้นช่วงระยะเวลำระหว่ำงหลังเลิกเรียนจนกว่ำนักเรียนจะกลับบ้ำนซ่ึง
นักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียน  โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ  ให้นักเรียนปฏิบัติ  และควรเป็น
กิจกรรมที่มีควำมหลำกหลำยที่ช่วยเพ่ิมพูนทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ควำมมีน้ ำใจต่อกัน กำรท ำงำนเป็นทีม  
และที่ส ำคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหำศักยภำพและควำมชอบของตนเอง ซ่ึงเชื่อว่ำเด็กทุ กคนมี
ควำมพิเศษ  มีควำมสำมำรถในแบบฉบับของตนเอง  กำรจัดกิจกรรมไม่จ ำเป็นต้องเปิดให้เฉพำะห้องเดียว กัน 
หรือระดับชั้นเดียวกัน  บำงกิจกรรมสำมำรถศึกษำหรือท ำร่วมกันหลำยระดับ ชั้นได้ เพ่ือให้เด็กๆ  รู้จักปรับตัว  
กำรช่วยเหลือดูแลกัน กำรมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลำยช่วงวัย  โดยเป็นกำรจ ำลองสภำพจริงในสังคมให้เด็กได้
เรียนรู้  ซ่ึงจะยิ่งช่วยเพ่ิมทักษะในกำรแก้ปัญหำให้กับเด็กไทยต่อไป 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร  เขต ๑  มีหน้ำที่โดยตรงในกำรน ำ
นโยบำย สู่กำรปฏิบัติในโรงเรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม  นักเรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพ และมีควำมสุขใน
กำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง  จึงได้จัดท ำแผนงำน/โครงกำรให้มีควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
ดังกล่ำว    
  
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในโรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมหลักกำร ของหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช๒๕๕๑  
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้สำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำเรียนและกิจกรรม “ลดเวลำเรียน 
เพ่ิมเวลำรู้”  
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  พัฒนำ
ตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพและมีควำมสุขกับกำรเรียน   
 
 ๓. เป้ำหมำย 

 ๓.๑ เชิงปริมำณ 
     ๓.๑.๑  นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ พัฒนำตนเองตำม
ควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพและมีควำมสุขกับกำรเรียน   
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  ๓.๑.๒  โรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำเรียนและกิจกรรม  “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม  
  ๓.๑.๓  นักเรียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 
พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพและมีควำมสุขกับกำรเรียน   
  ๓.๑.๔  พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  และผู้เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจในกำร จัด
กำรศึกษำของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

๓.๒ เชิงคุณภำพ 
     ๓.๒.๑  นักเรียนทุกคนสำมำรถคิดวิเครำะห์ พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำง
เต็มศักยภำพและมีควำมสุขกับกำรเรียน   
  ๓.๒.๒  โรงเรียนบริหำรจัดกำรเวลำเรียนและกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ได้อย่ำงมี
คุณภำพ  
  ๓.๒.๓  นักเรียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  สำมำรถ   ในกำรคิดวิเครำะห์  
พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพและมีควำมสุขกับกำรเรียน   
 
๔. วิธีด ำเนินกำร 

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

ระยะเวลำในกำรด ำเนิน 

ที ่ กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนจัดท ำโครงกำร 
- จัดท ำโครงกำร 
- เสนอโครงกำรขออนุมัติ 

พฤษภำคม ๒๕๖๓ - ผู้บริหำร/คณะท ำงำน 

๒. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบและ
ประชุมกำรด ำเนินงำน 
- จัดซ้ืออุปกรณ์ตำมโครงกำร 
- ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
  กิจกรรม“ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนต้น  
- ลดเวลำเรียนฯจุดเน้นฯ  ด ำเนินกำร
สอนโดยคุณครูประจ ำชั้น  

ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๔ 

๒๐,๐๐๐ นำยเจริญ  
/คณะท ำงำน 
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ที ่ กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

- ลดเวลำเรียนฯศิลปะ – กำรงำนฯ 
ด ำเนินกำรสอนโดยครูพิเศษประจ ำสำย
ชั้น 
- หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ   สอนตำม
แผน  ด ำเนินกำรสอนโดยคุณครูประจ ำ
ชั้น และครูพิเศษประจ ำสำยชั้น 
 - พุทธศำสนำ (สวดมนต์) 
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย 
-ลดเวลำเรียนฯโครงงำน  ด ำเนินกำร
สอนโดยคุณครูประจ ำชั้น และครูพิเศษ
ประจ ำสำยชั้น 
-ลดเวลำเรียนฯจุดเน้นฯ  ด ำเนินกำร
สอนโดยคุณครูประจ ำชั้น  
-หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ   สอนตำม
แผน  ด ำเนินกำรสอนโดยคุณครูประจ ำ
ชั้น และครูพิเศษประจ ำสำยชั้น 
- พุทธศำสนำ (สวดมนต์) 
- ประสำนงำน ติดตำม นิเทศ ตรวจสอบ
โครงกำร กิจกรรม 

๓. ขั้นประเมินผล 
- ประเมินโครงกำร 
- รำยงำนผลโครงกำร 

มีนำคม ๒๕๖๕  นำยเจริญ  
/คณะท ำงำน 

 
 
๕. ประเมินผล 
 ๕.๑ ร้อยละ ๑๐๐  ของนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม“ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 

  - รำยชื่อนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
  - สังเกต 
 ๕.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม 
  - สอบถำม    

๕.๓ ร้อยละ ๘๐  ของนักเรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ จำกกำรปฏิบัติจริง มีกำรพัฒนำด้ำน
ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ 

  - แบบสอบถำม  แบบประเมินควำมพึงพอใจ   แบบประเมินผลงำนเป็นรำยบุคคล ,กลุ่ม 
                  - ผลงำนนักเรียน 
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 ๕.๔ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนรู้จักและเข้ำใจตนเอง มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
  - แบบสอบถำม 
 ๕.๕ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนกระท ำตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชำติ อยู่ใน
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
  - แบบสอบถำม   กำรสังเกต 
๖. งบประมำณ 
 ๖.๑ เงินอุดหนุนรำยหัว   ๒๐,๐๐๐           บำท 
 ๖.๒ เงินรำยได้สถำนศึกษำ       -            บำท 
 ๖.๓ เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น       -            บำท 
  รวมงบประมำณที่ได้รับ  ๒๐,๐๐๐           บำท 
 
๗.  ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
 ๗.๑ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ สื่อกำรเรียนกำรสอน ป.๑ -๖  รวม ๕ กิจกรรม ตลอดปีกำรศึกษำ 
                                          เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐ บำท  
 หมำยเหตุ ค่ำใช้จ่ำยถัวจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๘. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

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

 
 

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

                                  ครูช ำนำญกำร 
 
 

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

                                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงกำร   พัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำรปฏิบัติงำน 
แผนงำน   บริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นำงสำวพิมพ์ชนก  ธำนีวัฒน์ 
ลักษณะโครงกำร           โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร       17 พฤษภำคม  2564 – 31  มีนำคม 2565 
สอดคล้องกับมำตรฐำนสพฐ. มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ข้อ 2.4 : พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อ9 สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพ และยึดม่ันในจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
............................................................................................................................................................................
.. 

1. หลักกำรและเหตุผล  
 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำถือเป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำกำรศึกษำ เป็นผู้ที่ให้กำรส่ง เสริม  
สนับสนุนและจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน เพ่ือให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำเป็นต้องหม่ันฝึกฝนและพัฒนำตนเองอยู่ เสมอ มีกำรแสวงหำควำมรู้แ ละ  
เทคนิควิธีกำรใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้ จำกแหล่งเรียนรู้ ต่ำง ๆ ทั้งในและนอก  
สถำนศึกษำ เพ่ือให้รู้เท่ำทันกับกระแสโลกำภิวัตน์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ประกอบกับสถำนศึกษำ  
ต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล  โครงกำรนี้จึงเป็น
กำรเสริมสร้ำงให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำในวิชำชีพ อีกทั้งเป็น กำรสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ 
ควำมสมัครสมำนสำมัคคี ควำมเป็นเอกภำพขององค์กรและสำมำรถน ำควำมรู้และ ประสบกำรณ์ที่ได้มำใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อวิชำชีพ องค์กร และงำนรำชกำรสืบต่อไป 
    2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจ ควำมสำมัคคี และควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลำกร  
 2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น และเพ่ือให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ครูในโรงเรียน  
 2.3 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม สัมมนำ และ
ศึกษำดูงำนมำใช้เพ่ือให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ  
 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรพัฒนำตนเองทั้งในด้ำนกำรปฏิบัติงำนและด้ำนคุณธรรมจริยธรรมอย่ำง 
ต่อเนื่องและเป็นระบบ  

2.5 เพ่ือสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำง   
     เหมำะสมสำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ 
 2.6 เพ่ือประเมินเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มครูผู้ช่วย 
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3. เป้ำหมำย 

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  
 1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 90 มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ใน
ระดับดีขึ้นไป และมีควำมสำมัคคี ควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
 2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 80 มีผลกำรปฏิบัติงำน ในระดับดีมำก  
 3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 90 ได้เข้ำรับกำรอบรม สัมมนำและ ศึกษำดู
งำน อย่ำงน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี  

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  
 1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
และมีควำมสำมัคคี ควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
 2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีผลกำรปฏิบัติงำน ในระดับดีมำก 

  4.วิธีกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

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

 
พฤษภำคม 2564 

 
 
 

- กลุ่มบริหำร 
งำนบุคคล 

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

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
กันยำยน 64 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
- 
 

46196.06 
4,140 

 
- 
 
 
- 

 
ครูพิมพ์ชนก 

  
ครูพิมพ์ชนก 
ครูพิมพ์ชนก 

 
ครูพิมพ์ชนก 

 
 

ครูพิมพ์ชนก 

3 ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำน 

พฤษภำคม 2565 - กลุ่มบริหำร 
งำนบุคคล 

4 ประเมินผลและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

พฤษภำคม 2565 - ครูพิมพ์ชนก 
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5.กำรวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 
90 มีขวัญ และก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ในระดับ
ดีขึ้นไป และมีควำมสำมัคคี ควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน  

1. สอบถำมควำมพึง
พอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม 

1.แบบสอบถำมควำม 
พึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม 

2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 
80 มีผลกำรปฏิบัติงำน ในระดับดีมำก 

2. ประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำน 

2.แบบประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำน 

3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 
90 ได้เข้ำรับ กำรอบรม สัมมนำและศึกษำดูงำน 
อย่ำงน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 

3. ส ำรวจกำรเข้ำรับ
กำร อบรม สัมมนำ 
ศึกษำดูงำน 

3. แบบรำยงำนกำรเข้ำ
อบรม สัมมนำศึกษำดู
งำน 

4. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ ร้อยละ 
90 ได้เข้ำรับกำร อบรม สัมมนำศึกษำดูงำน อย่ำง
น้อย 1 ครั้งต่อปี 

4. ส ำรวจกำรเข้ำรับ
กำรอบรมสัมมนำ
ศึกษำดูงำน 

4.รำยงำนกำรเข้ำอบรม 
สัมมนำศึกษำดูงำน 

5. ครูผู้ช่วยผ่ำนกำรประเมินเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้มร้อยละ  100 

5. ประเมินเตรียม
ควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้มตำม
เกณฑ์และวิธีกำรของ 
ก.ค.ศ ก ำหนด 

5. แบบประเมินกำร
เตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้มของครู
ผู้ช่วย 

 
6. งบประมำณ  
 เงินอุดหนุนรำยหัว 46,336.06  บำท 
 เงินอ่ืนๆ      50,000  บำท 
 รวม   96,336.06     บำท 
 
7.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 7.1 กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมกำรอบรมพัฒนำตนเอง   เป็นเงิน  4, 140  บำท  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร จ ำแนก
รำยกำรใช้จ่ำยดังนี้ 
 - ค่ำลงทะเบียน และเอกสำร เป็นเงิน  1,840    บำท 
 - ค่ำพำหนะ   เป็นเงิน  2,300    บำท 
 7.2 กิจกรรมสัมมนำศึกษำดูงำน เป็นเงิน 42,196.06 บำท ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร จ ำแนก
รำยกำรใช้จ่ำยดังนี้ 
 - ค่ำพำหนะในกำรไปศึกษำดูงำน / 2 วัน เป็นเงิน 18,000   บำท 
 - ค่ำที่พัก 400 × 23  เป็นเงิน  9,200     บำท  
 - ค่ำอำหำร  120 × 5 × 23 เป็นเงิน  13,800   บำท 
 - อ่ืนๆ    เป็นเงิน  1,196.06  บำท 
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 7.3 กิจกรรมสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และสนับสนนุกำรสอน  
เป็นเงิน  50,000  บำท   
 - ค่ำตอบแทนครูพ่ีเลี้ยง 1 คน   เป็นเงิน 44,600 บำท  
 - ค่ำประกันสังคม(ครูพ่ีเลี้ยง)  450 × 12  เป็นเงิน  5,400  บำท 
  
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 8.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญและก ำลังใจที่ดี มีควำมรัก สำมัคคี  
มีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
 8.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นหรือได้รับกำรเลื่อน  
วิทยฐำนะ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่บุคลำกรในโรงเรียน  
 8.3 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำตนเอง  
 8.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม สัมมนำ ศึกษำ   
ดูงำน มำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ  
 8.5 โรงเรียนมีผลงำนและมีชื่อเสียงทำงด้ำนวิชำกำรเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
 
 
                               
                                                      ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงกำร 
                                                             (นำงสำวพิมพ์ชนก  ธำนีวัฒน์) 
              หัวหน้ำงำนบริหำรงำนบุคคล 
 
 
 
                                                      ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                           (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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รำยละเอียดกำรด ำเนินกิจกรรมท่ี 1  

 
ชื่อกิจกรรม     สร้ำงขวัญ ก ำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผู้รับผิดชอบ    นำงสำวพิมพ์ชนก   ธำนีวัฒน์ 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจ ควำมสำมัคคี และควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลำกร  
2.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น และเพ่ือให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ 
  ครูในโรงเรียน  
กลุ่มเป้ำหมำย  ครูและบุคลำกรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (พิจำรณำตำมวงจรคุณภำพ PDCA)  

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน แต่งต้ัง

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
มิถุนำยน 64 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

2 ด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ ตลอดปีกำรศึกษำ นำงสำวพิมพ์ชนก   ธำนีวัฒน์ 
3 ประเมินผลกำรด ำเนินงำน พฤษภำคม 65 นำงสำวพิมพ์ชนก   ธำนีวัฒน์ 
4 น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำใน

ครั้งต่อไป 
พฤษภำคม 65 นำงสำวพิมพ์ชนก   ธำนีวัฒน์ 

 
งบประมำณ     -       บำท 
 
ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ 
ร้อยละ 90 มีขวัญและก ำ ลังใจในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ ใน ระดับดีขึ้นไป และมีควำมสำมัคคี 
ควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

สอบถำมควำมพึงพอใจของ
ผู้ร่วม กิจกรรม 

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ของผู้ร่วมกิจกรรม 

 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญและก ำลังใจที่ดี มีควำมรัก สำมัคคี มีควำมสัมพันธ์ อันดี
ต่อกัน  
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีมำกหรือได้รับกำรเลื่อนวิทย-ฐำนะ ได้รับ
กำรยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่บุคลำกรในโรงเรียน  
 
 

ลงชื่อ............................................. ผู้รับผิดชอบ 
        (นำงสำวพิมพ์ชนก ธำนีวัฒน์) 
     ต ำแหน่ง  ครู 
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รำยละเอียดกำรด ำเนินกิจกรรมท่ี 2 
ชื่อกิจกรรม   สัมมนำศึกษำดูงำน  
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวพิมพ์ชนก   ธำนีวัฒน์ 
วัตถุประสงค์   เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม  
สัมมนำ และศึกษำดู งำน มำใช้เพ่ือให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ  
กลุ่มเป้ำหมำย   ครูและบุคลำกร โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. วำงแผนกำรด ำเนินงำน แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

มิถุนำยน  2564 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

2. ด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ กันยำยน  2564 นำงสำวพิมพ์ชนก   ธำนีวัฒน์ 
3. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน พฤษภำคม 2565 นำงสำวพิมพ์ชนก   ธำนีวัฒน์ 
4. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำ

ในครั้งต่อไป 
พฤษภำคม 2565 นำงสำวพิมพ์ชนก   ธำนีวัฒน์ 

 
งบประมำณ จ ำนวน 42,196.06 บำท  

ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวชี้วัด วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำร ศึกษำ ร้อยละ 90 ได้เข้ำ
รับกำร อบรม สัมมนำศึกษำดูงำน 
อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี 

ส ำรวจกำรเข้ำรับกำรอบรมสัมมนำ

ศึกษำดูงำน 

แบบรำยงำนกำรเข้ำรับกำรอบรม 
สัมมนำศึกษำดูงำน 

 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน   
มำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ  
 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบ 
                       (นำงสำวพิมพ์ชนก  ธำนีวฒน์) 
          ต ำแหน่ง ครู  
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมท่ี 2 : สัมมนำศึกษำดูงำน 
 

ที ่ รำยกำร  จ ำนวน 
หน่วย 

รำคำต่อ
หน่วย 

จ ำนวนเงินที่ใช้ (บำท) 
รวม (บำท) หมำยเหตุ ภำคเรียน 

ที ่1 
ภำคเรียน 

ที ่2 

1. ค่ำพำหนะ (2 วัน) 1 18,000 18,000 - 18,000  
2. ค่ำที่พัก 23 400 9,200 - 9,200  

3. ค่ำอำหำร 23 600 13,800 - 13,800  
4. ค่ำอ่ืนๆ - - 1,196.06  1,196.06  

รวม  (ส่ีหมื่นสองพันหน่ึงร้อยเก้ำสิบหกศูนย์หกสตำงค์) 42,196.06  
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รำยละเอียดกำรด ำเนินกิจกรรมท่ี 3 
ชื่อกิจกรรม   สนับสนุน ส่งเสริมกำรอบรมพัฒนำตนเอง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวพิมพ์ชนก  ธำนีวัฒน์ 

วัตถุประสงค์   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรพัฒนำตนเองทั้งในด้ำนกำรปฏิบัติงำนและด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ  
กลุ่มเป้ำหมำย   ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. วำงแผนกำรด ำเนินงำน แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

มิถุนำยน  2564 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

2. ด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ ตลอดปีกำรศึกษำ นำงสำวพิมพ์ชนก  ธำนีวัฒน์ 
3. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน พฤษภำคม 2565 นำงสำวพิมพ์ชนก  ธำนีวัฒน์ 
4. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง

พัฒนำในครั้งต่อไป 
พฤษภำคม 2565 นำงสำวพิมพ์ชนก  ธำนีวัฒน์ 

 
งบประมำณ จ ำนวน 4,140 บำท  

ระดับควำมส ำเร็จ  
ตัวชี้วัด วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำร ศึกษำ ร้อยละ 90 ได้
เข้ำรับกำร อบรม สัมมนำและ
ศึกษำดูงำน อย่ำงน้อย 50 
ชั่วโมงต่อปี 

ส ำรวจกำรเข้ำรับกำรอบรม แบบรำยงำนกำรเข้ำรับกำรอบรม  

 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรพัฒนำตนเองทั้งในด้ำนกำรปฏิบัติงำนและด้ำนคุณธรรมจริยธรรม อย่ำงต่อเนื่อง
และเป็นระบบ  
 
 

ลงชื่อ............................................... ผู้รับผิดชอบ 
     (นำงสำวพิมพ์ชนก ธำนีวัฒน์) 
          ต ำแหน่ง ครู  
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
กิจกรรมท่ี 3 : สนับสนุน ส่งเสริมกำรอบรมพัฒนำตนเอง 

 

 ท่ี รำยกำร  จ ำนวน 
หน่วย 

รำคำต่อ
หน่วย 

จ ำนวนเงินท่ีใช้ 
(บำท) รวม (บำท) หมำย 

เหตุ ภำค
เรียนที่ 1 

ภำค
เรียนที่ 2 

1. ค่ำลงทะเบียนและเอกสำร 23 80 920 920 1,840  
2. ค่ำพำหนะ 23 100 1,150 1,150 2,300  

รวม  (ส่ีพันหน่ึงร้อยส่ีสิบบำทถ้วน) 4,140  
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รำยละเอียดกำรด ำเนินกิจกรรมท่ี 4 
ชื่อกิจกรรม   สรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวพิมพ์ชนก ธำนีวัฒน์ 
วัตถุประสงค์   เพ่ือสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้ 
อย่ำงเหมำะสมสำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ 
กลุ่มเป้ำหมำย   ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. วำงแผนกำรด ำเนินงำน แต่งต้ัง

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
มิถุนำยน  2564 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

2. ด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ กรกฎำคม 64 - พฤษภำคม 65 นำงสำวพิมพ์ชนก ธำนีวัฒน์ 
3. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน พฤษภำคม 2565 นำงสำวพิมพ์ชนก ธำนีวัฒน์ 
4. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง

พัฒนำในครั้งต่อไป 
พฤษภำคม 2565 นำงสำวพิมพ์ชนก ธำนีวัฒน์ 

 
งบประมำณ จ ำนวน 50,000 บำท  

ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวชี้วัด วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลกำรปฏิบัติงำนและปฏิบัติตน
ของบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนอยู่ในระดับดี
มำก 

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและ 

ปฏิบัติตน 

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
และปฏิบัติตน 

 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเหมำะสมสำมำรถพัฒนำผู้เรียน
ได้เต็มตำมศักยภำพ 
 
 

ลงชื่อ............................................... ผู้รับผิดชอบ 
      (นำงสำวพิมพ์ชนก ธำนีวัฒน์) 
          ต ำแหน่ง ครู  
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมท่ี 4 : สรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

ที ่ รำยกำร  จ ำนวน 
หน่วย 

รำคำต่อ
หน่วย 

จ ำนวนเงินที่ใช้ 
(บำท) รวม (บำท) หมำยเหตุ 

ภำค
เรียนที่ 1 

ภำค
เรียนที่ 2 

1. ค่ำตอบแทน 1 9,000 22,300 22,300 44,600  
2. ค่ำประกันสังคม (ครูพ่ีเลี้ยง) 12 450 2,700 2,700 5,400  

รวม  (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 50,000  
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รำยละเอียดกำรด ำเนินกิจกรรมท่ี 5 
ชื่อกิจกรรม   บรรจุแต่งต้ังบุคลำกร 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวพิมพ์ชนก  ธำนีวัฒน์ 
วัตถุประสงค์   เพ่ือประเมินเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มครูผู้ช่วย 
กลุ่มเป้ำหมำย   ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. วำงแผนกำรด ำเนินงำน แต่งต้ัง

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
มิถุนำยน  2564 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

2. ด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ ตลอดปีกำรศึกษำ นำงสำวพิมพ์ชนก  ธำนีวัฒน์ 
3. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน พฤษภำคม 2565 นำงสำวพิมพ์ชนก  ธำนีวัฒน์ 
4. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง

พัฒนำในครั้งต่อไป 
พฤษภำคม 2565 นำงสำวพิมพ์ชนก  ธำนีวัฒน์ 

 
งบประมำณ จ ำนวน  -      บำท  

ระดับควำมส ำเร็จ  
ตัวชี้วัด วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

ครูผู้ช่วยผ่ำนกำรประเมินเตรียม
ควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม
ร้อยละ  100  

ประเมินเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้มตำมเกณฑ์และ

วิธีกำรของ ก.ค.ศ ก ำหนด 

แบบประเมินกำรเตรียมควำม
พร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มของครู
ผู้ช่วย 

 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
ครูผู้ช่วยผ่ำนกำรประเมินเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มร้อยละ  100 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้รับผิดชอบ 
         (นำงสำวพิมพ์ชนก  ธำนีวัฒน์) 
                                ต ำแหน่ง ครู  

                                                      ลงชื่อ............................................. ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                             (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงกำร     กำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค 
แผนงำน     งำนบริหำรงบประมำณและทรัพย์สิน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร         นำงสำวนัสรีน  ทรงวีระ 
ลักษณะโครงกำร     โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   17   พฤษภำคม 25๖4  –  31 มีนำคม 25๖5 
สอดคล้องกับมำตรฐำนของ สพฐ.   มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน)   

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร (2.2 มีระบบ
บริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ, 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ, 2.6 
จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้) 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธที่  ๓ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
               สำธำรณูปโภคภำยในสถำนศึกษำหมำยถึง  ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ และโทรศัพท์  มีควำมส ำคัญต่อกำร
บริหำรงำนภำยในสถำนศึกษำเป็นอย่ำงยิ่ง  โดยเฉพำะงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน  เนื่องจำกปัจจุบันมีกำ รใช้
เทคโนโลยีต่อกำรเรียนกำรสอนมำกยิ่งขึ้น  สถำนศึกษำมีนโยบำยให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคอย่ำงเต็มที่  แต่ต้อง
อยู่บนพ้ืนฐำนของควำมประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด    

2.  วัตถุประสงค์ 
               1.  เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
               2.  เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำใช้สำธำรณูปโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
               3.  เพ่ือจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในด้ำนสำธำรณูปโภค ( ค่ำไฟฟ้ำ  น้ ำประปำ  โทรศัพท์) ได้
อย่ำงเหมำะสม  ประหยัด  เพียงพอ  แก่กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

3.  เป้ำหมำย 
               3.1  ด้ำนปริมำณ 
                      -  บุคลำกรในสถำนศึกษำทุกคน  ได้ใช้สำธำรณูปโภคในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆได้อย่ำงเต็มที่ 
  และคุ้มค่ำ 
                      -  กำรใช้งบประมำณด้ำนสำธำรณูปโภคของสถำนศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม  ประหยัด  เพียงพอ
 ร้อยละ 10๐ 
               3.2  ด้ำนคุณภำพ 
                        กำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆภำยในสถำนศึกษำบรรลุตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  คุณภำพ 
     และเกิดผลประโยชน์สูงสุด 
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4.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูเพ่ือวำงแผนกำรใช้จ่ำย  พฤษภำคม 2564 
ผู้บริหำร, นำงสำวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด 

และนำงสำวนัสรีน ทรงวีระ  

2. 
ให้ควำมรู้กำรใช้สำธำรณูปโภคแก่บุคลำกรทุกคนใน
สถำนศึกษำหน้ำเสำธง 

ตลอดปีกำรศึกษำ ครูเวรประจ ำวัน 

3. 
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย ตลอดปีกำรศึกษำ 

นำงสำวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด และ
นำงสำวนัสรีน ทรงวีระ 

4. ประเมินโครงกำร พฤษภำคม  2565 
นำงสำวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด และ

นำงสำวนัสรีน ทรงวีระ 
5. 

สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พฤษภำคม  2565 
นำงสำววนำงสำวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด 

และนำงสำวนัสรีน ทรงวีระ  
 

5.  กำรวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1. บุคลำกรในสถำนศึกษำทุกคนร้อยละ100 ได้ใช้กำรบริกำรด้ำน
สำธำรณูปโภคจัดกิจกรรมต่ำงๆจนเกิดควำมส ำเร็จ 

กำรสังเกต แบบสังเกต 

2. 
ร้อยละ100  กำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆภำยในสถำนศึกษำเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

กำรสังเกต แบบสังเกต 

3. 
ร้อยละ100  กำรจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในด้ำนสำธำรณูปโภค
ของสถำนศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม  ประหยัด  เพียงพอ  แก่กำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

กำรสังเกต 
จำกใบเสร็จค่ำ 
สำธำรณูปโภค 

 

6.  งบประมำณ  
 1.  เงินอุดหนุนรำยหัว                    59,913.59           บำท 
 2.  เงินรำยได้สถำนศึกษำ              216,086.41  บำท 
 3.  เงินอ่ืนๆ                                   -                     บำท  

  รวมงบประมำณที่ได้รับ        276,000     บำท 
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7.  ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  (ให้จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน)  

7.1  ค่ำสำธำรณูปโภค         เป็นเงิน   276,000   บำท  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

   ค่ำไฟฟ้ำ  18,000 × 12 เดือน เป็นเงิน     216,000  บำท 
   ค่ำน้ ำประปำ 4,700 × 12 เดือน เป็นเงิน      56,400   บำท 
   ค่ำโทรศัพท์ 300 × 12 เดือน เป็นเงิน        3,600   บำท 
      
 หมำยเหตุ ค่ำใช้จ่ำยถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
            
8.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1  บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
           8.2 บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำใช้สำธำรณูปโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
           8.3  กำรจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในด้ำนสำธำรณูปโภค (ค่ำไฟฟ้ำน้ ำประปำ และ โทรศัพท์)            
ได้อย่ำงเหมำะสม  ประหยัด  เพียงพอ  แก่กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

 
       ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงกำร 
                                                                              (นำงสำวนัสรีน  ทรงวีระ) 
                                                                                      ต ำแหน่ง  ครู  
 
 
                                                                ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                                         (นำงณัฐกำนต์   แก้วประเสริฐ) 
                                                                       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงกำร  จัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
แผนงำน  งำนบริหำรทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงอำรี  รักยงค์ 
ลักษณะโครงกำร  โครงกำรต่อเนื่อง     
ระยะเวลำด ำเนินกำร  17 พฤษภำคม 2564– 31 มีนำคม  2565 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
_______________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เป็นแผนที่เกิดจำกกำรน ำนโยบำยของรัฐบำลกระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร 
เขต 1 มำแปลงเป็นโครงกำรเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มำกที่สุดแผนงำน/โครงกำร
นับเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรบริหำรสถำนศึกษำ  เพ่ือให้เห็นถึงกรอบทิศทำงกำรท ำงำนของสถำนศึกษำ 

โดยได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ อย่ำงชัดเจน                           

ดังนั้นโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)ได้จัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2564 เพ่ือกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรศึกษำ และวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)มี

คุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือวำงแผนกำรปฏิบัติงำนในปีกำรศึกษำ2564 ให้สอดคล้องให้สอดคล้องกับนโยบำย
กำรศึกษำ และวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ของสถำนศึกษำ 

2.2 เพ่ือก ำหนดก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรม/โครงกำร ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

กำรศึกษำ 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรศึกษำ และวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ของสถำนศึกษำ 

3.  เป้ำหมำย 
          3.1  ด้ำนปริมำณ 
                      1) บุคลำกรร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
                      2) บุคลำกรร้อยละ 100 ด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร  และกิจกรรมเป็นไปใน  
ทิศทำงเดียวกัน 

3.2. ด้ำนคุณภำพ 
  1) สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ที่สอดคล้องกับนโยบำย

กำรศึกษำ และ กลยุทธ์ของสถำนศึกษำ 

         2) สถำนศึกษำสำมำรถใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ในกำรปฏิบัติงำน

สอดสอดคล้องกับนโยบำยกำรศึกษำ และ กลยุทธ์ของสถำนศึกษำ 
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4.วิธีกำรด ำเนินงำน 

                            กิจกรรม        ระยะเวลำ        ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมสัมมนำวำงแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี (Zoom) พ.ค.  2564  ผู้บริหำร/หัวหนน้ำงำน 

2.ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี (Zoom) พ.ค.  2564  ผู้บริหำร/คณะครู 

3.ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำโครงกำรและจัดสรรงบประมำณ พ.ค.  2564  ผู้บริหำร/หัวหน้ำโครงกำร 

4.จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีและปฏิทินปฏิบัติงำน พ.ค. 2564  ครูอำรี/ครูรัตนำภร์ 

5.ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร  ตลอดปีกำรศึกษำ  ผู้บริหำร/หัวหน้ำงำน/ครูอำรี 

6.จัดท ำทะเบียนคุมแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมโครงกำร และ

กิจกรรมประจ ำปี 
ตลอดปีกำรศึกษำ  ครูอำรี 

7.สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงินตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มี.ค. 2565 ครูอำรี 

8.รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

มี.ค. 2565 ครูอำรี 
หัวหน้ำโครงกำร 

9.จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร มี.ค. 2565 ครูอำรี/ครูอภิญญำ 

 

5.  กำรวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1.บุคลำกรร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
ปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 

ประเมิน 
 

 

แบบประเมิน 

2.บุคลำกรร้อยละ 100 ด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
โครงกำร  และกิจกรรมเป็นไปใน 
ทิศทำงเดียวกัน 

ประเมิน/สัมภำษณ์ 
 

แบบประเมิน 
 แบบสัมภำษณ์ 

3.สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของโรงเรียน 

ประเมิน 
สังเกต 

แบบประเมิน 
 แบบสังเกต 

4. ) สถำนศึกษำสำมำรถใช้แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ในกำรปฏิบัติงำนสอด
สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถำนศึกษำ 

ประเมิน 
สังเกต 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 
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6.  งบประมำณ 
                            6.1 เงินสนับสนุนรำยหัว      10,000 บำท 
                            6.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ           -  บำท 
                            6.3 อ่ืน ๆ                     -  บำท 

                                                   รวมงบประมำณท่ีได้รับ     10,000 บำท 

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
    7.1 ค่ำอำหำรในกำรประชุมวำงแผนปฏิบัติงำน 
          ภำคเรียนปีละ 1 ครั้ง 70 × 4 ×23       เป็นเงิน     6,440     บำท 
    7.2 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ในกำรจัดท ำแผน/ปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี     เป็นเงิน     3,560     บำท 

                                                                   รวมเป็นเงิน           10,000        บำท 

หมำยเหตุ  ค่ำใช้จ่ำยถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

          8.1 สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรศึกษำ 
และ กลยุทธ์ของสถำนศึกษำ 
          8.2 สถำนศึกษำสำมำรถใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ในกำรปฏิบัติงำนสอด

สอดคล้องกับนโยบำยกำรศึกษำ และ กลยุทธ์ของสถำนศึกษำ 

 

 

      ลงชื่อ ................................................ผู้ เสนอโครงกำร                              
                   (นำงอำรี  รักยงค์) 
                        ครูช ำนำญกำรพิเศษ   
 
 

ลงชื่อ ................................................. ผู้อนมัุติโครงกำร 
                                                                         (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
                                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงกำร                      พัฒนำประชำธิปไตย 
แผนงำน                              งำนบริหำรทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร            นำยวัชระ  คงสว่ำงและนำยธนกร  อินไผ่ 
ลักษณะโครงกำร   โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน            17  พฤษภำคม  256๔ –  31 มีนำคม  256๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.         มำตรฐำนที่ 1  1.2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน       กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
_______________________________________________________________________________
1. หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน   มีบทบำทส ำคัญในกำรเตรียมควำมพร้อมให้ กับ                 
นักเรียนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม กำรน ำรูปแบบประชำธิปไตยมำใช้ในโรงเรียน เป็นกำรปูพ้ืนฐำนประชำธิปไตย
ให้กับนักเรียนได้รู้จักกำรปฏิบัติตนให้ถูกต้อง โดยกำรยึดหลักกำรมีส่วนร่วม  คือกระบวนกำรกลุ่มเพ่ือ เป็น
แนวทำงปฏิบัติงำนที่มีผลส ำเร็จ ซ่ึงต้องประกอบด้วยหลักธรรมสำมประกำร คือ คำรวะธรรม สำมัคคีธรรม
และปัญญำ   ธรรม ในกำรด ำเนินงำน  ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้ำใจในหลักกำรมี
ส่วนร่วม        โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์)  จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำประชำธิปไตย เพ่ือปลูกฝัง
ควำมเป็นประชำธิปไตยให้กับนักเรียนโดยใช้หลักธรรมดังกล่ำว 

2.  วัตถุประสงค์ 
          2.1  เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตของนักเรียนไปสู่วิถีประชำธิปไตยและมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและ     

ให้เกียรติผู้อ่ืน 

 2.2  เพ่ือให้นักเรียนเกิดจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่  และยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรม      
ที่แตกต่ำง 

 2.3  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกลุ่ม  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน 

 2.4  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกฝนในฐำนะผู้น ำและผู้ตำมที่ดีและวำงแผนท ำงำนจนส ำเร็จ  

 2.5  เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและมำรยำทในชีวิตประจ ำวัน 

3.  เป้ำหมำย 
          3.1  ด้ำนปริมำณ 
          3.1.1  นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน 

          3.1.2  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน 
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3.2  ด้ำนคุณภำพ 
      3.2.1 นักเรียนสำมำรถเป็นผู้น ำผู้ตำมที่ดีและมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
                3.2.2 นักเรียนเข้ำใจในหลักธรรมสำมประกำรในวิถีประชำธิปไตยคือ คำรวะธรรม ปัญญำธรรม
และสำมัคคีธรรม 

4.  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 4.1  นักเรียนเป็นสมำชิกที่ดีของกลุ่มมีควำมรับผิดชอบ กล้ำแสดงออกตำมวิถีประชำธิปไตย 

4.2  นักเรียนมีควำมเป็นประชำธิปไตยที่ดีทุกด้ำนสำมประกำร คือ คำรวะธรรม  ปัญญำธรรม และ 
สำมัคคีธรรม 

5.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
 5.1  ประชุมวำงแผนด ำเนินงำน  (พฤษภำคม  256๔) 
 5.2  ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม  (ปีกำรศึกษำ  256๔) 
 5.3  ขั้นประเมินผล/สรุปรำยงำน (มีนำคม  256๕) 

6.  ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
กิจกรรมประชำธิปไตยงำนสภำ
นักเรียนกิจกรรมสำรวัตรนักเรียน 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

๑,๐๐๐ 
นำยวัชระ  คงสว่ำง
นำยธนกร   อินไผ่
และคณะ 

2. เลือกต้ังประธำนนักเรียน 
ตลอดปี
กำรศึกษำ 

500 
นำยวัชระ  คงสว่ำง
และคณะ 

3. 
จัดท ำป้ำยและท ำเนียบสภำ
นักเรียน 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

600 
นำยธนกร   อินไผ่
และคณะ 

4. อ่ืนๆ 
ตลอดปี
กำรศึกษำ 

900 
นำยวัชระ  คงสว่ำง
และคณะ 
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7.  งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน 
 7.1  เงินอุดหนุนรำยหัว        ๓,000       บำท 
 7.2  รำยได้สถำนศึกษำ           -   บำท 
 ๗.๓  เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น     -           บำท 
 

                    ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
ระยะท่ี 1 ปีงบประมำณ 256๔ ( ๑ มิถุนำยน 256๔  –  31 มีนำคม  256๕) 

กิจกรรมและรำยละเอียด     
กำรใช้งบประมำณ จ ำนวนหน่วย รำคำต่อหน่วย (บำท) รวม (ค่ำวัสดุ) 

1. กิจกรรมประชำธิปไตยงำน
สภำนักเรียนกิจกรรมสำรวัตร
นักเรียน                           
- ปลอกแขนสำรวัตรนักเรียน  

 

 

๕ อัน 

 

 

200 บำท 

  

 

1,000 บำท 

2. เลือกต้ังประธำนนักเรียน   
- กระดำษถ่ำยเอกสำร A4  
(80 แกรม) IDEA GREEN 

 

2 รีม 

 

130 บำท 

 

260 บำท 

3.จัดท ำป้ำยและท ำเนียบสภำ
นักเรียน 

  ๖00 บำท 

4.อ่ืนๆ - - ๙๐0 บำท 

รวม - - ๓,000 บำท 
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8.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
โครงกำรพัฒนำประชำ ธิป ไตยส่ง เสริมให้นั กเรี ยนทุ กคนมีแนวทำงกำรด ำ เนิน ชีวิ ตไ ปสู่ วิ ถี

ประชำธิปไตยและมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อ่ืนสำมำรถร่วมกลุ่ม  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือกำร
เรียนรู้ระหว่ำงกัน          ได้ฝึกฝนในฐำนะผู้น ำและผู้ตำมที่ดีและวำงแผนท ำงำนจนส ำเร็จ มีระเบียบวินัยและ
มำรยำทในชีวิตประจ ำวัน     เกิดจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ และยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่ำงได้ 

 

      

     ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

                 (นำยวัชระ     คงสว่ำง) 

                ครู วิทยฐำนะช ำนำญกำร 

 

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

                        (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงกำร   โรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงำน   งำนบริหำรทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยธเนศ  พุ่มเพ็ชร 
ลักษณะโครงกำร  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  17 พษภำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565 
สอดคล้องกับ    มฐ. สพฐ. มำตรฐำนที่ 1 (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ 1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำไว้
ว่ำ เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำ มีควำมรู้ คุณธรรมจริยธรรมใน
กำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข โดยให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องด ำเนินกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยน ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำใช้หรือประยุกต์ในกำรบริหำรจัดกำร
และพัฒนำผู้เรียนโดยรวมของสถำนศึกษำ เน้นกรอบกำรพัฒนำตำมหลักไตรสิกขำอย่ำงบูรณำกำร โดยกำร
เรียนรู้ผ่ำนกำรพัฒนำ “กำรกิน อยู่ ดู ฟังเป็น” มีปัญญำรู้เข้ำใจในคุณค่ำ และกำรปลูกฝัง กำรฝึกฝนให้ผู้เรียน
ได้น ำหลักธรรมค ำสั่งสอนขององค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ ำวัน จะท ำให้นักเรียน
มีคุณธรรมน ำควำมรู้ พัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพเป็นคนดี คนเก่งของสังคม จึงได้จัดท ำโครงกำรโรงเรียน
วิถีพุทธ เพ่ือพัฒนำผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอัน พึงปร ะสงค์ตำ มที่สถำนศึก ษำก ำหนด สอดคล้องตำ ม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ด ำรงชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถ
ด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำผู้ เรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในศีล 5 มีควำมกตัญญูกตเวที ซ่ือสัตย์สุจริต ขยัน

อดทน ประหยัดใช้ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำผู้ เรียนให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรปฏิบัติตนตำมระเบียบวินัย     

แต่งกำยสะอำด มีกิริยำมำรยำทเหมำะสมกับวัย 
2.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเมตตำกรุณำ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ เพ่ือส่วนรวม และ

ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2.5 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีค่ำนิยมที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงำมเห็น

คุณค่ำภูมิปัญญำไทย นิยมไทย และด ำรงไว้ซ่ึงควำมเป็นไทย 
 
3. เป้ำหมำย 
            3.1 ด้ำนปริมำณ 
  1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน พึงปร ะสง ค์นัก เรี ยน               
โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 
            3.2 ด้ำนคุณภำพ 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
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3. ผู้เรียนปฏิบัติตนอยู่ในศีล 5 มีควำมกตัญญูกตเวที ซ่ือสัตย์สุจริต ขยันอดทน ประหยัดใช้
ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ผู้ เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรปฏิบัติตนตำมระเบียบวินัย แต่งกำยสะอำด           
มีกิริยำมำรยำทเหมำะสมกับวัย 

5. ผู้เรียนมีควำมเมตตำกรุณำ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ เพ่ือส่วนรวม และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

6. ผู้เรียนมีค่ำนิยมที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงำมเห็นคุณค่ำภูมิปัญญำไทย 
นิยมไทย และด ำรงไว้ซ่ึงควำมเป็นไทย 

 
4. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

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

มิ.ย.2564 - เม.ย.2565 ครูธเนศและคณะครู 

2. กิจกรรมไหว้ครู - ครูธเนศและคณะครู 
3. กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต - ครูธเนศและคณะครู 
๔. กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมและพัฒนำบุคลำกรวิถีพุทธ - ครูธเนศและคณะครู 
๕. กิจกรรมวันส ำคัญ 
    - กิจกรรมวันวิสำขบูชำ 
    - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระรำชินี 
    - กิจกรรมวันอำสำฬหบูชำ 
    - กิจกรรมวันเข้ำพรรษำ 
    - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำลที่ ๑๐ 
    - กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
    - กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ 
    - กิจกรรมท ำบุญวันขึ้นปีใหม่ 
    - กิจกรรมวันมำฆบูชำ 

 
- 
- 

2๓ ก.ค. 2564 
23 ก.ค. 2564 
๒6 ก.ค. 2564 
๑๑ ส.ค. 2564 
  3 ธ.ค. 2564 
๓๐ ธ.ค. 2564 
14 ก.พ. 2565 

ครูธเนศและคณะครู 

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

 
๒5 มิ.ย. 2564 
26 ก.ค. 2564 
๑๑ ส.ค. 2564 
๒4 ก.ย. 2564 
12 ต.ค. 2564 
18 พ.ย. 2564 
๓๐ ธ.ค. 2564 
๒8 ม.ค. 2565 
14 ก.พ. 2565 

ครูธเนศและคณะครู 
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    - เจ้ำภำพเดือนมีนำคม        (อนุบำล 2-ป.6) 
     

๒4 มี.ค. 2565 
 

๗. กิจกรรมโครงกำรโรงเรียนรักษำศีล ๕ มิ.ย. 2564 - เม.ย. 2565 ครูอภิญญำและคณะครู 
๘. กิจกรรมโครงกำรตอบปัญหำธรรมะทำงก้ำวหน้ำ มิ.ย. 2564 - เม.ย. 2565 ครูธเนศและคณะครู 
๙. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ มิ.ย. 2564 - เม.ย. 2565 ครูธเนศและคณะครู 

 
5. กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตร 

กำรสังเกตพฤติกรรม 
กำรประเมินผล 

แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

2. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตนตำมระเบียบ
วินัยของโรงเรียน 

กำรสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกพฤติกรรม 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบใน
กำรปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย 

กำรสังเกตพฤติกรรม 
กำรประเมินผล 

แบบบันทึกกำรปฏิบัติกิจกรรม 

4. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตนตำม
หลักธรรมเบื้องต้นของพระพุทธศำสนำ 

กำรสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกพฤติกรรม 
 

 
6. งบประมำณ      1.  เงินอุดหนุนรำยหัว              40,๐00     บำท       
   2.  เงินรำยได้สถำนศึกษำ                 -        บำท    

3.  เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น              -        บำท 
                                       รวมงบประมำณที่ได้รับ      40,๐00     บำท 
 
7.  ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (ให้จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
 7.1   กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดำห์     เป็นเงิน        -    บำท 

7.๒   กิจกรรมวันไหว้ครู      เป็นเงิน        -  บำท 
7.๓   กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรม ชั้นอนุบำล ๒ - ป.6   เป็นเงิน        -    บำท 
7.๔   กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมและพัฒนำบุคลำกรวิถีพุทธ  เป็นเงิน ๑5,0๐๐ บำท 
 - ค่ำวิทยำกร      เป็นเงิน   8,0๐๐ บำท  
 - ค่ำอำหำรว่ำง      เป็นเงิน   2,0๐๐ บำท 
 - ค่ำอำหำร                      เป็นเงิน   5,0๐๐ บำท  
7.๕   กิจกรรมวันส ำคัญ 

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

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

- สมุดลงนำมถวำยพระพร               ๕๐๐ บำท 
7.๕.๖ กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ    เป็นเงิน      ๕๐๐ บำท 
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- สมุดลงนำมถวำยพระพร               ๕๐๐ บำท     
7.๕.๗ กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ    เป็นเงิน        -    บำท 

      7.๕.๘ กิจกรรมท ำบุญวันขึ้นปีใหม่    เป็นเงิน        -    บำท 
7.๕.๙ กิจกรรมวันมำฆบูชำ      เป็นเงิน        -    บำท 

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

- ค่ำเหมำรถสองแถว     เป็นเงิน   ๒,๔๐๐ บำท  
 ๗.๙   กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ อัตลักษณ์ ๒๙ ประกำร  เป็นเงิน 15,000 บำท 

๗.๑๐ อ่ืนๆ       เป็นเงิน   6,6๐๐ บำท 
- กระดำษ A4           เป็นเงิน   ๑,5๐๐ บำท 
- กระดำษหน้ำปก              เป็นเงิน      25๐ บำท 

  - กระดำษสีจัดบอร์ด              เป็นเงิน       ๒5๐ บำท 
  - ชุดเครื่องเขียน      เป็นเงิน    1,000 บำท 
  - แฟ้ม       เป็นเงิน       500 บำท 
  - ดอกไม้ธูปเทียน      เป็นเงิน       600 บำท 
  - ป้ำยกิจกรรมวันส ำคัญ     เป็นเงิน    2,500 บำท 
                                                                          รวมเป็นเงิน       40,๐00 บำท 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
      
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

8.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
8.2 ผู้ เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนอยู่ในศีล 5 มีควำมกตัญญูกตเวที ซ่ือสัตย์สุจริต ขยันอดทน 

ประหยัดใช้ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
8.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนตำมระเบียบวินัย แต่งกำยสะอำด มีกิริยำมำรยำทเหมำะสมกับวัย 
8.4 ผู้ เรียนร้อยละ 80 มีควำมเมตตำกรุณำ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ เพ่ือส่วนรวม และท ำงำน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
8.5 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีค่ำนิยมที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงำมเห็นคุณค่ำภูมิปัญญำ

ไทย นิยมไทย และด ำรงไว้ซ่ึงควำมเป็นไทย 
 
 

                                                                   ลงชื่อ...............................................ผู้ เสนอโครงกำร 
                                                                              (นำยธเนศ   พุ่มเพ็ชร) 
                                                                                      ครูผู้ช่วย 
 
 
                              ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงกำร  
                (นำงณัฐกำนต์ แก้วประเสริฐ) 
               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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ชื่อโครงกำร        พัฒนำอำคำรสถำนที่ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
แผนงำน        บริหำรทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ                 นำยวัชระคงสว่ำง,นำงสำวสมร  บุญโภค 
ลักษณะโครงกำร       โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร                    17 พฤษภำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565 
สอดคล้องกับมำตรฐำนของ สพฐ.      มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรกำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
............................................................................................................................. .................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ ปี  พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดให้กำรจักสภำพแวดล้อมของ 
โรงเรียนเอ้ือต่อกำรจักกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนถือเป็นส่วนส ำคัญ
ด้ำนหนึ่งที่ช่วยให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  ทั้งกำรจัดดูแลบริเวณ  อำคำร
สถำนที่ภำยในห้องเรียนหรือห้องอ ำนวยกำรต่ำงๆ  เพรำะจะมีผลต่อกำรพัฒนำกำรทำงด้ำน  ร่ำงกำย  จิตใจ  
สติปัญญำ  อำรมณ์  และสังคม  โรงเรียนจึงเปรียบเสมียนบ้ำนหลังที่สองของนักเรียน  ซ่ึงต้องใช้ชีวิตเพ่ือหำ
ประสบกำรณ์ในวันหนึ่งๆ  มำกกว่ำอยู่ที่บ้ำนจึงสมควรเอำใจใส่ดูและเป็นพิเศษ  ในกำรจัดสภำพแวดล้อมให้มี
บรรยำกำศที่ดี เหมำะสม เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำของนักเรียนให้ดีที่สุด 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1   เพ่ือจัดสภำพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ อำคำรประกอบ ให้สวยงำม 
2.2  เพ่ือพัฒนำอำคำรสถำนที่ให้เอ้ือประโยชน์ต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
2.3   เพ่ือให้เป็นสถำนที่ท่ีน่ำอยู่และปลอดภัยต่อผู้เรียนทุกคน 

3. เป้ำหมำย 
3.1   ด้ำนปริมำณ 

1.  พ้ืนที่อำคำรประกอบ  และพ้ืนที่ทุกส่วนภำยในบริเวณสถำนศึกษำ 
     3.2   ด้ำนคุณภำพ 

 1.  สถำนศึกษำมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงำม  และอำคำรสถำนที่ของโรงเรียนใช้ 
ประโยชน์ได้อย่ำงคุ้มค่ำ 

 
  4. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

4.1  พ้ืนที่บริเวณภำยในของสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงให้สะอำดสวยงำม 
4.2  สถำนศึกษำมีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยและใช้ประโยชน์ได้จริง 
4.3  อำคำรเรียน อำคำรประกอบ ห้องเรียน พิเศษ ห้องบริกำรต่ำงๆ และห้องเรียน  
       ห้องอ ำนวยกำร ได้รับกำรดูและรักษำให้มีสภำพพร้อมใช้งำนและปลอดภัย 

  4.4  ผู้เรียนไม่ได้รับอุบัติเหตุที่ร้ำยแรง จำกเครื่องเล่นต่ำงๆ ของโรงเรียน 
  4.5  โรงเรียนมีระบบรักษำควำมปลอดภัย  ทรัพย์สินและเครื่องใช้ต่ำงๆ ที่เป็นสมบัติ    
                            ของโรงเรียน 

4.6  ผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชนมีควำมพึงพอใจกับสภำพสิ่งแวดล้อมของสถำนศึกษำ 
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5.   วิธีกำรด ำเนินกำร 
5.1  ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
5.2  ส ำรวจ สอบถำมสภำพและควำมต้องกำรของนักเรียนและคณะครู 
5.3  ปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอำดสวยงำม 
5.4  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยและสำมำรถใช้ประโยชน์ได้จริง 
5.5  บ ำรุงรักษำ  ซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ให้พร้อมใช้งำนให้ดูสะอำดสวยงำมและปลอดภัย 

     5.6  ประเมินโครงกำร 
5.7  รำยงำนสรุปผล 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 
ท่ี กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ให้
สถำนศึกษำสวยงำม  

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

80,000 นำยวัชระ คงสว่ำง 
และคณะท ำงำน 

2. จัดแหล่งเรียนเอ้ืออ ำนวยต่อ
กำรเรียนกำรสอน 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

25,000 นำยวัชระ คงสว่ำง 
และคณะท ำงำน 

3. บ ำรุงรักษำซ่อมแซมอำคำร
เรียนและ อำคำรประกอบ 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

๕๐,๓๒๘.๕๑ นำยวัชระ คงสว่ำง 
และคณะท ำงำน 

 
7. งบประมำณ 

7.1  เงินอุดหนุนรำยหัว         ๑๕๕,๓๒๘.๕๑     บำท 
7.2  เงินรำยได้สถำนศึกษำ          -             บำท 
7.3  เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น      -            บำท 

       
8.  ประมำณกำรใช้จ่ำย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำใช้ในกำรด ำเนินงำน) 

8.1  ปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์           เป็นเงิน   80,000  บำท 
       - จัดซ้ืออุปกรณ์และวัสดุในกำรตกแต่งต่ำงๆภำยในโรงเรียน เป็นเงิน   ๓๐,๐๐๐  บำท    

                            - อุปกรณ์ประจ ำห้องอนุบำลถึงห้องประถมศึกษำปีที่ 6     เป็นเงิน    ๒0,000 บำท 
          จ ำนวน 16 ห้อง ห้องพิเศษ 7 ห้อง      

                            - ซ่อมแซมอำคำรสถำนที่                เป็นเงิน   20,000  บำท 
       - อ่ืน ๆ           เป็นเงิน   10,000  บำท 
                                   รวมเป็นเงิน   80,000   บำท 
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8.2  จัดแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน  เป็นเงิน   ๒5,000   บำท 
       - ซ่อมแซมป้ำยชื่อครู,ชื่อชั้นเรียน   เป็นเงิน     ๕,000   บำท 
       - วัสดุ อุปกรณ์ ในกำรจัดแหล่งเรียนรู้                      เป็นเงิน    ๒๐,000   บำท 
          เช่น หุ่นนักวิทย์และอ่ืนๆ  
                                       รวมเป็นเงิน    ๒5,000   บำท 

 
8.3  บ ำรุงรักษำซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบกำร  เป็นเงิน   ๕๐,๓๒๘.๕๑  
บำท 
      - บ ำรุงรักษำและล้ำงเครื่องปรับอำกำศ ห้องเรียนพิเศษ       เป็นเงิน  ๒0,000 บำท 
        และห้องประชุม                                                                        

- ซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำ,ประปำตำมอำคำรประกอบกำร    เป็นเงิน ๓๐,๓๒๘.๕๑ บำท 
  และจุดต่ำงๆ                                                       
                                                                                                                                 
รวมเป็นเงิน  55,000  บำท 
                                  

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
9.1  สภำพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำสวยงำม 
9.2  มีอำคำรสถำนที่ให้เอ้ือประโยชน์ต่อกำรจัดกิจกรรมต่อกำรเรียนกำรสอน 
9.3  สถำนศึกษำน่ำอยู่และปลอดภัยต่อผู้เรียนทุกคน 
9.4  อำคำรเรียนอำคำรประกอบสะอำดสดใสน่ำใช้ส ำหรับผู้เรียนทุกคน 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
            (นำยวัชระ  คงสว่ำง) 
      ครูช ำนำญกำร  
 

 
     
    ลงชื่อ...................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
            (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์ 
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โครงกำร     โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ 
แผนงำน     งำนบริหำรทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นำงสำววำสนำ  จิตรภิรมย์ 
ลักษณะโครงกำร         โครงกำรต่อเนื่อง    
ระยะเวลำด ำเนินกำร    17 พฤษภำคม  2564 – 31 มีนำคม  2565 
สอดคล้องกับมฐ. สพฐ.  มำตรฐำนที่  1 , 11   (1.1,1.2,11.2 ) 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 กำรเสริมสร้ำงสุขภำพกับกำรศึกษำ เป็นสิ่งที่จะต้องด ำเนินกำรควบคู่กันไป กำรพัฒนำเด็กและ
เยำวชน จึงอยู่ที่กระบวนกำรจัดกำรศึกษำและกำรสร้ำงสุขภำพ ภำยใต้ควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
นับต้ังแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซ่ึงจะต้องมีกำรประสำนควำมร่วมมือ 
ประสำนประโยชน์ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำเด็กให้มีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมี
ควำมสุขและปลอดภัย ซ่ึงโรงเรียนก็เป็นสถำบันหนึ่งของสังคมมีหน้ำที่ให้ควำมรู้และพัฒนำคนให้มีสุขภำพ

และศักยภำพที่ดีสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  

ดังนั้น โรงเรียนจึงตระหนักถึงควำมส ำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริม
สุขภำพและอนำมัยนักเรียนขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้กำรดูแลรักษำสุขภำพร่ำงกำยได้ถูกต้องรู้จักกำรปฐม
พยำบำลเบื้องต้นในกำรช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้นักเรียนได้เรียนรู้กำรป้องกันโรคและภัยอันตรำยใกล้ตัว
ต่ำงๆที่อำจเกิดขึ้นกับนักเรียนได้ ส่งเสริมด้ำนสุขภำพตลอดจนนักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่

ได้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมด้ำนสุขภำพอนำมัยของนักเรียนทุกคนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 2.2 เพ่ือจัดบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยให้แก่นักเรียนทุกคน 

 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดูแลสุขภำพ อนำมัยของตนเอง ครอบครัวและชุมชน  

 2.4 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงสุขนิสัยของนักเรียนในกำรดูแลรักษำสุขภำพอนำมัย 

3. เป้ำหมำย 

 3.1 ด้ำนปริมำณ 

  1) นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้รับกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

  2) นักเรียนทุกคนได้รับกำรบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัย 

๗๓ 



   

3.2 ด้ำนคุณภำพ 

 1) นักเรียนมีพฤติกรรมด้ำนสุขภำพตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ 10 ประกำร 

 2) นักเรียนมีสุขภำพแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 

4. วิธีกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำ

วำงแผนด ำเนินกำรด้ำนสุขภำพ 

พฤษภำคม 2564 คณะผู้บริหำร/ คณะท ำงำน 

2. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน พฤษภำคม 2564 ผู้บริหำร 

3. จัดหำวัสดุอุปกรณ์ ที่จ ำเป็นประจ ำห้อง

พยำบำล/ห้องเรียน ดูแลห้องพยำบำล 

 มิถุนำยน 2564 ครูวำสนำ 

4. ช่ำงน้ ำหนัก / วัดส่วนสูง มิถุนำยน,ตุลำคม 2564 / 

กุมภำพันธ์ 2565 

ครูประจ ำชั้น 

5. อำหำรเสริมนม ตลอดปีกำรศึกษำ 2564 

 

ครูประจ ำชั้น 

6. กิจกรรมแปรงฟันหลังอำหำร ตลอดปีกำรศึกษำ 2564 

 

ครูประจ ำชั้น 

7. จัดบริกำรตรวจสุขภำพ / ฉีดวัคซีน / 

ท ำฟัน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 2564 ครูวำสนำ/เจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำล 

8. กิจกรรมออกก ำลังกำยตอนเช้ำ ตลอดปีกำรศึกษำ 2564  

9. อบรมผู้น ำนักเรียนส่งเสริมทันตสุขภำพ  สิงหำคม – ตุลำคม 2564 ครูวำสนำ/คณะท ำงำน 

10. พำนักเรียนไปท ำฟัน กันยำยน – ตุลำคม 2564  

11. จัดป้ำยนิเทศ เรื่องสุขภำพ ตลอดปีกำรศึกษำ 2564 ครูวำสนำ/เจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำล 

12. แข่งขันกีฬำสี มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2565  
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13. ทดสอบสมรรถภำพ ธันวำคม 2564 ครูวำสนำ/ครูโสดำรัตน์ 

14. ครูห้องพยำบำล ดูแลควำมเรียบร้อย

และควำมสะอำดห้องพยำบำลชำยและ

ห้องพยำบำลหญิง ดูแลอำกำรเจ็บป่วย

เบื้องต้นของนักเรียน  

ตลอดปีกำรศึกษำ  2564  

15c. ประเมินโครงกำร / สรุปรำยงำนผล 31 มีนำคม 2565 ครูวำสนำ/คณะท ำงำน 

 

5. วัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย

อย่ำงสม่ ำเสมอ 

สังเกต แบบสังเกต 

2. นักเรียนได้รับกำรบริกำรด้ำนสุขภำพ กำรประเมิน แบบประเมิน 

3. นักเรียนมีพฤติกรรมด้ำนสุขภำพตำมสุข

บัญญัติแห่งชำติ 10 ประกำร 

สังเกต สอบถำม แบบสังเกต  

4. นักเรียนมีสุขภำพแข็งแรง มีสมรรถภำพตำม

เกณฑ์มำตรฐำน 

สังเกต สอบถำม แบบทดสอบ 

 

6. งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน 

          6.1 เงินอุดหนุน    25,000 บำท  

 6.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ      -                บำท 

          6.3 อ่ืนๆ        -                บำท 

 

7. ค่ำใช้จ่ำย  

  7.1 จัดซ้ือยำเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องพยำบำล  3,000   บำท 

 7.2 ค่ำวัสดุอุปกรณ์จัดท ำเอกสำรอนำมัย    2,000            บำท 
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7.3 พำหนะน ำนักเรียนไปท ำฟันและอบรมด้ำนอนำมัย  5,000  บำท 

 7.4 วัสดุอุปกรณ์กำรแข่งขันกีฬำสี            15,000   บำท 

  -อุปกรณ์ตกแต่งสถำนที่     5,000  บำท 

  -อุปกรณ์กำรแข่งขันกีฬำ     5,000  บำท 

  - เหรียญรำงวัล      5,000    บำท 

  รวมเป็นเงิน              25,000    บำท 

8. ผลกำรด ำเนินงำน 

 8.1 นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับกำรดูแลและส่งเสริมสุขภำพอนำมัยมำกขึ้น 

 8.2 นักเรียนร้อยละ 80 น ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดูแลสุขภำพ อนำมัย ไปสู่ครอบครัวและชุมชน 

 8.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภำพแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

  ลงชื่อ.................................................ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

            (นำงสำววำสนำ จิตรภิรมย์) 

           ครู 

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

   (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ)ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง ( ใจดีอุปถัมภ์ ) 
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โครงกำร   กำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ 

แผนงำน   บริหำรทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวอมรินทร์   ปุมโคกกรวด 

ลักษณะโครงกำร  โครงกำรต่อเนื่อง 

ระยะเวลำด ำเนินงำน           17 พฤษภำคม 2564 ถึง 31 มีนำคม 2565 

สอดคล้องกับ มฐ. สพฐ.  มำตรฐำนที่ 1 (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน )   

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ประสำนควำมสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

 

1.หลักกำรและเหตุผล  

 เนื่องด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนดนโยบำยให้สถำนศึกษำทุกแห่ง 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและก ำหนดมำตรกำรสนับสนุนส่งเสริมศักยภำพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม 

พัฒนำ ป้องกัน  แก้ปัญหำ และคุ้มครองสิทธิเด็กโดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

2.วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนกำรวิธีกำรและเครื่องมือที่ มีคุณภำพ

ได้มำตรฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีควำมสุข มีควำมสำมำรถทำงสติปัญญำเพียบพร้อมด้วย

คุณธรรมจริยธรรมและด ำรงตนอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

 2.3 เพ่ือส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภำพในกำรร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ 

3. เป้ำหมำย 

 3.1 ด้ำนปริมำณ  

  1. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

  2. ร้อยละ 90 ครูที่ปรึกษำ บุคลำกร ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงำนอ่ืนได้ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

  3. ร้อยละ 90 นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำ 
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 3.2 ด้ำนคุณภำพ 

  1. บุคลำกรมีกำรใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

  2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณภำพมำกขึ้นทั้งร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 

 

4. วิธีด ำเนินงำน 

กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร 
        1. ประชุมคณะครู ชี้แจง ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย แต่งต้ังคณะท ำงำนก ำหนดเครื่องมือและจัดท ำ
เครื่องมือ ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน 

พ.ค. 2564 พ.ค. 2564 

ขั้นด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรม 
        2. ปฏิบัติกิจกรรม 
          2.1 กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
          2.2 - กำรคัดกรอง 
               - กำรเยี่ยมบ้ำน 
          2.3 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำ 
          2.4 กำรป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข 
              - โรงเรียนสีขำว 
              - เด็กพิกำรเรียนร่วม 
               - กำรมอบทุนกำรศึกษำ 
          2.5 กำรส่งต่อ 

 
 

ก.ค. 64 – ส.ค. 64 
ก.ค. 64 – ส.ค. 64 

มิ.ย.-ก.ค. 64 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

ภำคเรียนที่ 2 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
 

ครูประจ ำชั้น 
ครูประจ ำชั้น 

พ.ค. 
ครูทุกท่ำน 

 
ครูอมรินทร์ 
ครูปริชำต 

ครูอมรินทร์/ครูนัสรีน 
ครูประจ ำชั้น/คณะครู 

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

มี.ค. 2565 ครูอมรินทร์ 
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5.กำรวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 
1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีกำรด ำ เนินกำรในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

ส ำรวจ,สังเกต แบบส ำรวจ,  
แบบบันทึกกิจกรรม 

2.ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำ
เต็ม ศักยภำพ 

สอบถำม แบบสอบถำม 

 

6.งบประมำณท่ีใช้   

6.1 เงินอุดหนุนรำยหัว          3,000   บำท 
  6.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ       -      บำท 

  6.3 อ่ืนๆ                                   -                          บำท 

     รวม          3,000          บำท 

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย    

7.1 กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
 กระดำษ a4 80 แกรม  เป็นเงิน  560  บำท 

7.2 กำรเยี่ยมบ้ำน  
 กระดำษ a4 80 แกรม  เป็นเงิน  560  บำท 

7.3 กำรป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข 
 กิจกรรมโรงเรียนสีขำว  
 - กระดำษ a4 80 แกรม  เป็นเงิน  560  บำท 
 - กำรดำษกำร์ดสี a4 180 แกรม เป็นเงิน  130  บำท 
 - แฟ้มสันกว้ำง A4 สัน 3 นิ้ว เป็นเงิน  350  บำท   
 - ซองถนอมเอกสำร  เป็นเงิน    92  บำท 
 - แฟ้มสันรูด   เป็นเงิน  200  บำท 
 กิจกรรมเด็กพิกำรเรียนร่วม 
 - แฟ้มโชว์เอกสำร A4  เป็นเงิน  600  บำท 
 - ซองถนอมเอกสำร  เป็นเงิน    78  บำท 

     รวมเป็นเงิน           3,000   บำท 

หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 8.1 โรงเรียนด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล 

 8.2 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำ
ครบทุกด้ำน อย่ำงทั่วถึง 

 

                 ลงชื่อ …………………………………………… ผู้เสนอโครงกำร 

                                  (นำงสำวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด)  

             ครู 

 

 ลงชื่อ ………………………………………… ผู้อนุมัติโครงกำร 

         (นำงณัฐกำนต์ แก้วประเสริฐ) 

         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงกำร  สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน 
แผนงำน  งำนบริหำรทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวนัสรีน  ทรงวีระ   
ลักษณะโครงกำร โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑7  พฤษภำคม ๒๕๖4 –  31 มีนำคม ๒๕๖5 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ. มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๔  ประสำนควำมสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพ
         กำรศึกษำ 
 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๕  มีแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในยุคปฏิรูปกำรศึกษำ
ตำมมำตรำที่ ๒๙ ได้มีกำรกระจำยอ ำนำจจัดกำรศึกษำไปสู่ท้องถิ่น ซ่ึงท ำให้สถำนศึกษำร่วมกับบุคคล  
ครอบครัว  องค์กรชุมชน  สถำบันกำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ 
สถำบันศำสนำ และสังคมอ่ืนๆ  เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรศึกษำใกล้กับบุตรหลำนของตน  เพ่ือพัฒนำชุมชนให้
สอดคล้องกับสภำพปัญหำ และควำมต้องกำร  รวมทั้งวิธีกำรสนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร
พัฒนำระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน  
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
 ๒.๒ เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือเรียนระหว่ำงสถำนศึกษำและชุมชน 
 ๒.๓ เพ่ือให้โรงเรียนบริหำรจัดกำรศึกษำได้บรรลุตำมมำตรฐำน และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 ๒.๔ เพ่ือให้ชุมชนเกิดควำมพึงพอใจ  ภำคภูมิใจ  ศรัทธำ เชื่อม่ันในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
 
๓. เป้ำหมำย 
 ๓.๑ ด้ำนปริมำณ   
  ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ ๙๐  เข้ำมำมีบทบำท และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 ๓.๒ ด้ำนคุณภำพ 
  ๓.๒.๑  ผู้ปกครอง และชุมชนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๓.๒.๒  โรงเรียนประสบควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำน และเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 
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๔. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

 
 
 
 

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

พฤษภำคม 
๒๕๖4 

 นำงสำวนัสรีน  
ทรงวีระ/  
คณะครู 

๒. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม 
    ๒.๑ ประชุมวำงแผนแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ออกค ำสั่ง และออกก ำหนดกำรประชุม
ผู้ปกครอง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒564 
    ๒.๒ ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม ดังนี้ 
        ๒.๒.๑ ประชุมผู้ปกครอง  
ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖4 
               - ประชำสัมพันธ์งำนโรงเรียนให้ผู้ปกครอง
ทรำบ 
        ๒.๒.๒ ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ภำค
เรียนที่ ๑/๒๕๖4 
        ๒.๒.๓ ประชุมผู้ปกครอง  
ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖4 
               - ประชำสัมพันธ์งำนโรงเรียนให้ผู้ปกครอง
ทรำบ 
        ๒.๒.๔ ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ   
ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 
๓. ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนปฏิทินปฏิบัติงำน
ประจ ำปี 
- ประชุมเครือข่ำยผู้ปกครอง 
- เข้ำร่วมกิจกรรมงำนประเพณีวันส ำคัญต่ำงๆกับ 
ชุมชนและหน่วยงำนอ่ืน 
- ให้บริกำรสถำนที่แก่ชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆที่มำ
ขอใช้บริกำร 

 
พฤษภำคม
๒๕๖4 
 
 
มิถุนำยน 
2564 
  
 
กรกฎำคม
๒๕๖4 
ธันวำคม
๒๕๖4 
 
 
มกรำคม 
2565 
 
 
 

 
 
 

 
 

 2,250  บำท 
 
 
 

1,500 บำท 
 

2,250  บำท 
 

 
 

1,500  บำท 

 

๓. ขั้นสรุปประเมินโครงกำร/สรุปรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน 

มีนำคม 
๒๕๖5 

  

๘๒ 



   

5. กำรวัดประเมินผล 
 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ปกครองเข้ำร่วมประชุม ส ำรวจ,สังเกต แบบส ำรวจควำมพึง

พอใจ 
2. ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนท ำงำนร่วมกัน

ได้เป็นอย่ำงดี 
สังเกต 
สอบถำม 

แบบสอบถำม 

3. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนต่ำงๆให้ควำม
ร่วมมือกับสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดี 

สังเกต 
สอบถำม 

แบบสอบถำม 
 

 
6. งบประมำณ  
  เงินอุดหนุนรำยหัว    ๑๐,๐๐๐ บำท                    
  รวมงบประมำณที่ได้รับ   ๑๐,๐๐๐ บำท 
 
7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
 7.๑ ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์     
  7.๑.๑  กระดำษ A๔           เป็นเงิน          1,30๐    บำท  
 7.๒ ค่ำอำหำรว่ำงและน้ ำด่ืม(ประชุมผู้ปกครองภำคเรียนละ 2,25๐ บำท)  เป็นเงิน  4,500 บำท 
 7.๓ ค่ำอำหำรว่ำงและน้ ำด่ืม(ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำภำคเรียนละ 2,0๐๐ บำท)   
           เป็นเงิน  4,๐๐๐  บำท 
 7.4  อ่ืนๆ    เป็นเงิน        200     บำท 
 
      รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐  บำท 
  หมำยเหตุ        ถั่วจ่ำยทุกรำยกำร 
 
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.๑ สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรหน่วยงำนต่ำงๆเป็นอย่ำงดี 
 8.๒ ครู นักเรียน และคนในชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 8.๓ ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร หน่วยงำนต่ำงๆมีเจตคติที่ดีต่อสถำนศึกษำ 
 
     
    ลงชื่อ........................................................ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
            (นำงสำวนัสรีน  ทรงวีระ) 
                     ครู 
 
                                         ลงชื่อ………………….…..……..........……………ผู้อนุมัติโครงกำร 

(นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)                                                 
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ชื่อโครงกำร   กำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 
แผนงำน   บริหำรงำนทั่วไป 
ผู้ท่ีรับผิดชอบ   นำงสำวนิระมล    นครเขต 
ลักษณะโครงกำร  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  17 พฤษภำคม  2564  - 31 มีนำคม  2565 
สอดคล้องกับ  มฐ.สพฐ.  มำตรฐำนที่  2    

1.  หลักกำรและเหตุผล  

 กำรบริหำรกำรศึกษำตำมหลักกำร 4M ได้แก่กำรบริหำรคน งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ และกำร
บริหำรจัดกำร ซ่ึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนั้น วัสดุอุปกรณ์เป็นส่วนส ำคัญที่จะต้องมีกำรจัดหำเพ่ือเป็น
องค์ประกอบในกำร จัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน ในทำงบริหำรนั้นถ้ำหำกงบประมำณมีไม่เพียงพอ ก็จะส่งผล
ต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอ่ืน โดยเฉพำะวัสดุอุปกรณ์ดังนั้น กำรจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จึงต้องมีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณ ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำรจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือจัดท ำสื่อ
กำรเรียนกำรสอน ทำงโรงเรียนจึงได้จัดท ำโครงกำร กำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ เพ่ือบริหำร
จัดกำรงบประมำณให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำรจัดซ้ือ วัสดุอุปกรณ์มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือบริหำรจัดกำรงบประมำณให้เพียงพอในกำรจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

 2.2  เพ่ือให้โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 

 2.3  เพ่ือให้ครูมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนไว้ใช้งำน 

3.  เป้ำหมำยกิจกรรม 

 3.1  เชิงปริมำณ   

- คณะครู  นักเรียนและผู้ปกครอง  มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 

- จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนได้ตำมวัตถุประสงค์  

 3.2  เชิงคุณภำพ   

- คณะครู  นักเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 
- วัสดุต่ำงๆ มีประโยชน์ต่อองค์กรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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4. วิธีกำรด ำเนินงำน 

1. ส ำรวจวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้และจ ำเป็นต้องซ่อมแซม(ครั้งที่ 1)  พ.ค. 2564 
2. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ (ครั้งที่ 1)      พ.ค. 2564 
3. จัดซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ (ครั้งที่ 1)     พ.ค. 2564  
4. ส ำรวจวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้และจ ำเป็นต้องซ่อมแซม(ครั้งที่ 2)  ก.ย. 2564 
5. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ (ครั้งที่ 2)      ต.ค. 2564 
6. จัดซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ (ครั้งที่ 2)     ต.ค. 2564 

5. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมำณ   
    - คณะครู  นักเรียนและ
ผู้ปกครอง  มีควำมพึงพอใจต่อ
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 

   - จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนได้ตำม
วัตถุประสงค์ 

 
ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ 

 

ส ำรวจ 
 

 
เอกสำรประกอบกำรจัดซ้ือ 

 

แบบส ำรวจ 

เชิงคุณภำพ   
   - คณะครู  นักเรียนมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพ 
   - วัสดุต่ำงๆ มีประโยชน์ต่อ
องค์กรและกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
สอบถำมควำมพึงพอใจ 

 

สังเกตุกำรสอน 

 
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

 

แบบบันทึกกำรนิเทศ 
 

6. งบประมำณ  

1. เงินอุดหนุนรำยหัว     80,000  บำท 

  2. เงินรำยได้สถำนศึกษำ   -   บำท 

  3. เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น  -    บำท 

    รวมงบประมำณที่ได้รับ       80,000  บำท 
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ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  

  ค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  เป็นเงิน     15,000 บำท 

  ค่ำซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ส ำนักงำน เป็นเงิน     15,000  บำท 

  ซ้ือกระดำษ A4   เป็นเงิน     20,000   บำท 

  ค่ำกระดำษไขและหมึกปริ้น เป็นเงิน     30,000   บำท 

    รวมเป็นเงิน      80,000 บำท 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 7.1 โรงเรียนมีวัสดุส ำนักงำนที่มีควำมจ ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม 

 7.2 กำรบริหำรจัดกำรงำนสำรสนเทศของโรงเรียนสะดวก รวดเร็ว มี ประสิทธิภำพ 

 7.3 บุคลำกรมีอุปกรณ์ต่ำงๆพอเพียงในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 

 

 

 

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

                         (นำงสำวนิระมล     นครเขต ) 

                                  ต ำแหน่ง  ธุรกำร 

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

                          (นำงณัฐกำนต์    แก้วประเสริฐ) 

                                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงกำร     โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
แผนงำน     งำนบริหำรทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นำงปริชำติ      บัวรอด 
ลักษณะโครงกำร         โครงกำรใหม่    
ระยะเวลำด ำเนินกำร    17  พฤษภำคม 2564 – 31 มีนำคม  2565 
สอดคล้องกับมฐ. สพฐ.  มำตรฐำนที่  1 , 9   (1.1,1.2,11.2 ) 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

1.  หลักกำรและเหตุผล   
         เด็กเป็นทรัพยำกรบุคคลที่ส ำคัญของชำติ  ซ่ึงจะต้องได้รับกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำและสังคม  ให้มีคุณภำพอันพึงประสงค์ตำมวัยและวุฒิภำวะ  เป็นก ำลังในกำรพัฒนำท้องถิ่นของตน
และชำติบ้ำนเมืองให้เจริญต่อไป  แต่กำรที่เด็กจะมีคุณภำพอันพึงประสงค์ได้นั้นสุขภำพเป็นสิ่งที่ส ำคัญยิ่งต่อ
กำรพัฒนำ  อำหำรกลำงวันจึงมีควำมส ำคัญต่อนักเรียนเป็นอย่ำงยิ่งเพรำะจะท ำให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยที่
แข็งแรงสมบูรณ์  และมีผลต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน  นักเรียนส่วนใหญ่มีฐำนะทำง
ครอบครัวยำกจน  กำรดูแลด้ำนสุขภำพจึงเป็นปัญหำอย่ำงยิ่ง  และเม่ือนักเรียนมีสุขภำพพลำนำมัยที่สมบูรณ์
ย่อมส่งผลให้มีกำรพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยจิตใจและสติปัญญำดีขึ้นด้วย นักเรียนสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้
อย่ำงเต็มศักยภำพ   

ดังนั้น โรงเรียนจึงตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดท ำโครงกำรอำหำรกลำงวัน    ในโรงเรียน
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และสนองตอบนโยบำยของรัฐบำล และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนจึงได้จัดท ำโครงกำรอำหำรกลำงวันนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้รับ
สำรอำหำรที่ครบถ้วน      มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ เพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์    

         2.1   เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรกลำงวันตลอดปีกำรศึกษำ 2564 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรกลำงวันที่สะอำดและถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร  

2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภำพกำยที่แข็งแรง  และสุขภำพจิตที่สมบูรณ์. 

3.  เป้ำหมำย 

          3.1 เชิงปริมำณ 

            1. นักเรียนร้อยละ 100 มีอำหำรที่มีคุณภำพรับประทำนตลอดปีกำรศึกษำ 

            2. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภำพด้ำนร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์  และมีสุขภำพจิตดี 
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          3.2 เชิงคุณภำพ 

   1. นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร    

   2.นักเรียนมีสุขภำพกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง  และสุขภำพจิตที่ดีทุกคน 
 

4. วิธีกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำวำง
แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 

เมษำยน 2564 คณะผู้บริหำร/ 

คณะท ำงำน 

2. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เมษำยน 2564 ผู้บริหำร 

3. จัดท ำแผนและเอกสำรประมำณกำรในกำรจัด
โครงกำร  

 พฤษภำคฃ 2564 ครูปริชำติ 

4. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  พฤษภำคม  2564 –  

มีนำคม 2565 

ครูปริชำติ 

5. ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนสรุปผลและ
รำยงำนกำรใช้งบประมำณ  

ตลอดปีกำรศึกษำ 

 

ครูปริชำติ 

 

5. วัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียนได้รับประทำนอำหำรกลำงวันที่มี

ประโยชน์และถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร     

สังเกต แบบสังเกต 

2. นักเรียนมีสุขภำพแข็งแรง มีสมรรถภำพตำม

เกณฑ์มำตรฐำน 

สังเกต สอบถำม แบบประเมิน 

 
6. งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน 

 6.1 เงินอุดหนุน                        3,000  บำท  

6.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ       -  บำท 

           6.3 อ่ืนๆ งบสนับสนุนจำกท้องถิ่น     1,640,000            บำท 

๘๘ 



   

7. ค่ำใช้จ่ำย  

  7.1 ค่ำวัสดุอุปกรณ์จัดท ำเอกสำรอำหำรกลำงวัน   3,000    บำท 

 7.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน         1,640,000 บำท 

        รวมเป็นเงิน          1,643,000    บำท 

8. ผลกำรด ำเนินงำน 

 8.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทำนอำหำรกลำงวันที่มีคุณภำพตลอดปีกำรศึกษำ 2564 

 8.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภำพแข็งแรง สมบูรณ์และมีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 

ลงชื่อ.................................................ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

           ( นำงปริชำติ   บัวรอด ) 

           ครู 

 

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

                    ( นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ ) 

                                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง ( ใจดีอุปถัมภ์ ) 
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แผนงำน     บริหำรงำนทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยวรวุฒิ ปัถวี 
ลักษณะโครงกำร          โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    17 พฤษภำคม 256๔ - 31 มีนำคม 256๕ 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มำตรฐำนที่ 1 (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงค ำนึงถึงควำมอยู่ ดีมีสุขของประชำชนเป็นส ำคัญ และ

พระองค์มี พระรำชปณิธำนแน่วแน่ที่จะท ำให้ประเทศชำติม่ันคงและประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น ด้วย
มีพระรำชประสงค์ที่จะสืบสำน รักษำ และต่อยอดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและแนวพระรำชด ำริ
ต่ำงๆในกำรบ ำบัดทุกข์และบ ำรุงสุขให้ประชำชนและพัฒนำประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำ เนื่องในโอกำสเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ   ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้หน่วยรำชกำรในพระองค์ 
ร่วมกับหน่วยรำชกำรต่ำงๆและประชำชนทุกหมู่เหล่ำที่ มีจิตอำสำ บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ในพ้ืนที่ ต่ำ งๆ 
เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนและแก้ไขปัญหำให้แก่ประชำชน ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำน้ ำท่วมในเขตชุมชน ปัญหำ
กำรจรำจร และอ่ืนๆ เพ่ือสืบสำนพระรำชปณิธำนพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถ
บพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหำ   น้ ำท่วมและปัญหำกำรจรำจรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและจังหวัดต่ำงๆ  ใน
กำรนี้สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงโปรดเกล้ำฯให้จัดต้ังโครงกำรจิตอำสำ “เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ”ขึ้น เพ่ือเป็น
กำรรวมควำมสมัครสมำนสำมัคคีของคนไทยทุกคนในกำรท ำกิจกรรมสำธำรณประโยชน์เพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ ใน
ชุมชนต่ำงๆให้มีควำมเจริญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำงถำวร โดยช่วงแรกด ำเนินโครงกำรใน พ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร ช่วงที่สองไปยังที่ มีเขตพระรำชฐำน และช่วงที่สำมจะขยำยผลโครงกำรไปทุกจังหวั ดทั่ว
ประเทศ 

โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรมีจิตสำธำรณะ กำรเป็นจิต
อำสำเพ่ือพัฒนำยกระดับจิตใจให้กับนักเรียน เยำวชนรุ่นใหม่ให้มีควำมเข้ำใจเรื่องของกำรเสียสล ะ สิ่งที่ตนเอง
มีแม้กระทั่งเรื่องของเวลำ เพ่ือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม หันมำท ำกิจกรรมเพ่ือสังคมมำกขึ้น ซ่ึงสอดคล้อง
กับคุณธรรมอัตลักษณ์ประจ ำโรงเรียนที่ว่ำ “ควำมมีวินัย ควำมพอเพียง ควำมมีจิตสำธำรณะ” 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
        ๑.  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ และรู้จักกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 

๒.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักกำรช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
๓.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๔.  เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสำธำรณะ ได้ท ำกิจกรรมบริกำรแก่ชุมชน 

        ๕.  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นผู้น ำ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับ   
ผู้เรียนและสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
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๓. เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ 
          เชิงปริมำณ 

๑. นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ 
๒. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน 

เชิงคุณภำพ 
               ๑.   นักเรียนมีควำมสำมัคคีในหมู่คณะ และรู้จักกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม  

       ๒.   นักเรียนรู้จักกำรช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
       ๓.   นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสำธำรณะหรือจิตอำสำ  
 

๔. วิธีกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงกำรต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำเพ่ือขออนุมัติโครงกำร เมษำยน ๒๕๖๓ นำยวรวุฒิ  ปัถวี 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมกำรและประชุมคณะกำรด ำเนินงำน พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
๓. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด มิถุนำยน ๒๕๖๓ นำยวรวุฒิ  ปัถวี/

คณะท ำงำน 
 
 

๔. 

ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร 
    -กิจกรรมอบรมโครงกำรจิตอำสำ 

มิถุนำยน ๒๕๖๓ นำยวรวุฒิ  ปัถวี/
คณะท ำงำน 

    -กิจกรรมจิตอำสำท ำควำมสะอำดวันส ำคัญของไทย ตลอดปีกำรศึกษำหรือ
ตำมควำมเหมำะสม 

นำยวรวุฒิ  ปัถวี/
คณะท ำงำน 

๕. ติดตำมและประเมินผล ตลอดปีกำรศึกษำ นำยวรวุฒิ  ปัถวี 
๖. ประเมินโครงกำร/สรุปรำยงำนผล มีนำคม ๒๕๖5 นำยวรวุฒิ  ปัถวี 

 
๕. ประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัดผล 
ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
และรู้จักกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 

ประเมินจำกสภำพจริง แบบสังเกต 

ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนนักเรียนที่รู้จักกำรช่วยเหลือ 
ซ่ึงกันและกัน 

ประเมินจำกสภำพจริง แบบสังเกต 

ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรม 
จิตสำธำรณะหรือจิตอำสำ 

ประเมินจำกสภำพจริง แบบสังเกต 

 
๖.งบประมำณ 
 ๑. เงินอุดหนุนรำยหัว                      ๑๔,๐๐๐               บำท 
 ๒. เงินรำยได้สถำนศึกษำ                      -                     บำท 
 ๓. เงินสนับสนุนจำกท้องถิ่น                   -                    บำท 
                รวมงบประมำณที่ได้รับ     ๑๔,๐๐๐       บำท 
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 ๗. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
๑.จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด 

ค่ำไม้กวำดทำงมะพร้ำว     ๗๐ x ๑๐ = ๗๐๐ บำท 
ค่ำที่โกยผงพลำสติก         ๖๐ x ๕ = ๓๐๐ บำท 
ไม้รีดน้ ำ ๒๕๐ x ๔ = ๑,๐๐๐ บำท 

รวม ๒,๐๐๐ บำท 
 

๒.กิจกรรมอบรมโครงกำรจิตอำสำ  
(นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ - ๕)  

ค่ำป้ำยไวนิล                                             ๕๐๐ บำท 
ค่ำท ำเข็มกลัดจิตอำสำ ๒,๖๕๐   บำท 
ค่ำจ้ำงวิทยำกรอบรม                        ๓,๐๐๐ บำท 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม    ๑๑๐ x ๓๕ = ๓,๘๕๐ บำท 

รวม ๑๐,๐๐๐ บำท 
          ๓.กิจกรรมจิตอำสำท ำควำมสะอำดวันส ำคัญของไทย 
           (ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ – ๖ ห้องละ ๓ คน) 

ค่ำพำหนะเดินทำง (รถสองแถว)    ๖๐๐ x ๓ = ๑,๘๐๐ บำท 
ค่ำน้ ำด่ืม ๒๐๐ บำท 

รวม ๒,๐๐๐ บำท 
                                                        
                    รวมเป็นเงิน         ๑๔,๐๐๐            บำท 
 

๘.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
๑. นักเรียนมีควำมสำมัคคีในหมู่คณะ และรู้จักกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 
๒. นักเรียนมีจิตส ำนึกในกำรพัฒนำโรงเรียนและชุมชนของตน 
๓. โรงเรียนและชุมชนมีควำมสะอำดมำกขึ้น 
๔. นักเรียนมีจิตสำธำรณะ ได้ท ำกิจกรรมบริกำรแก่ชุมชน 

  ๕. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้น ำ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำมำรถ
        น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 
      ลงชื่อ……………...………………………………..ผู้เสนอโครงกำร                      
                                (นำยวรวุฒิ  ปัถวี)                                               
                           ครูผู้ช่วย                                         
    

ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงกำร                     พัฒนำผู้เรียน 
แผนงำน   บริหำรทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวสมร   บุญโภค 
ลักษณะโครงกำร  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  ๑7 พฤษภำคม  ๒๕๖4 – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖5 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มำตรฐำนที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน       
                                          (๑.๑.๓,๑.๑.๔,๑.๑.๖,๑.๒.๑,๑.๒.๒,๑.๒.๓,๑.๒.๔) 

   มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
                                (๑,๒,๓) 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ 
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรแกนกลำงขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช  ๒๕๕๑ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ ๘ กลุ่มสำระ พัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประกำร ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกคน และต้องกำรให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข ป้องกันตัวเองจำกยำเสพติด  เห็นคุณค่ำในตัวเอง  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  เอ้ืออำ
ธรผู้อ่ืน  ยอมรับควำมคิดควำมแตกต่ำง  รู้คุณค่ำสิ่งแวดล้อมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  วำงแผนกำรท ำงำน 
ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข  ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้  ดังนั้นโรงเรียน จึงได้จัดโครงกำรส่งเสริมและตอบสนอง ให้รู้จัก
และใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้  ให้มีกิจกรรมเสริมในหลักสูตร เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ –ยุว
กำชำด กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรม
เสริมสร้ำงวินัย กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนดนตรี กีฬำและศิลปะ กำรจัดกิจกรรมเสริมทั้งหมดนี้ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ และมีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  

นักเรียนทุกคนมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศชำติ ถ้ำเด็กมีวินัย มีคุณธรรม มีสติปัญญำจะเป็น
ประชำกรที่มีคุณภำพในอนำคต เป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำทุก ๆ ด้ำนของประเทศชำติให้มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงม่ันคงและถำวรด้วยเหตุผลดังกล่ำวจึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมตำมควำมสนใจเรียนรู้ วำงแผน และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ควำมสำมำรถ  ควำม
ถนัด 

๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ กำรพัฒนำทำงวินัยและด้ำนร่ำงกำย สังคม อำรมณ์  
จิตใจ และสติปัญญำ 

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้ และทักษะด้ำนดนตรี กีฬำ ศิลปะและแสดงออกเชิงสร้ำงสรรค์ตำม
โอกำสต่ำงๆ 

๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนเกิดควำมตระหนัก รู้คุณค่ำสิ่งแวดล้อม มีควำมรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 
 
๓. เป้ำหมำย 

๓.๑ เชิงปริมำณ 
๓.๑.๑ นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ มีวินัย มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
๓.๑.๒ นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕ มีทักษะด้ำนดนตรี กีฬำ ศิลปะ และนันทนำกำร 
๓.๑.๓ นักเรียนทุกคนมีน้ ำใจ และช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยควำมเต็มใจ 
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๓.๑.๔ นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๕ เกิดควำมตระหนัก รู้คุณค่ำสิ่งแวดล้อม มีควำมรับผิดชอบ   
         และเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 

๓.๒ เชิงคุณภำพ 
๓.๒.๑ นักเรียนมีวินัย มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนเอง 
๓.๒.๒ นักเรียนมีทักษะด้ำนดนตรี กีฬำ ศิลปะ และนันทนำกำร 
๓.๒.๓ นักเรียนมีน้ ำใจ และช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยควำมเต็มใจ 
๓.๒.๔ นักเรียนควำมตระหนัก รู้คุณค่ำสิ่งแวดล้อมมีควำมรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 
 

๔. วิธีด ำเนินกำร 
   

กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ 

(บำท) 
อ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมค่ำยคุณธรรม ๑ มิ.ย.๖4 – 31 มี.ค.65 25,916.16  ครูธเนศและคณะครู 

๒.ลูกเสือ-ยุวกำชำดเข้ำ
ค่ำยเดือน (ธันวำคม) 

๑ มิ.ย.๖4 – 31 มี.ค.65 25,916.16   ครูวัชระและคณะครู 

๓. ICTเพ่ือกำรเรียนรู้ ๑ มิ.ย.๖4 – 31 มี.ค.65 44,654.16  ครูรัตนำภรณ์และคณะ
ครู 

๔. กิจกรรมวิชำกำร 

- จัดนิทรรศกำรวิชำกำร 

๑ มิ.ย.๖4 – 31 มี.ค.65 44,654.16  ครูเจริญและคณะครู 

๕.ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ ๑ มิ.ย.๖4 – 31 มี.ค.65 44,654.16  ครูสมรและคณะครู 

6.กิจกรรมโควิด-2019 ๑ มิ.ย.๖4 – 31 มี.ค.65 44,654.16  ครูวัชระและคณะครู 

 
๕. ประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1. ร้อยละ ๙0 มีวินัย มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ส ำรวจ,สังเกต แบบสังเกต 

2. ร้อยละ ๘๕ มีทักษะด้ำนดนตรี กีฬำ ศิลปะ และนันทนำกำร สอบถำม 

สังเกต 

แบบสอบถำม 

3. ร้อยละ ๙๕ เกิดควำมตระหนัก รู้คุณค่ำสิ่งแวดล้อม มีควำม
รับผิดชอบ และเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 

สังเกต 

สอบถำม 

แบบสอบถำม 
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๖.  งบประมำณ 
 6.1 เงินอุดหนุนรำยหัว   230,448.96           บำท 
 6.2 เงินอ่ืนๆ       บำท 
  รวมงบประมำณที่ได้รับ  230,448.96  บำท 
 
๗.  ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน)  
 ๗.๑ กิจกรรมค่ำยคุณธรรม    เป็นเงิน      25,916.16  บำท 
          ๗.๒  ลูกเสือ-ยุวกำชำดเข้ำค่ำยเดือน (ธันวำคม)  เป็นเงิน      25,916.16  บำท  
 ๗.3  ICTเพ่ือกำรเรียนรู้     เป็นเงิน      44,654.16  บำท 
 7.4  กิจกรรมวิชำกำร     เป็นเงิน      44,654.16  บำท 
 7.5  ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้    เป็นเงิน      44,654.16  บำท 
 7.6  กิจกรรมโควิด-2019    เป็นเงิน      44,654.16  บำท 
    รวมทั้งหมด 230,448.96   บำท 
  หมำยเหตุ  ค่ำใช้จ่ำยถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

๘.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
      ๘.๑  ครูและผู้ปกครองทุกคนเห็นควำมส ำคัญของกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกำชำด เพ่ือให้นักเรียนมี 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรก ำหนด 
      ๘.๒  นักเรียนมีควำมกล้ำแสดงออกในด้ำนต่ำงๆ และได้รับส่งเสริม ตำมควำมต้องกำรของแต่ละ
บุคคล 
      ๘.๓  นักเรียนมีควำมรู้ มีควำมต้ังใจ เกิดควำมมุ่งม่ันในกำรเรียน มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน  
มำกขึ้น 
      ๘.๔  นักเรียนควำมตระหนัก รู้คุณค่ำสิ่งแวดล้อม มีควำมรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 
 
 

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

                                                    (นำงสำวสมร   บุญโภค)  
             ครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 

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

                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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โครงกำร   โครงกำรโรงเรียนสุจริต   
แผนงำน   บริหำรทั่วไป 
ลักษณะโครงกำร  โครงกำรต่อเนื่อง 

กลุ่มงำน  งำนบริหำรทั่วไป 
ผู้ท่ีรับผิดชอบ   นำงสำวรัตนำภรณ์  โตศรีธนวัต 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     ๑7 พฤษภำคม  ๒๕๖4 – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖5 
 สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ. มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องจำกสภำพสังคมในปัจจุบันนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  ท ำให้กำรด ำเนินชีวิตของผู้ คน
ในสังคมที่อยู่ร่วมกันเกิดกำรแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีควำมสุขโดยมีกำรเอำรัดเอำ
เปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้ได้มำซ่ึงควำมต้องกำรของตนอย่ำงไม่พอเพียง เป็นสำเหตุ
ท ำให้เกิดกำรทุจริตทุกรูปแบบ มีกำรคอร์รัปชั่น  หรือกำรทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวง  โดยกำรใช้อ ำนำจที่ได้มำ
โดยหน้ำที่ในกำรหำประโยชน์ส่วนตัว เช่นกำรติดสินบน  กำรรีดไถขู่กรรโชก  กำรยักยอก  กำรเล่นพรรคเล่น
พวก  ผลประโยชน์ทับซ้อน กำรสนับสนุนพรรคกำรเมืองอย่ำงทุจริต   
 โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำร เขต  ๑  ได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด ำเนินงำนที่เป็นกำร
ป้องกันกำรทุจริตผ่ำนกำรปลูกจิตส ำนึกให้กับนักเรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษำและเม่ือ
มีกำรด ำเนินงำนแล้ว ก็จะได้น ำผลท่ีได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มี
ประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น และเพ่ือเป็นแกนน ำในกำรขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล ใน
สถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญำ กำรป้องกันกำร

ทุจริต กำรปลูกฝังจิตส ำนึกและสร้ำงเครือข่ำยในชุมชนในสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ   
2. เพ่ือพัฒนำนักเรียนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำผู้ เรียนให้เกิดผล 3 ด้ำน กล่ำวคือ  หล่อหลอมนักเรียน  

กล้ำหำญทำงจริยธรรม  สร้ำงปัญญำให้นักเรียนเก่งและ พัฒนำชีวิตให้ม่ันคง 
 

3. เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ 

 เชิงปริมำณ 
 1. นักเรียนร้อยละ 8๕  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องสุจริต กำรป้องกันกำรทุจริต   
 2. นักเรียนร้อยละ 8๕  มีควำมสำมำรถในกำรเผยแพร่ควำมรู้ ขยำยผลถึงชุมชนในสังคม  

 เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้ำน กล่ำวคือ  หล่อหลอมให้นักเรียนมีควำม 

กล้ำหำญทำงจริยธรรม  สร้ำงปัญญำให้นักเรียนเก่งและ พัฒนำชีวิตให้ม่ันคง 
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 2. พัฒนำผู้ เรียนให้เกิดผล 3 ด้ำน กล่ำวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้ำหำญทำงจริยธรรม สร้ำง
ปัญญำนักเรียนเก่ง มีควำมช ำนำญในกำรใช้เครื่องมือเพ่ือกำรเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนำนักเรียนแกร่ง มีทักษะที่
เชี่ยวชำญในกำรพัฒนำชีวิตที่ม่ันคง 
 

4. วิธีกำรด ำเนินงำน 

 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต 
        นักเรียนมีควำมรู้ทักษะกำรป้องกำรทุจริตสำมำรถในกำรเผยแพร่
ควำมรู้    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ำยชุมชนในสังคม 
ผลลัพธ์ 
         1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
“ ป้องกันกำรทุจริต”  
        2. นักเรียนมีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม นักเรียนมีควำ ม
ช ำนำญในกำรใช้เครื่องมือเพ่ือกำรเรียนรู้ได้ และมีทักษะในกำรพัฒนำ
ชีวิตที่ม่ันคงอยู่อย่ำงพอเพียง 

 
สังเกต  
สัมภำษณ์ 
 
 
ส ำรวจ 
ควำมพึงพอใจ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภำษณ์ 
 
 
แบบส ำรวจ 
ควำมพึงพอใจ 

 
6. งบประมำณ 

  เงินอุดหนุนรำยหัว    3,000 บำท                    
  รวมงบประมำณที่ได้รับ   3,000 บำท 
 
 
      7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
 7.1 กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี  เป็นเงิน  1,000  บำท 

ท่ี กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนออนุมัติโครงกำร พฤษภำคม  256๔  นำงสำวรัตนำภรณ์  โตศรีธนวัต 
2 แต่งต้ังคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำน 
พฤษภำคม  256๔ 

 นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ 

3 กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี กรกฎำคม 256๔ – 
มีนำคม 256๕ 

1,000  บำท นำงสำวรัตนำภรณ์  โตศรีธนวัต 
นำงศรนำรถ  ผลทวี 

นำงสำวนิระมล  นครเขต 
นำงสำวโสรัตน์ดำ  กองทอง 

4 กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

กรกฎำคม 256๔ – 
มีนำคม 256๕ 

2,000  บำท นำยธเนศ  พุ่มเพ็ชร  
และคณะครูทุกท่ำน 

5 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 31  มีนำคม   
256๕ 

 นำงสำวรัตนำภรณ์  โตศรีธนวัต 
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 7.2 กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน        
       หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ             
  7.2.1  กระดำษ A4         เป็นเงิน  1,300  บำท  
  7.2.2  อ่ืนๆ   เป็นเงิน     700  บำท     
                                                          รวมเป็นเงิน  3,000  บำท 
   หมำยเหตุ   ถั่วจ่ำยทุกรำยกำร 
 
 

8.   ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 นักเรียนร้อยละ 8๕  มีควำมรู้ ทักษะกำรป้องกัน กำรปลูกฝัง และกำรสร้ำงเครือข่ำย  เผยแพร่สู่
ชุมชนในสังคมในกำรป้องกันกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผู้ เสนอโครงกำร    
                           (นำงสำวรัตนำภรณ์  โตศรีธนวัต)                       
                    ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    
                 
 
 

  ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                        (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ) 
                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    
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โครงกำร     โรงเรียนคุณธรรม 
แผนงำน     บริหำรงำนทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยวรวุฒิ ปัถวี 
ลักษณะโครงกำร          โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    17 พฤษภำคม 256๔ - 31 มีนำคม 256๕ 
สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.  มำตรฐำนที่ 1 (1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

1. หลักกำรและเหตุผล  

 ควำมเป็นมำของโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                           
เป็นกำรด ำเนินงำนเพ่ือสืบสำนพระรำชปณิธำน  เดินตำมรอยเบื้องพระยุคลบำทของพระบำทสมเด็จ                  
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  ตำมพระรำชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10                
ซ่ึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  ได้มอบหมำยให้รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติเก่ียวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหำรือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในฐำนะผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเยำวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภำพ อีกทั้งรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้เยำวชนทุกคน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ                        
เป็นคนดี คนเก่ง และมีควำมสุข ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  โดยผลกำรหำรือสรุปได้ว่ำกำรพัฒนำ
คุณธรรมให้กับเยำวชนของชำติจ ำเป็นต้องด ำเนินกำร จัดท ำ “โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพ่ือพัฒนำ
โรงเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ 
และมีกระบวนกำรคิด อย่ำงมีเหตุผลซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ และสร้ำงควำมรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี  รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสำนควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และ 
องค์กรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่                
ไม่ซับซ้อนและท ำได้ง่ำย เป็นกำรลงทุนต่ ำ แต่ได้ก ำไรมำก และสำมำรถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน                 
ได้จริง โดยหลักกำรของโรงเรียน คุณธรรมสำมำรถน ำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศำสนำ ไม่ผูกขำดกับศำสนำใด
ศำสนำหนึ่ง  เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสำกล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” 
และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพ่ิมขึ้น” ซ่ึงนับเป็นกำรพัฒนำเยำวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้
อย่ำงยั่งยืน  
2.วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพ่ือให้ผู้บริหำร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิด อย่ำงมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี  และภูมิใจในกำรท ำควำมดี  
         2.2 เพ่ือให้ผู้บริหำร ครู และนักเรียนสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  โดยขอควำมร่วมมือ
จำกหน่วยงำน และองค์กรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจน  และมีควำมต่อเนื่อง 
3.เป้ำหมำย 

3.1 ด้ำนปริมำณ 
        - ผู้บริหำร ครู และนักเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงำมร้อยละ ๑๐๐ 
3.2 ด้ำนคุณภำพ 
        - ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน มีควำมตระหนักรู้ เข้ำใจและคิดอย่ำ งมี

เหตุผล ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ สร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำ
ควำมดี และร่วมกันสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธร 

๙๙ 



   

4. วิธีกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน พฤษภำคม 2564 นำยวรวุฒิ ปัถวี 
2. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพ่ือ          
วำงแผนกำรด ำเนินกำรโรงเรียนคุณธรรม 

มิถุนำยน 2564 คณะครูและบุคลำกรโรงเรียน 
คลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

3.  ด ำเนินกำรตำมแผน(กิจกรรม) 
    3.1 โครงกำรประจ ำห้องเรียนและ
โรงเรียน 
    3.2 ไหว้สวย...รวยเสน่ห์ 
    3.3 วัยใส...ใส่ใจระเบียบแถว 
    3.4 หนูจ๋ำ...เงียบๆหน่อย 
    3.5 ขยะในมือท่ำนลงถัง.....เถอะครับ 
    3.6 พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้เพ่ือกำร
ด ำรงชีวิตเด็กและเยำวชน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 

กรกฎำคม-กันยำยน 
256๔ 

คณะครูและบุคลำกรโรงเรียน 
คลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

4. ติดตำมและประเมินผล ตลอดปีกำรศึกษำ นำยวรวุฒิ ปัถวี 
5. ประเมินโครงกำร/สรุปรำยงำนผล มีนำคม 2565 นำยวรวุฒิ ปัถวี 

หมำยเหตุ ตำรำงกิจกรรมกำรด ำเนินงำนสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

5.กำรวัดและกำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และนักเรียน เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงำม 

กำรสังเกต แบบประเมินคุณธรรม 

2. ร้อยละของโรงเรียนเครือข่ำยขยำยผล
กำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม               
ที่ได้รับกำรนิเทศติดตำม 

กำรนิเทศติดตำม -แบบบันทึกกำรนิเทศติดตำม 
-แบบรำยงำนผลกำรนิเทศติดตำม 

 
6.งบประมำณ 
         6.1 เงินอุดหนุนรำยหัว          ๑๐,000         บำท 
         6.2 รำยได้สถำนศึกษำ       -         บำท 
         6.3 อ่ืนๆ                  -         บำท 
     รวมงบประมำณที่ได้รับ         ๑๐,000        บำท 
 
 
 
 

๑๐๐ 



   

 
7.ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้
งบประมำณ 

งบประมำณ งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน - - - - 
2. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพ่ือ          
วำงแผนกำรด ำเนินกำรโรงเรียนคุณธรรม 

- - - - 

3. ด ำเนินกำรตำมแผน 
    3.1 โครงกำรประจ ำห้องเรียนและ
โรงเรียน 
    3.2 ไหว้สวย...รวยเสน่ห์ 
    3.3 วัยใส...ใส่ใจระเบียบแถว 
    3.4 หนูจ๋ำ...เงียบๆหน่อย 
    3.5 ขยะในมือท่ำนลงถัง.....เถอะ
ครับ 
    3.6 พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้เพ่ือกำร
ด ำรงชีวิตเด็กและเยำวชน 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

๑๐,000 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

4. ติดตำมและประเมินผล - - - - 
5. ประเมินโครงกำร/สรุปรำยงำนผล - - - - 

รวมท้ังส้ิน ๑๐,000 
หมำยเหตุ  จ ำนวนเงินสำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร 
8.ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
        8.1 พัฒนำศักยภำพครูให้ตระหนักในหน้ำที่  ควำมส ำคัญของอำชีพครู  กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน และเป็นต้นแบบที่ดีงำมของนักเรียน      

        8.2 พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวม เน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วม และใช้โครงงำน
คุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ควำมดีจำกกำรลงมือปฏิบัติจริง       
        8.3 พัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน  ในกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน                     
ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ส่งเสริมกำรสร้ำงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือเป้ำหมำยกำรสร้ำงคน
ดีสู่สังคม 
 

ลงชื่อ……………...…………………..ผู้เสนอโครงกำร                  
(นำยวรวุฒิ  ปัถวี) 
  ต ำแหน่ง  ครู      
 
                                                                                   

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

                                                           ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 

๑๐๑ 



   

โครงกำร           ผู้บริหำร (งบส ำรอง)  
แผนงำน           บริหำรงำนทั่วไป  
ผู้ท่ีรับผิดชอบ           นำงสำวอำภรณ์    ชำวสระไคร  
ลักษณะโครงกำร          โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร             ๑7 พฤษภำคม  ๒๕๖4 – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖5 

สอดคล้องกับ มฐ.สพฐ.           มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนโรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
 กำรส ำรองจ่ำยเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเป็นงบประมำณที่จ ำเป็นต้องจัดสรรไว้เพ่ือควำมคล่องตัวใน
กำรบริหำรจัดกำร ซ่ึงกำรจัดกิจกรรมบำงกิจกรรมนั้นไม่มีกำรต้ังงบประมำณไว้รองรับและบำงโครงกำรเป็น
โครงกำรที่นอกเหนือจำกแผนปฏิบัติกำร เป็นโครงกำรเร่งด่วนจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ดังนั้นเม่ือมีกำร
จัดสรรเงินส ำรองจ่ำยไว้ก็จะเกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลใน
กำรบริหำรจัดกำร 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร 
๒. เพ่ือใช้จ่ำยในกิจกรรมตำมนโยบำยกิจกรรมส ำคัญอ่ืนๆ และโครงกำรที่จัดต้ังงบประมำณไว้ไม่

เพียงพอ 

๓.  เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

- กำรบริหำรจัดกำรมีงบประมำณเพียงพอเพ่ือรองรับนโยบำยเร่งด่วน 
 เชิงคุณภำพ 

-    กำรบริหำรจัดกำรคล่องตัวและเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำร 
 
4.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

 
 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำน 
๒. เสนอและขออนุมัติโครงงำนต่อคณะกรรมกำร 
๓. ด ำเนินงำนตำมนโยบำย กิจกรรมส ำคัญอ่ืน 
และโครงกำรที่จัดต้ังงบประมำณไว้ไม่เพียงพอ 
๔. นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำน 
๕. สรุป และรำยงำนผล 

เมษำยน ๒๕๖4 
เมษำยน ๒๕๖4 

พฤษภำคม 2564- 
มีนำคม ๒๕๖5 
มีนำคม ๒๕๖5 
มีนำคม ๒๕๖5 

นำงสำวอำภรณ์  ชำวสระไคร 
นำงสำวอำภรณ์  ชำวสระไคร 
นำงสำวอำภรณ์  ชำวสระไคร 
 
นำงณัฐกำนต์ แก้วประเสริฐ 
นำงสำวอำภรณ์  ชำวสระไคร 

๑๐๒ 



   

 
5. กำรวัดและประเมินผล 
 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละ ๑๐๐ กำรบริหำรจัดกำรเกิดควำมคล่องตัว ส ำรวจ,สังเกต แบบส ำรวจควำมพึง

พอใจ 
2. ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนมีเงินใช้จ่ำยร่วมกิจกรรมตำม

นโยบำย  กิจกรรมส ำคัญอ่ืนๆ และโครงกำรที่จัดต้ัง
งบประมำณไว้ไม่เพียงพอ 

สังเกต 
สอบถำม 

แบบสอบถำม 

 
๖. งบประมำณ        235,649.90          บำท      ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร  
 แหล่งท่ีมำของงบประมำณ  
   6.1 เงินอุดหนุน                  46,336.06                   บำท 
   6.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ  -   บำท 
   6.3 อ่ืนๆ       189,313.84  บำท  
   รวมงบประมำณท่ีได้รับ         บำท 
 
7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (จ ำแนกรำยละเอียดทุกรำยกำรที่คำดว่ำจะใช้ในกำรด ำเนินงำน) 
  ใช้ตำมกิจกรรมต่ำงๆ    235,649.90 บำท 
  หมำยเหตุ        ถั่วจ่ำยทุกรำยกำร 
 
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

 กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ส่งผลให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนเกิดประสิทธิผล  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
 
 
          ลงชื่อ.............................................ผู้ เสนอโครงกำร         

                               (นำงสำวอำภรณ์  ชำวสระไคร)    
            รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)     
 
 
 
      ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                  (นำงณัฐกำนต์  แก้วประเสริฐ)         
                       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)     
 

 

๑๐๓ 



   

ปฏิทินปฏิบัติงำน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (ภำคเรียนท่ี 1) 

โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำสมุทรปรำกำรเขต 1 

สัปดำห์ที่ วันเดือนปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

 1-16 พ.ค. -เตรียมกำรเปิดเทอม 

-เยี่ยมบ้ำนออนไลน์ 

-จัดท ำตำรำงสอน 

ผู้บริหำร/คณะครู 

คณะครู 

วิชำกำร 

 

 17-28 
พ.ค. 

-ทดลองเรียนตำมควำมพร้อมของนักเรียนทำง
ออนไลน์ 

ผู้บริหำร/คณะครู 

 

 

 31 พ.ค. -ประชุมวิชำกำร(หัวหน้ำสำยชั้น) 

-ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและเครือข่ำย 

ผู้ปกครอง 

-ประชุมผู้ปกครองตำมสำยชั้น 

-ส่งแผนกำรสอน 

วิชำกำร/หัวหน้ำสำยชั้น 

ครูวัชระ 

 

ครูนัสรีน 

ครูทุกท่ำน 

 

1 1-4 มิ.ย. -เปิดเรียนวันแรก 

-ปฐมนิเทศนักเรียนในชั้นเรียน 

-รับหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน 

-ประชุมหัวหน้ำสำยชั้นเพ่ือส ำรวจควำมพร้อม 

-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำง
เจ้ำสุทิดำฯ 

คณะครู 

ครูประจ ำชั้น 

หัวหน้ำสำยชั้น 

วิชำกำร 

ครูอภิญญำ 

 

 

 

 

 

2 7-11  มิ.ย. -ส่งแผนกำรสอน ครูทุกท่ำน  

3 14-18 
มิ.ย. 

-ส่งแผนกำรสอน ครูทุกท่ำน  

4 21- 25 
มิ.ย 

-ส่งแผนกำรสอน 

-กิจกรรมวันไหว้ครู(24 มิ.ย.64) 

ครูทุกท่ำน  

๑๐๔ 



   

สัปดำห์ที่ วันเดือนปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 

-ส่งแผนกำรสอน 

-ประชุมครูประจ ำเดือน 

ครูทุกท่ำน 

ผอ./คณะครู 

 

6 5-9 ก.ค. -ส่งแผนกำรสอน ครูทุกท่ำน  

7 12-16 
ก.ค. 

-ส่งแผนกำรสอน 

 

ครูทุกท่ำน 

 

 

 

8 

 

19 -23 
ก.ค. 

-ส่งแผนกำรสอน 

-กิจกรรมวันเข้ำพรรษำ (23 ก.ค. 64) 

ครูทุกท่ำน 
ครูธเนศ 

 

9 

 

26-30  
ก.ค. 

 

-ส่งแผนกำรสอน 

-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำรัชกำลที่ 10 

-กิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ (29 ก.ค. 64) 

-ประชุมประจ ำเดือน 

ครูทุกท่ำน 

ครูประจ ำชั้น 

ครูอภิญญำ 

ผอ./คณะครู 

 

 

 

10 2 – 6 ส.ค. -ส่งแผนกำรสอน 

-ส ำรวจกำรอ่ำนของนักเรียน 

-เข้ำค่ำยคุณธรรมชั้น ชั้น ป.1-6 (2-6 ส.ค.64) 

ครูทุกท่ำน 

ครูประจ ำชั้น 

ครูธเนศ 

 
 

11 9 - 13 ส.ค. -ส่งแผนกำรสอน 

-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำง
เจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถ (11 ส.ค. 64) 

ครูทุกท่ำน 

ครูอภิญญำ 

 

12 16 - 20 
ส.ค. 

 

-ส่งแผนกำรสอน 
-กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์(18 ส.ค.64) 

ครูทุกท่ำน 

ครูอัมรินทร์ 

 

8 

13 23 - 27 
ส.ค. 

 

-ส่งแผนกำรสอน 
-นิเทศชั้นเรียนทุกสำยชั้น(ครั้งที่ 1) 

-นิเทศก ำกับติดตำม กำรด ำเนินงำนของโครงกำร
ต่ำง ๆ 

-กิจกรรมท ำบุญตักบำตรประจ ำเดือน 

ครูทุกท่ำน 

วิชำกำร/ครูประจ ำวิชำ 

ผู้บริหำร/หัวหน้ำ
โครงกำร 

ครูธเนศ 

 

๑๐๕ 



   

สัปดำห์ที่ วันเดือนปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

14 

 

 

 

 

30 ส.ค- 
3 ก.ย. 

-ส่งแผนกำรสอน 

-ประชุมวิชำกำรเพ่ือเตรียมสอบกลำงภำค 

-จัดท ำข้อสอบกลำงภำค 

-ประชุมประจ ำเดือน 

-ส่งเอกสำรธุรกำรต่ำง ๆในชั้นเรียน 

ครูทุกท่ำน 

ครูเจริญ 

ครูประจ ำวิชำ 

ผอ./คณะครู 
ครูประจ ำชั้น 

 

15 

 

 

6 - 10 ก.ย. 

 

 

-ส่งแผนกำรสอน 

-สอบกลำงภำคเรียนที่ 1  (11 ก.ย. 64) 

-สอนชดเชยครั้งที่ 1 (วันเสำร์) 

ครูทุกท่ำน 

วิชำกำร/ครูทุกท่ำน 

ครูประจ ำวิชำ 

 

16 13 - 17 
ก.ย. 

-ส่งแผนกำรสอน 
-ท ำบุญวันก่อต้ังโรงเรียน  (14 ก.ย. 64) 

-สอนชดเชยครั้งที่ 2 (วันเสำร์) 

ครูทุกท่ำน 

ผู้บริหำร./คณะครู 

ครูประจ ำวิชำ 

 

17 20 - 24
ก.ย. 

-ส่งแผนกำรสอน 

-ประชุมประจ ำเดือน 

ครูทุกท่ำน 

ผู้บริหำร/คณะครู 

 

 

18 27 ก.ย.- 1
ต.ค. 

-ส่งแผนกำรสอน 

-กิจกรรมท ำบุญตักบำตรประจ ำเดือน 

-สอนชดเชยครั้งที่ 3 (วันเสำร์) 

ครูทุกท่ำน 

ครูธเนศ 

ครูประจ ำวิชำ 

 

19 4 - 8 ต.ค. -ส่งแผนกำรสอน 

-นิเทศชั้นเรียนทุกสำยชั้นครั้งที่ 2 
-สอนชดเชยครั้งที่ 4 (วันเสำร์) 

ครูทุกท่ำน 

ผู้บริหำร/วิชำกำร 
ครูประจ ำวิชำ 

 

20 11 - 15 
ต.ค. 

 

-ส่งแผนกำรสอน 

-นิเทศ ก ำกับติดตำมกำรอ่ำนของนักเรียน 

-ประชุมกิจกรรมทำงวิชำกำร 

-กิจกรรมวันที่ระลึกวันสวรรคต (รัชกำลที่ 9) 

-สอนชดเชยครั้งที่ 5 (วันเสำร์) 

ครูทุกท่ำน 

วิชำกำร/ครูอภิญญำ 

ครูเจริญ 

ครูอภิญญำ 

ครูประจ ำวิชำ 

 

 

๑๐๖ 



   

สัปดำห์ที่ วันเดือนปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

21 18 - 22 
ต.ค. 

-ส่งแผนกำรสอน 

-กิจกรรมวันที่ระลึกวันสวรรคต (รัชกำลที่ 5) 

-สอนชดเชยครั้งที่ 6 (วันเสำร์) 

ครูทุกท่ำน 

ครูอภิญญำ 

ครูประจ ำวิชำ 

 

 

22 25 - 29 
ต.ค. 

-ส่งแผนกำรสอน 

-กิจกรรมท ำบุญตักบำตรประจ ำเดือน 

-ประชุมหัวหน้ำสำยชั้นเพ่ือเตรียมสอบ 

 ภำคเรียนที่ 1 

-จัดท ำข้อสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 

ครูทุกท่ำน 

ครูธเนศ 

วิชำกำร/หัวหน้ำสำยชั้น 

 

ครูประจ ำวิชำ 

 
 

23 1 - 5 พ.ย. -ส่งแผนกำรสอน 

-สอบปลำยภำคเรียนที่ 1  

ครูทุกท่ำน 

วิชำกำร/ครูประจ ำวิชำ 

 

 

 8 - 12 
พ.ย. 

-สรุปและรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้
งบประมำณของโครงกำรต่ำง ๆตำมแผน
ปฏิบัติงำนประจ ำปี ภำคเรียนที่ 1 

-ส่งเอกสำรกำรสอบภำคเรียนที่ 1 

-ส่งเอกสำรธุรกำรต่ำงๆในชั้นเรียน 

ฝ่ำยแผน/หัวหน้ำ
โครงกำร 

 

ครูประจ ำวิชำ 

ครูประจ ำชั้น 

 

  -วิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้น 
ป.1-6  

-ประชุมประจ ำเดือน 14-30 พฤศจิกำยน 
2564 

-ปิดเรียนภำคเรียนที่ 1 

วิชำกำร/ 

ครูประจ ำชั้น 

ผู้บริหำร/คณะครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๗ 



   

ปฏิทินปฏิบัติงำน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (ภำคเรียนท่ี 2) 

โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำสมุทรปรำกำรเขต 1 

 
สัปดำห์ที่ 

 
วันเดือนปี 

 
กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมำยเหตุ 

24 1-3 ธ.ค -เปิดเรียนภำคเรียนที่ 2 

-ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรต่ำง ๆ 

-ประชุมวิชำกำร 

-ส่งแผนกำรสอน 

-กิจกรรมวันชำติและวันพ่อแห่งชำติ (3 ธ.ค. 64) 

ผู้บริหำร/คณะครู 

หัวหน้ำโครงกำร 

วิชำกำร/หัวหน้ำสำยชั้น 

ครูทุกท่ำน 

ครูอภิญญำ 

 

 

 

25 6-10 ธ.ค. -ส่งแผนกำรสอน 

-ส ำรวจนักเรียนที่มีผลกำรเรียนไม่น่ำพึงพอใจ 

 เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและให้ควำมช่วยเหลือ 

-ประชุมกรรมกำรสถำนศึกษำครั้งที่ 2 

-ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 

-เรียนชดเชยครั้งที่ 1 (วันเสำร์) 

ครูทุกท่ำน 

วิชำกำร/ครูประจ ำชั้น 

 

ครูวัชระ 

ครูนัสรีน 

ครูประจ ำวิชำ 

 

26 13-17 ธ.ค. -ส่งแผนกำรสอน 

-ส ำรวจกำรอ่ำนและกำรพัฒนำด้ำนกำรอ่ำน  
ของนักเรียนจำกภำคเรียนที่ 1 

-ประชุมสภำนักเรียน 

-ประชุมประจ ำเดือน 
-เรียนชดเชยครั้งที่ 2 (วันเสำร์) 

ครูทุกท่ำน 

ครูอภิญญำ 
/ครูประจ ำชั้น 

นำยวัชระ 

ผู้บริหำร/คณะครู 
ครูประจ ำวิชำ 

 

 

 

 

 

 

27 2-24 ธ.ค. -ส่งแผนกำรสอน 

-กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน (อ้ำงอิงจำก
สถำนกำรณ์โควิต-19) 

-เรียนชดเชยครั้งที่ 3 (วันเสำร์) 

ครูทุกท่ำน 

ครูประจ ำชั้น 

 

ครูประจ ำวิชำ 

 

 

 

 

 

๑๐๘ 



   

 
สัปดำห์ที่ 

 
วันเดือนปี 

 
กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมำยเหตุ 

28 

 

27 - 31   
ธ.ค. 

-ส่งแผนกำรสอน 

-นิเทศชั้นเรียนทุกสำยชั้น 

-กิจกรรท ำบุญตักบำตรประจ ำเดือน 
-กิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 

-เรียนชดเชยครั้งที่ 4 (วันเสำร์) 

ครูทุกท่ำน 

ผู้บริหำร/วิชำกำร 

ครูธเนศ 
ครูทุกท่ำน 

ครูประจ ำวิชำ 

 

 

 

 

 

29 3 - 7  ม.ค. -ส่งแผนกำรสอน 

-ส่งรำยงำนกำรเยี่ยมบ้ำน 

-กิจกรรมวันเด็ก (7 ม.ค. 2565) 

-ประชุมประจ ำเดือน 

ครูทุกท่ำน 

ครูประจ ำชั้น 

ครูอภิญญำ 
ผู้บริหำร/คณะครู 

 

 

 

30 10 - 14 
ม.ค. 

-ส่งแผนกำรสอน 

-เรียนชดเชยครั้งที่ 5 (วันเสำร์)  

ครูทุกท่ำน 

ครูประจ ำวิชำ 

 

31 17 - 21 
ม.ค. 

-ส่งแผนกำรสอน 
-ประชุมหัวหน้ำสำยชั้นเพ่ือเตรียมสอบ 
 กลำงภำคเรียนที่ 2 
-กิจกรรมอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ – ยุวกำชำด 
/แหล่งเรียนรู้ชั้นอนุบำล - ป.6  
 

ครูทุกท่ำน 
วิชำกำร/หัวหน้ำสำยชั้น 

 
ครูวัชระ/ครูสมร 

 

32 24 - 28 
ม.ค. 

-ส่งแผนกำรสอน 

-ส่งเอกสำรธุรกำรต่ำง ๆในชั้นเรียน 

-จัดท ำข้อสอบกลำงภำคเรียนที่ 2 

-กิจกรรท ำบุญตักบำตรประจ ำเดือน 

-เรียนชดเชยครั้งที่ 6 (วันเสำร์) 

ครูทุกท่ำน 

ครูประจ ำชั้น 

บริหำร/คณะครู 

ครูธเนศ 

ครูประจ ำวิชำ 

 

33 31 ม.ค - 4
ก.พ. 

 

-ส่งแผนกำรสอน 

-สอบกลำงภำคเรียนที่ 2 (2 ก.พ. 2564) 
-ประชุมประจ ำเดือน 

-เรียนชดเชยครั้งที่ 7 (วันเสำร์) 

ครูทุกท่ำน 

วิชำกำร/ครูทุกท่ำน 
ผู้บริหำร/คณะครู 

ครูประจ ำวิชำ 

 

34 7 - 11 
ก.พ. 

-ส่งแผนกำรสอน 

-เรียนชดเชยครั้งที่ 8 (วันเสำร์) 

ครูทุกท่ำน 

ครูประจ ำวิชำ 

 

๑๐๙ 



   

สัปดำห์ที่ วันเดือนปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

35 14 - 18 
ก.พ. 

-ส่งแผนกำรสอน 

-เรียนชดเชยครั้งที่ 9 (วันเสำร์) 

ครูทุกท่ำน 

ครูประจ ำวิชำ 

 

36 

 

21 - 25 
ก.พ. 

-ส่งแผนกำรสอน 

-เรียนชดเชยครั้งที่ 10 (วันเสำร์) 

ครูทุกท่ำน 

ครูประจ ำวิชำ 

 

 

37 28 ก.พ. - 
4 มี.ค.  

 

-ส่งแผนกำรสอน 

-ประชุมสภำนักเรียน 
-ประชุมประจ ำเดือน 

-เรียนชดเชยครั้งที่ 11 (วันเสำร์) 

ครูทุกท่ำน 

นำยธเนศ 
ผู้บริหำร/คณะครู 

ครูประจ ำวิชำ 

 

38 7 - 11 
มี.ค. 

-ส่งแผนกำรสอน 

-ส่งเอกสำรธุรกำรต่ำงๆในชั้นเรียน 

-เรียนชดเชยครั้งที่ 12 (วันเสำร์) 

-ประชุมเตรียมงำนนิทรรศกำร 

ครูทุกท่ำน 

ครูประจ ำชั้น 

ครูประจ ำวิชำ 

วิชำกำร/คณะครู 

 

39 14 - 18 
มี.ค. 

-ส่งแผนกำรสอน 

-ประชุมวิชำกำรเตรียมสอบปลำยภำคเรียนที่ 2 

-จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนนักเรียน(16มี.ค.64) 

ครูทุกท่ำน 

วิชำกำร/คณะครู 

วิชำกำร/คณะครู 

 

40 21 - 25 
มี.ค. 

-ส่งแผนกำรสอน 

-กิจกรรท ำบุญตักบำตรประจ ำเดือน 

-จัดท ำข้อสอบปลำยภำคเรียนที่ 2 

ครูทุกท่ำน 

ครูธเนศ 

วิชำกำร/หัวหน้ำสำยชัน้ 

 

41 28 มี.ค.-1 
เม.ย. 

 

-ส่งแผนกำรสอน 

-สอบวัดผลปลำยภำคเรียนที่ 2 

(31 มี.ค. - 1 เม.ย. 64) 

 

 

 

 

ครูทุกท่ำน 

วิชำกำร/ครูประจ ำวิชำ 

 

๑๑๐ 



   

สัปดำห์ที่ วันเดือนปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
42 4 - 8 เม.ย. -รวมรวมคะแนนลงใน ปพ.ต่ำง ๆ 

-ส่งเอกสำรธุรกำรต่ำง ๆในชั้นเรียน 
-ส่งแบบรำยงำนผลกำรสอบปลำยปี 
-จัดท ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
-จัดท ำรำยงำนกำรประเมินโครงกำรต่ำง ๆ 
-ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมอ ำลำอำลัย ป.6 
-กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
-ประชุมครูก่อนปิดภำคเรียนที่ 2 
10 เม.ย.64 - 15 พ.ค.64 ปิดภำคเรียนที่ 2 

ครูประจ ำชั้น 
ครูประจ ำชั้น 
ครูประจ ำวิชำ 
ครูประจ ำชั้น 

หัวหน้ำโครงกำร 
ครูสำยชั้น ป.6 

ครูอนุบำล 
ผู้บริหำร/คณะครู 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
หมำยเหตุ      อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

๑๑๑ 


