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คำนำ 
 

        แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา  2564  ถือเป็นแนวทางและหัวใจสำคัญของการ
บริหารงาน  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี จึงถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งที่สถานศึกษาต้องดำเนินการ
ตามนโยบายของทางราชการ  การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในแต่ละปี จะทำให้สถานศึกษาทราบถึงสภาพ
ปัจจุบัน และปัญหา แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติ 

        โรงเรียนบ้านคลองลาว  จึงตระหนักถึงความสำคัญจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
เป็นประจำทุกปี และเอกสารเล่มนี้ เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานวิชาการ  บริหารงบประมาณ บริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป  โดยมุ่งเน้นให้
บรรลุผลตามเป้าหมายและนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1 และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจำปี  2564 จะเป็นกรอบ
และแนวทางให้บุคลากรในสถานศึกษาหรือบุคคลที่สนใจ ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร 
   ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน
บ้านคลองลาว ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อย    
ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
          โรงเรียนบา้นคลองลาว 
            พฤษภาคม  2564 
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บทที่ 1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนบ้านคลองลาว   ตำบลวังใหม่  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต  1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
ตั้งอยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วน  ตำบลวังใหม่   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่  ๒  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่  6   

ประวัติโรงเรียน 
  โรงเรียนบ้านคลองลาว  ตั้งอยู่ท้องที่  หมู่  7   ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม   จังหวัดจันทบุร ี  
จัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช   2509  โดยประชาชนในท้องถิน่    นำโดย   นายเฉลิม  คะเชนทร์    ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี ่ 
8  ตำบลวังโตนด  และนายเจียง  จันโทภา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  11  ตำบลวังโตนด  เป็นผู้รวบรวมทุนทรัพย์  และ
แรงงานของประชาชนก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1 ก   จำนวน  2  ห้องเรียน  มูลค่าประมาณ   30,000  
บาท  โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ โรงเรียนบ้านคลองลาว  ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เปิดทำ
การเรียนการสอนได้ตั้งแต ่ วันที่  13  มิถุนายน   2509   โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   4   ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ในปีพุทธศักราช  2513  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี   ได้จัดสรรงบประมาณ  ให้ทำการ
ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ  ป.1  ข. จำนวน 3  ห้องเรียน งบประมาณ   120,000  บาท  นายเฉลิม  อินทโชติ   
ครูใหญ่  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา   โดยมีนายจรรยา  เฉลิมโรจน์  เป็นประธานฯ  และนายเจียง     
จันโทภา รองประธานฯ ได้ร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง ทำการก่อสร้างเพ่ิมเติม รวมเป็น  4  
ห้องเรียน 
  ในปีพุทธศักราช  2515   องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้จัดสรรงบประมาณ  ให้สร้าง
บ้านพักครู (แบบกรมสามัญ)   1   หลัง   งบประมาณ    25,000   บาท 
  ในปีพุทธศักราช   2520   องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้จัดสรรงบประมาณ ให้สร้าง
บ้านพักครู (แบบกรมสามัญ)   1   หลัง   งบประมาณ    45,000   บาท 
  ในปีพุทธศักราช   2521   ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   6    
  ในปีพุทธศักราช   2522    องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี   ได้จัดสรรงบประมาณสร้าง
อาคารอเนกประสงค์   (แบบ  312)   1  หลัง    งบประมาณ   110,000   บาท 
  วันที่  1   ตุลาคม   2523   โรงเรียนบ้านคลองลาวได้โอนสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี   มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
  ในปีการศึกษา   2523   นายบุญศรี  สีคราม   ครูใหญ่   พร้อมด้วย  คณะครู  และกรรมการ
ศึกษา  ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1 หลัง  2 ห้องเรียน มูลค่าประมาณ 40,000 บาท  เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ 
  วันที่   18  มิถุนายน   2523   ได้เกิดวาตะภัยอย่างรุนแรงพัดอาคารเรียนชั่วคราวพังเสียหาย
ใช้การไม่ได้ 
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                   ในปีพุทธศักราช   2531   นายคำนึง  รัตนภาค   ครูใหญ่   พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา 
ได้ทำการต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข  จำนวน 1 ห้องเรียน  โดยไดร้ับเงนิบริจาคจาก  นายเหลือง และ นาง
จินตนา  รัศมีเจริญ  จำนวน  40,000  บาท  จากนายวิทรู และ นางวิยะดา  ตั้งศักดิ์สถิตย์   จำนวน   60,000  
บาท   ประชาชนในท้องถิ่นบริจาคสมบท 71,040 บาท   ใช้ไม้จากอาคารชั่วคราวสมทบมูลค่าประมาณ  
30,000 บาท  รวมเป็นมูลค่า 201,040 บาท 
  ในปีการศึกษา  2535 โรงเรียนบ้านคลองลาว   ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก  เพื่อเป็นการขยาย
โอกาสทางการศึกษา 
  ในปีการศึกษา  2537  โรงเรียนบ้านคลองลาว  ได้เปิดทำการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล  1 – 2    
และชั้นประถมศึกษาปีที่   1 -  6 
  วันที่  1  มกราคม  2538   นายดาวเหรียญ  นางไฉไล  รัศมีเจริญ  นายเหลือง  นางจินตนา  
รัศมีเจริญ    นายวิฑรู  นางวิยะดา  ตั้งศักดิ์สถิตย์  ได้แจ้งความประสงค์บริจาคอาคารเรียน  แบบ  สปช. 
105/29 จำนวน  5  ห้องเรียน   มูลค่าก่อสร้าง   2,040,000  บาท   ให้กับโรงเรียนบ้านคลองลาว  โดยจะทำ
การก่อสร้างให้แล้วเสร็จและมอบให้กับทางราชการ  นายคำนึง รัตนภาค อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านคลองลาวได้
ดำเนินการเพื่อรับบริจาคเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  ได้เริ่มทำการก่อสร้าง  เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2538 
  เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช 2539 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอง สิริราชย์สมบัติ
ครบ 50ปี  ด้วยความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   คณะของผู้
บริจาคเงินก่อสร้าง   คณะกรรมการศึกษา   ผู้นำหมู่บ้าน   และประชาชน  จึงพร้อมใจกันขอพระราชทานชื่อ
อาคารเรียนที่สร้างใหม่ว่า  “อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์  50  ปี”  เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ  50  ปี  และเพ่ือเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ชุมชน  และ
หมู่บ้านตอ่ไป 
  วันที่ 4 สิงหาคม  2538 นายเหลือง นางจินตนา รัศมีเจริญ บริจาคเงินให้สร้างส้วม แบบ สปช. 
602/26  ค่าก่อสร้าง  170,000  บาท 
  อาคารเรียน แบบ สปช.  105/29  จำนวน  5  ห้องเรียน  และส้วมแบบ สปช. 602/26 
จำนวน  10  ที ่    ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย   เมือ่วันที่  25  ตุลาคม  2538 
  วันที่   9  มกราคม  2539 เวลา  09.00  น.  ได้จัดทำพิธีรับมอบอาคารเรียนและส้วม  โดย 
นายจเร  เฉลิมวงศ์  ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการรับมอบและเวลา 15.00 น.  
ฯพณฯ  นายชวน   หลีกภัย   เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน (อาคารเฉลิม พระเกียรติครองราชย์  50  ป)ี 
  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2539  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
พระราชทานชื่ออาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านคลองลาวว่า  “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”  ตามหนังสือ  สำนักราช
เลขาธิการที่  รล.  0003 / 3889   ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2539 
         ในปีการศึกษา 2545 นาวสาวเพ็ชรี  รัศมีเจริญ  ได้บริจาคเงินเพ่ือก่อสร้าง  หอสมุดเพ็ชรี  
รัศมีเจริญ   จำนวนเงิน   240,000  บาท  ประชาชนบ้านคลองลาวบริจาคสมทบ จำนวน  30,000 บาท  ใช้ไม้
ที่รื้อถอนอาคารเรียนแบบ  ป.1 ก.  มาใช้ก่อนสร้างเสร็จเรียบร้อย  และเปิดใช้ในปีการศึกษา  2546 
   ในปีการศึกษา 2551 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1  สร้าง
อาคารเรียน  สปช.105/29 งบประมาณ  2,188,000  บาท  และเปิดใช้ในวันที่  26  มกราคม  2552   
   ในปีการศึกษา 2557 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี 
เขต 1 สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  ปรบัปรุง  2  ชั้น  4  ห้องเรียน  งบประมาณ 3,481,800  บาท  
และเปิดใช้ในวันที่   12  สิงหาคม  2558 
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 ในปีการศึกษา  2559  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
สร้างอาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) งบประมาณ 376,000 บาท  และเปิดใช้ในวันที่  22 ธันวาคม 2559 
    

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองลาว  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล 2 และอนุบาล 3) 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  ตามหลักสูตรปฐมวัย  พ.ศ.2546  และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.2551 

ขนาดและทีต่ั้ง 
    โรงเรียนบา้นคลองลาว  ตั้งอยู่เลขท่ี  154  หมู่  7  ตำบลวังใหม่  อำเภอนายายอาม                

จังหวัดจันทบุรี  รหัสไปรษณีย์  22๑70  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  1   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีเนื้อที่  11  ไร่  2  งาน  50  ตารางวา 

1.2  ข้อมูลนักเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน  ดังนี้ 

1. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  (  ๒๕  มิถุนายน  2564 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม           3     คน 
3.มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ               25    คน 
4.มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   30   คน 
5.จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)                  2๖    คน 
6.อัตราส่วนครู  :  นักเรียน  =                   1: 2๐ คน 
7.จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปีปัจจุบัน)    -     คน 
8.จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน(รางวัลที่ได้รับ) 

ประเภทวิชาการ         จำนวน            23    คน 
ประเภทกีฬา             จำนวน            30    คน 

ระดบัชั้น เพศ รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล 2  ๒๓ 2๙ 52 

อนุบาล 3 2๑ 1๘ ๓๙ 

รวม ๔๔ 4๗ 9๑ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

2๗ 
2๙ 
๒๕ 
๒๘ 
๒๑ 
๒๕ 

๑๙ 
๑๔ 
๒๑ 
๑๙ 
๒๒ 
2๘ 

๔๖ 
๔๓ 
4๖ 
๔๗ 
๔๓ 
5๓ 

รวม 155 123 ๒๗8 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 ๑๗0 ๓๖๙ 
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1.3   ข้อมลูครูและบุคลากร 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร  มีดังนี้ 
1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ชื่อ  นางสุชานันท์  รัตนภาค   

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  หลักสูตรปริญญาโทบริหารการศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา   
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต ่วันที่  10 ตุลาคม 2559 

2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชื่อ นายชัยดำรงค์  สิงหเจริญวัฒน์  
    วุฒิทางการศึกษาสูงสุด หลักสูตรปริญญาโท บริหารการศึกษา สาขาบริหารการศึกษา  
    ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๒๖ ตุลาคม  2563 
3) จำนวนครูผู้สอน (ข้าราชการ)     1๖ คน    
    พนักงานราชการ                     -   คน     
    ครูอัตราจ้าง                          3   คน        
    ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ(LD)          1  คน 
    บุคลากรวิทยาศาสตร์               1  คน 

• วุฒิทางการศึกษาของครู (ข้าราชการ)   
ต่ำกว่าปริญญาตรี  -   คน   
ปริญญาตรี         10    คน 

                          สูงกว่าปริญญาตรี    8    คน 
• อายุเฉลี่ยของครู (ข้าราชการ)   ๓๖.๓๓ ปี   
• ประสบการณ์สอนเฉลี่ย       ๙.๘  ปี 

 
 

แสดงจำนวนบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

 
ชาย 

 
หญิง 

ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 - - 2 
ครูประจำการ 3 11 - 9 7 
ครอัูตราจ้าง 2 ๒ - ๔ - 
บุคลากรวิทยาศาสตร์ - 1  1  
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ(LD)              - 1  1  
ลูกจ้างชั่วคราว    1 - 1  - 
อ่ืนๆ - -    

 

รวม 
7 1๖       1 1๕ 9 

2๓ 
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1.4  ข้อมูลทรัพยากร 
         ปัจจุบันมีอาคารเรียน 4 หลัง ห้องเรียน 18 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ห้องน้ำห้อง
ส้วม 3 หลัง  ถังเก็บน้ำฝน 1 ที่  อาคารห้องสมุด  1 หลัง  สนามฟุตบอล  1  สนาม  สนามบาสเกตบอล/
วอลเลย์บอล  1  สนาม   บ้านพักครู  2  หลัง  มีห้องปฏิบัติการ  คือ ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องสหกรณ์  ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี/นาฎศิลป์  หอ้งผู้บริหารและห้องธุรการ 
          แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ได้แก่  บ่อเลี้ยงปลา  แปลงเกษตร  มุมปุ๋ยชีวภาพ  เรือนเพาะชำเห็ด  โรงเก็บขยะ 
ห้องคัดแยกขยะ ขายขยะ สนามเด็กเล่น และ  ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  เกษตรกรทำสวนสละ ทุเรียน เงาะ มังคุด แก้วมังกร  กลุ่มแม่บ้านทำ
น้ำปลา  ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล การผูกผ้าประดับ การจัดดอกไม้ การสอนตีกลองยาว  ด้าน
ศีลธรรม/ศาสนา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรอินทรีย์    ด้านการปลูกกาแฟ สายพันธุ์จันทบูร ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม    

        หมู่บ้านในเขตบริการ  4 หมู่บ้าน  ได้แก่หมู่ที ่7, 8, 9,10 ตำบลวังใหม่  อำเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุรี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รับจ้าง  ค้าขายตามลำดับ  มีฐานะปานกลาง - 
ยากจน ซ่ึงให้ความร่วมมือกบัทางโรงเรียนในการจัดกิจกรรมตา่งๆ  ในระดับดี 
 
1.5 ข้อมูลกับชุมชนโดยรวม 

 

1.5.1  สภาพชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนมีลักษณะชุมชนชนบทมีประชากรโดยรวมประมาณ 1,789  
ครอบครัว    ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม (97.25%)  สภาพฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวมปานกลาง  
และส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (100%) ในชุมชนมีประเพณี /วัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  ทำบุญ
เขื่อนคลองเรา 
  1.5.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
(98.25%) มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวปีละ  35,000  บาท   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (100%)   จำนวน
คนในครอบครัวของผู้ปกครองโดยเฉลี่ยครอบครัวละ  3  คน   และมีผู้ปกครองที่มีความสามารถ  เป็นวิทยากร /
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้  5  คน 

1.5.3 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
            โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เกษตรกรทำสวนผลไม้  กลุ่มแม่บ้านทำน้ำปลา  การผูกผ้าประดับ
อาคาร  การจัดดอกไม้สด  อยู่ใกล้วัดคลองลาวได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสเป็นอย่างดี และสถานีอนามัย
สะดวกในการเป็นแหล่งเรียนรู้     
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1.6  แหล่งเรียนรู้และการใช้ 
         1.6.1  มีห้องสมุด    เอกเทศ     หรือ  อยู่ในอาคารเรียน  ขนาด  1  ห้องเรียน 
                    มีจำนวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด    5,000  เล่ม 
                    มีการสืบค้นหนังสือและการยืม – คืนหนังสือด้วยระบบ  ดิวอ้ี 
                    จำนวนนักเรยีนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้  คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ  33.56 / วัน 
         1.6.2   จำนวนนักเรียนทีส่ามารถสบืค้นข้อมูลความรู้ต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต  เฉลี่ยร้อยละ 70 
         1.6.3   ภูมิปัญญาท้องถิ่น / วิทยากรที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่นักเรียน / ครู  ในปีการศึกษานี้ 

                      1.  นางรัชนี   อุดม  ภูมิปัญญาด้านการจัดดอกไม้ 
   2.  นางสาวทวิา วงศ์สร้างทรพัย์ ภูมิปัญญาด้านการผูกผ้า 
   3.  นายวิเชียร ถาวรบุตร ภูมิปัญญาด้านการตีกลองยาว 
   4.  พระครูธวัช จันโทภาส ภูมิปัญญาด้านศีลธรรม/ศาสนา 
   5.  พระมหาไพโรจน์ พลญาโณ ภูมิปัญญาด้านศีลธรรม/ศาสนา 
   6.  นางเพชรรุ่ง  พุกกะเวช ภูมิปัญญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรอินทรีย์ 
   7.  นายสิทธิกร วงษ์ศรี  ภูมิปัญญาด้านเกษตรอินทรีย์ 
   8.  นายบรรจบ  กวางติ๊ด  ภูมิปัญญาด้านกาแฟ สายพันธุ์จันทบูร 
   9.  นางสาวอุมาพร  พ่วงพี ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม     

 
นอกจากนี้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน  และภายนอกโรงเรียน  ดังนี้ 
 

แหลง่เรยีนรู้ภายใน สถิติการใช้ 
จำนวนครั้ง/ปี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.ห้องสมุดเพ็ชรี  รัศมีเจริญ  
(ศูนย์การเรยีนอาเซียน) 
2.ห้องสหกรณ์โรงเรียน 
3.แปลงปลูกผักเกษตรพอเพียง 
5.สนามฟุตบอล 
6.โรงอาหาร 
7.ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองลาว 
8.บ่อเลี้ยงปลาดุก 
9.โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า 

24 
 

28 
31 
43 
15 
52 
32 
24 

1.โอเอซีสซีเวอร์   จ.จันทบุรี 
2.ศาลหลักเมือง ศาลพระเจ้าตากสิน
มหาราช 
3.วัดคลองลาว 
4.สถานีอนามัยบ้านคลองลาว 
5.พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี ( ค่ายเนินวง) 
 

2 
3 
 

5 
8 
3 
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       บทที่  2 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านคลองลาวเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จัดการศึกษา  2  ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  
และระดับประถมศึกษา  โรงเรียนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ใช้ DLIT เพ่ือให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ที่กว้างขวาง  สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากระบบคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต)  โรงเรียนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ กล้า
ตัดสินใจ ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 โรงเรียนแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4  ฝ่าย ได้แก่   การบริหารวิชาการ   การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบกระจายอำนาจทุก
คนมีส่วนร่วม  โดยกำหนด 

ปรัชญา   การเรียนรู้เป็นสิ่งประเสริฐสุดสำหรับมนุษยชาติ  (Learning  is  the  best  thing  for  mankind) 

วิสัยทัศน ์(Vision)    
              พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ ( Mission)  

1. จัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา แบบบูรณาการ ด้วยทักษะในศตวรรษท่ี 21 
       3. ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ 
 สุขนิสัยดี มีมารยาทงาม 
เอกลักษณ์ 
 สะอาด มีวินัย อยู่อย่างพอพียง 
คำขวัญ 

เก่ง  ดี  มีความเป็นไทย 

นโยบายการจัดการศึกษา 

1.  จัดการศึกษาให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
2.  ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกด้าน 
3.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.  จัดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  
5.  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและการจัดสวัสดิการเพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
6.  จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศร่มรื่น  สะอาด สวยงาม  เอื้อต่อการเรียนรู้ 
7.  จัดให้เป็นโรงเรียนของชุมชน  โดยชุมชน  เพ่ือชุมชน 
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กลยุทธ์ 
    จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ข้างต้น โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
การศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามทิศทางที่ได้กำหนดไว้โดยอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานจาก ผลการศึกษาและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่  1  ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  2  เสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี ดำรงชีวิตแบบวิถีไทย   
 กลยุทธ์ที่  3  จัดระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนรายบุคคล และปลอดจากสิ่งเสพติด                                                   

กลยุทธ์ที่  4  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ที่  5  การมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษา 
 
เป้าหมายความสําเร็จ  และมาตรการ  จําแนกตามกลยุทธ   
กลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 
มีความสามารถในการ
อ่าน  การเขียนการ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

-ร้อยละของนักเรยีน มีความสามารถในการอ่าน เขียน
ภาษาไทยได ้
-ร้อยละของนักเรยีน มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
-ร้อยละ ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ 

ร้อยละ  70 
 

ร้อยละ  70 
 

ร้อยละ  70     

โครงการส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์วิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย      
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

-ร้อยละของนักเรยีน มีความสามารถในการคิดจำแนก
แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอยา่งรอบคอบ 
โดยใช้เหตผุลประกอบการตัดสินใจ 
-ร้อยละของนักเรยีนสามารถ อภปิรายแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตผุล 
 

ร้อยละ 60 
 
 

ร้อยละ  80     

โครงการส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

-ร้อยละของนักเรยีนรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง และ
ทำงานเป็นทีม คิดสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ 
-ร้อยละของนักเรยีนสร้างช้ินงาน ผลผลติ 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 60 

โครงการส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศ และการ
สื่อสาร  

-ร้อยละของนักเรยีนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคม 

ร้อยละ 60 
 

โครงการส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

-ร้อยละของนักเรยีนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสตูร สถานศึกษา 

ร้อยละ 80 
 

โครงการส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

 
 

มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่

ดตี่องานอาชีพ 

-ร้อยละของนักเรยีนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติทีด่ีพร้อมที่จะศึกษาต่อระดับชั้นที่สูงข้ึน 
-ร้อยละของนักเรยีนมีเจตคติทีด่ีตอ่การทำงานหรืองาน
อาชีพ 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
 

โครงการส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและอาชีพ 
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 ๒.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 
มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่      
สถานศึกษากำหนด 

-ร้อยละของนักเรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 8 
ประการ /ค่านิยมหลัก 12 ประการ /           โรงเรียน
คุณธรรม /โรงเรยีนสุจริต /สถานศึกษาพอเพียง   

ร้อยละ 90 โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 
มีความภมูิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย        

-ร้อยละของนักเรียนมีความภมูิใจในท้องถิ่น 
-ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณคา่ของความเป็นไทย 
-ร้อยละของนักเรียนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย ภมูิปัญญาไทย 

ร้อยละ 70 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

โครงการส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและอาชีพ 

ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกัน
บนความแตกต่าง  
และหลากหลาย 

-ร้อยละของนักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่าง 

ร้อยละ 80 โครงการส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและอาชีพ 

มีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

-ร้อยละของนักเรียนรักษาสุขภาพกายสุขภาพจติ 
-ร้อยละของนักเรียนแสดงออกอย่างเหมาะสม      ใน
แต่ละช่วงวัย สามารถอยูร่่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข
อย่างมีความสุข 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

โครงการส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและอาชีพ 

โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 
มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนด 

-โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ      โรงเรียน  ความ
ต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาลแผนการศึกษาชาติ  
-เป้าหมาย  วิสยัทัศน์ และพันธกิจมีความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

ร้อยละ 90 
 
 
 

ร้อยละ 90 

โครงการพัฒนาแผน
และหลักสูตร
สถานศึกษา 

มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

-โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคณุภาพของ      
โรงเรียนที่ชัดเจน  เป็นระบบ โดยใช้ PDCA 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 80 

โครงการพัฒนาแผนและ
หลักสตูรสถานศึกษา 

 -โรงเรียนมีการบรหิารอัตรากำลังอย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
-โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยความ
ร่วมมือแบบภาคีเครือข่าย 
-โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็น      
ระบบและต่อเนื่อง  มีระบบการสง่ต่อที่เป็นระบบ 
-โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง 
-โรงเรียนนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
-โครงการสมัพันธ์ชุมชน 
-โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
-โครงการประกันคณุภาพ
ภายใน 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 
ดำเนินการพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรยีนรอบด้าน ตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

-โรงเรียนพัฒนาหลักสตูรอยา่งต่อเนื่อง 
-โรงเรียนจัดการเรียนการสอนกลุม่เด็กพิเศษเรียนร่วม 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

-โครงการประกันคณุภาพ
ภายใน 

พัฒนาครู และ
บุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ 

-โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรทุกคน 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
-ครู และบุคลากรทุกคน จดัชุมชนการเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ 

ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 90 

โครงการส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

-โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ และปลอดภยั 

ร้อยละ 90 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม วัสดุ สื่อ อาคาร
สถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จดัการและการจัดการ
เรียนรู ้

-โรงเรียนจัดเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ทุก ห้องเรียน 
-โรงเรยีนจัดระบบ WIFI INTERNETทุกห้องเรียน 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 80 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม วัสดุ สื่อ อาคาร
สถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคดิและ
ปฏิบัติจริงและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการ 
ดำเนินชีวิต 

-ร้อยละของครูจดักิจกรรมการเรยีนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสตูร สถานศึกษา 
-ร้อยละของครูจัดกิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนได้เรยีนรู้โดย
ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ 
-ร้อยละของครูมีแผนการจดัการเรยีนรู้ที่สามารถนำไป
จัดกิจกรรมได้จริง 
-ร้อยละของครูมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้เฉพาะ
สำหรับผู้มีความจำเป็นพิเศษและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ 
-ร้อยละของครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
การแสดงออก  แสดงความคิดเหน็  สรุปองค์ความรู้  
นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงได ้

ร้อยละ 90 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 

-โครงการส่งเสรมิทักษะ
ชีวิตและอาชีพ 
 
 
-โครงการส่งเสรมิทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 
ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการ
เรียนรู ้

-ร้อยละของครูใช้สื่อ เทคโนโลยี     
สารสนเทศ จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้นักเรียน
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

ร้อยละ 90 -โครงการปรบัปรุง
ซ่อมแซม วัสดุ สื่อ อาคาร
สถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 
-โครงการส่งเสรมิทักษะ
ชีวิตและอาชีพ 

มีการบรหิารจดัการเชิง
บวก 

-ร้อยละของครูบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
-ร้อยละของครูบริหารชั้นเรียน ใหน้ักเรียน รักที่จะ
เรียนรู้ และเรียนร่วมกันอย่างมี ความสุข 

ร้อยละ 90 
 
 
 
ร้อยละ 90 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้

ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ 

-ร้อยละของครมูีการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน 
การจัดการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบขั้นตอน 

ร้อยละ 90 
 
 

-โครงการประกันคณุภาพ
ภายใน 

และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรยีน 

-ร้อยละของครูให้ข้อมูลย้อนกลับ  แก่นักเรียน เพื่อ
นำไปใช้พัฒนาการเรยีนรู ้
-ร้อยละของครูใช้เครื่องมือวัดผล  ประเมินผล ท่ี
เหมาะสม กับเปา้หมาย ในการจัดการเรยีนรู้ 

ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 90 

 

มีการแลกเปลีย่น
เรียนรู้และให้ข้อมลู
ย้อนกลับเพื่อปรับปรุง
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

-ร้อยละของการรายงานโครงการ 
-มีการรายงาน SAR 

ร้อยละ 90 -โครงการส่งเสรมิและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้
-โครงการประกันคณุภาพ
ภายใน 
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เป้าประสงค์ (Objective) 
    1.  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
           2.  นักเรียนมีทักษะและพัฒนาการ  เต็มตามศักยภาพ 
    3.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    4.  ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีบทบาทในการช่วยกันจัดการศึกษา  การระดม
ทรัพยากร  และดูแลนักเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย ตัวชีวั้ดความสำเร็จ 

1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการม ี
คุณภาพได้มาตรฐาน สามารถใช้ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได ้

- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถใช้ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได ้

2.มีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์ความเป็นไทยสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข                                       

- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์ความ
เป็นไทย สามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 

3.มีโอกาสได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการ   
ตามความถนัดของนักเรียน                                       

 - ร้อยละ 90 ของผู้เรียน มีโอกาสไดพ้ัฒนาความ 
  สามารถทางวิชาการตามความถนัดของนักเรียน 

 
รายละเอียดมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่    
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก    
  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ  
     มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ   
                              แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด  ดังนี้    

  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก     
   1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย ของตนเองได้     
   1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้      
   1.3  มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัย และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม       

  1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และ แสวงหาความรู้ได้      
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     
   2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน สอดคล้องกับบรบิทของ ท้องถิ่น     
   2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน       
   2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์     
   2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ      
   2.5   ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ จัดประสบการณ์     
   2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม    
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  มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ    
    3.1  จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม ศักยภาพ      
    3.2  สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือปฏิบัติ อย่างมีความสุข    
    3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ วัยของเด็ก     
     3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่     
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรยีน      
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  แต่ละมาตรฐาน  
                            มีรายละเอียด ดังนี้   
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
   1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
   1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ     
   2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
                            ความคิดเห็น และแก้ปัญหา     
   3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     
   4)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา     
   6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ      
   2.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     
    1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด      
    2)  ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย     
    3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย     
    4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม     
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    

   1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน    
2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา     
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 

                           ทุกกลุ่มเป้าหมาย      
   4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ     
   5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ     
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  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
   1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 
      2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้     
   3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก     
   4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน    
   5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ จัดการเรียนรู้  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
สีประจำโรงเรียน                 ฟ้า -          เหลือง 
อักษรย่อของโรงเรียน         “บ.ค.ล.” 
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แผนที่เขตบรกิารของโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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แผนผังโรงเรียน 
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เส้นทางการเดินทางของโรงเรียนบ้านคลองลาว  ต.วังใหม่  จ.จันทบุรี 

 
 
 

อ.แกลง      ทางสายใหม่กรุงเทพฯ -  แกลง 
 
 

ไฟแดง  แยกเข้าอำเภอแก่งหางแมว       
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 

         โรงพยาบาลนายายอาม          
                         ที่ว่าการอำเภอนายายอาม 
                 สถานีตำรวจอำเภอนายายอาม                       
โรงงานจันทบุรีซีฟูดส์                          

                                                                                
                     วัดสนธิ์ทองวังใหม่ 
    ปากทางแทรกเตอร์  -   บ้านคลองลาว   ระยะทาง  5  กม. 

 
         

          
                                                                                                                        
                 วัดคลองลาว                  
 
                                                                                                                         
 
 
          บ้านหนองสีงา  -  บ้านคลองลาว   ระยะทาง  8  กม. 
 
 
                  
 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านคลองลาว 

ตำ
รว

จท
าง

หล
วง

 ช
้าง

ข้า
ม 

อบต.วังใหม่ 

รพ.สต.วังใหม ่

รพ.สต.บา้นคลองลาว 

ร้านอาหาร 

ศพด.วัดคลองลาว 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 

 

ลำดับ ชื่อ-ชื่อสกุล อายุ ตำแหน่ง วิทยฐานะ สาขาวิชาเอก 

1. นางสุชานันท์ รัตนภาค 4๙ ผู้อำนวยการ คศ.3 -บริหารการศึกษา 

2. นายชัยดำรงค์ สิงหเจรญิวัฒน ์ 31 รองผู้อำนวยการ คศ.1 
-วิทยาศาสตร์ 
-บริหารการศึกษา 

3. นางพิศวาส เพ็งสุวรรณ 55 คร ู คศ.3 
-การศึกษาปฐมวัย 
-การศึกษาพิเศษ 

4. นางเนาวรัตน์ วารีรักษ์ ๕๐ คร ู คศ.3 -การศึกษาปฐมวัย 

5. นางสุวิมล  พลอยแหวน 3๘ คร ู คศ.2 
-การศึกษาปฐมวัย 
-บริหารการศึกษา 

6. นางสาวนิจพร ขุนเทพ 3๒ คร ู คศ.1 -การศึกษาปฐมวัย 
7. นางสาวรุจิเรธ สุดสงวน ๓๘ คร ู คศ.1 -คอมพิวเตอร์ศึกษา 

8. นางสาวสุภาวดี  บุตตะวงค์ 31 คร ู คศ.๒ 
-คณิตศาสตร์ 
-บริหารการศึกษา 

9. นายสัญญา ศรีคงรักษ์ 3๘ คร ู คศ.1 
-พืชศาสตร์และพืชสวน 
-หลักสตูรและการสอน 
-บริหารการศึกษา 

10. นางสาวรัตนา เหลืองาม ๓๗ คร ู คศ.1 -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร/บริหารการศึกษา 

11. นางสาวเกษมณี  อุณวงศ์ ๓๗ คร ู คศ.1 -ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 

12. นายอดุลย์ รักษาภักดี ๓๖ คร ู คศ.2 -การสอนภาษาไทย 
-บริหารการศึกษา 

13. นางสาววรรณภา สอนวงษ์ 29 คร ู คศ.1 -คณิตศาสตร์ 
14. น.ส.ธวัลรัตน์ เดิมสมบูรณ์ 29 คร ู คศ.1 -การสอนภาษาไทย 
15. นางสาวสุภาภรณ์ สืบศรี ๒๘ คร ู คศ.1 -ภาษาอังกฤษ 
16. นางสาวหัทยา ชนะสิทธิ์ ๒๙ คร ู คศ.1 -ภาษาอังกฤษ 

-บริหารการศึกษา 
17. นางสาวศิริวิมล พงษ์แตง 3๑ คร ู คศ.1 -สังคมศึกษา 
18. นายพัฒนศักดิ์ หอยสังข์ ๓๗ ครูผู้ช่วย - -เทคโนโลยีสารสนเทศ 
19. นายพงศ์เทพ ใจอ่อน 3๑ ครูอัตราจ้าง - -พลศึกษา 
20. นางสาวปภากร  พลอยแหวน 3๖ บุคลากรวิทย์ - -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
21. นางสาวสุดารัตน์ ชำนาญชล 2๗ พี่เลี้ยงเด็กพิการ - -วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
๒๒ นายคมกฤช   สัตพันธุ์ 24 ครูอัตราจ้าง - -ภาษาจีน 
2๓. นางสาวสุวรรณา  จกิจักร์ 27 ครูอัตราจ้าง - -ภาษาจีน 
๒๔. นางสาวภุมรินทร์  ชูวรรณ ๓๓ ครูอัตราจ้าง - -คอมพิวเตอร์ 
25 นายบุญมา มพีร้อม ๕๒ ลกูจ้างช่ัวคราว - - 
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โครงสร้างการบรหิารโรงเรียน 

 

โรงเรียนบ้านคลองลาว  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  บริหารงานโดย
กำหนดการบริหารจากผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นคณะกรรมการใน
สายงานบังคบับัญชา  ดังนี้.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

บริหารวิชาการ 
 

บริหารงบประมาณ 

ทีป่รึกษา 

 

บริหารบุคคล 
 

บริหารทั่วไป 

-การพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
-การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
-การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
-งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและ
แผน 
-การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
-การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
-การดำเนินงานธุรการ 
-การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
-การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
-การกำหนดแนวทางการรับนักเรียน
และจักสรรโอกาสทางการศึกษา 
-การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
การจัดต้ัง ยุบรวมหรือเลิก
สถานศึกษา 
-การประสานการจัดการศึกษา ใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
-การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
-การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
-การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
-การส่งเสริม สนับสนุนและประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษา 
-งานประสานราชการกับส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
-การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
-การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
-การกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลงโทษนักเรียน 
 

- การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ัง
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แล้วแต่กรณี  
- การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง  
- การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
- การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
- การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
- การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ  
- การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิต
จากงบประมาณ  
- การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
- การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  
- การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
- การวางแผนพัสดุ  
- การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน 
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
แล้วแต่ กรณี  
- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ
จัดทำและจัดหาพัสดุ  
- การจัดหาพัสดุ  
- การควบคุมดูแล บำรงุรักษาและจำหน่ายพสัดุ  
- การจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สนิ  
- การเบิกเงินจากคลัง  
- การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
 - การนำเงินส่งคลัง  
- การจัดทำบัญชีการเงิน  
- การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน  
- การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และ
รายงาน 
 

-การวางแผนอัตรากำลัง  
- การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
- การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
- การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงข้ึน การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  
- การลาทุกประเภท  
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
- การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  
- การรายงานการดำเนนิการทางวินัยและการ
ลงโทษ  
- การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
- การออกจากราชการ  
- การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ  
- การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยว 
กับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ ์
- การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
- การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
- การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชพีและ
จรรยาบรรณวิชาชพี  
- การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
- การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
- การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การดำเนินการท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารงาน บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น 

 

-การพัฒนาหรือการดำเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
-การวางแผนงานด้านวิชาการ 
-การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
-การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
-การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
-การวัดผล ประเมินผล และ
ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
-การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
-การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ 
-การนิเทศการศึกษา 
-การแนะแนว 
-การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
-การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข็ม
แข็งทางวิชาการ 
-การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 
-การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบากรและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
-การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 
-การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อ
ใช้ในสถานศึกษา 
-การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
 

คณะกรรมการ          
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 

โรงเรียนบ้านคลองลาว 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
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แผนภูมิและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสุชานันท์  รัตนภาค 

คณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายชยัดำรงค์    สิงหเจริญวัฒน์ 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

สภานกัเรียน 

ชุมชน 

สุภาวดี  บุตตะวงค์ 

รุจิเรจ    สุดสงวน 

หัทยา  ชนะสิทธิ ์

สุภาวดี  สืบศรี 

นิจพร   ขุนเทพ 

รัตนา   เหลืองาม 

ศิริวิมล   พงษแ์ตง 

เนาวรัตน์    วารีรักษ์ 

ธวัลรัตน์   เดิมสมบูรณ ์

วรรณภา  สอนวงษ์ 

สุวิมล   พลอยแหวน 

พิศวาส  เพ็งสุวรรณ 

พัฒนศักดิ์  หอยสังข์ 

เกษมณี   อุณวงษ์ 

สัญญา  ศรีคงรักษ์ 

อดุลย์  รักษาภักดี 

พงศ์เทพ  ใจอ่อน 

สุดารัตน์  ชำนาญชล ปภากร   พลอยแหวน 

ภุมรินทร์  ชูวรรณ 
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โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
 ผู้อำนวยการโรงเรียน  โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นที่ปรึกษาเสนอแนะและกำหนดนโยบาย ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเสนอเป็นแผนการปฏิบัติการ 
/ โครงการ / กิจกรรม  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการคณะต่าง ๆ ดังนี้.- 
 
 1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองลาว   ประกอบด้วย 

1.  นายนริศ  กิจอุดม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       ประธานกรรมการ 
2.  นายฉลอง  หินกวน  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง             กรรมการ 
3.  นายสัญญา  ศรีคงรักษ์ กรรมการผู้แทนครู   กรรมการ 
4.  นายเฉลย  เสมสฤษดิ์  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
5.  นายวินัย  พลูผล          กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 

          6.  นางสุรีรัตน์  หินกวน  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
7.  พระครูธวัช  จันโทภาส  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
8.  นายวาด   ศรีคงรักษ์           กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
9.  นายคำนึง  รัตนภาค  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10. นายบรรจบ  กวางติ๊ด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11. นายทะนง  เห็นเจริญสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
12. นายธรรมนูญ  พลกิจ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
13. นายศุภชัย  ทสามนต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
14. นายสัณห์ศักร  เจียระบรรยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
15. นางสุชานันท์  รัตนภาค ผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนบ้านคลองลาว  ประกอบด้วย 
  1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ     ที่ปรึกษา 
  2. ผู้อำนวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
  3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                                      รองประธานกรรมการ 
  3. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
  4. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ      กรรมการ 

 5. หัวหน้างานบริหารทั่วไป      กรรมการ 
  6. หัวหน้างานบริหารวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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หน้าทีค่ณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน 
 1. กำหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงานของโรงเรียน 
 2. กำหนดแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกแผนงาน 
 3. ควบคุม กำกับ ติดตาม และนิเทศงานของโรงเรียนในทุกด้าน 
 4. ให้ความเห็นในการพิจารณาความดีความชอบประจำปีของขา้ราชการครู และลูกจ้างในโรงเรียน 
 5. พิจารณาจัดสวัสดิการ เพ่ืออำนวยความสะดวกและดูแลช่วยเหลือข้าราชการครูและลูกจ้าง 
 6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
                7. นำผลการประเมินมาวางแผนในการทำงานต่อไป 

 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ   
 ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ครูประจำชั้นเป็นกรรมการ  และครูหัวหน้างานวิชาการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

แผนภูมิแสดงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ โรงเรียนบ้านคลองลาว 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 
 
 
 
 

หน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
 1. กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานวิชาการของโรงเรียน 

  
หน้าที่ของครูวิชาการ   

1. กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานวิชาการของโรงเรียน 
2. จัดทำโครงการด้านวิชาการ 
3. จัดทำ จัดหาและพัฒนาหลักสูตร / เอกสารหลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้ 
4. กำกับติดตามและนิเทศงานวิชาการของโรงเรียน 
5. จัดหา บริการ การใช้คู่มือ วัสดุ สื่อประกอบการเรียนการสอนและดูแลให้ครูนำไปใช้ 
6. ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
7. ส่งเสริมและนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการดำเนินงานวิชาการ 

 
หน้าที่ของครวิูชาการ   

  ๑. ควบคมุดูแลการจัดการเรียนการสอนใน ช่วงชั้น ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
  2. รว่มวางแผน จัดทำแผนและปฏิบัติตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  3. เสนอแนะผลการปฏิบัติงานของครูในช่วงชั้นต่อผู้บริหาร 
  4. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
ครูประจำชั้น      กรรมการ 
ครูหัวหน้างานวิชาการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าทีค่รูประจำชั้น 

   1. พัฒนางานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความก้าวหน้า เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

  2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิชาการ ( การประกวด  แข่งขันต่างๆ ) 
  3. รว่มวางแผน  จัดทำแผน และดำเนินงานตามแผนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  4. เสนอผลการปฏิบัติงานของตนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อผู้บริหาร 
  5. ปฏิบัติงานอ่ืนทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  6. จัดทำเอกสารธุรการประจำชั้นให้เป็นปัจจุบัน 
  7. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  8. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยสังเกต ติดตาม  ดูแลการประพฤติ ปฏิบัติตนของนักเรียน เพ่ือ 

การช่วยเหลือ  ป้องกัน  แกไ้ขและพัฒนา 
    9. ติดต่อ สื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนในความรับผิดชอบ เพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
หน้าทีข่องครูผู้สอน  และครูพิเศษ 

  1. เตรียมการจัดการเรียนรู้  โดยวิเคราะห์หลักสูตร  วิเคราะห์ผู้เรียน  จัดทำแผนการเรียนรู้  การสอน 
ซ่อมเสริม  การผลิตและใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  2. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3. ซ่อมเสริมตามแผนการสอนซ่อมเสริม 
  4. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน   
  5. จัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  6. จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
  7. ผลิตและใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
  8. วัดประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลาย  
  9. นำบันทึกผลหลังสอนมาวางแผน ปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน 
 10. ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
 11. ปฏิบัติหน้าที่ /งานอื่นตามทีผู่้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ

โรงเรียน มอบหมาย 
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ขอบข่ายงานการบริหารโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 

      การบริหารงานวิชาการ 

 1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.1  การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองลาว ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  และเอกสารประกอบหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของผู้เรียน สังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
          1.2  การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  ตลอดจน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สถานศึกษากำหนด 
 1.3  การนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้       
 1.4  การนิเทศ 
 1.5  การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  2.1  ส่งเสริมให้ครจูัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม การส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  2.2  จัดห้องเรียนและห้องพิเศษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนนักเรียน  รวมถึงจัดวัสดุครุภัณฑ์ 
และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอตามความจำเป็น 
  2.3  จัดทำหรือจดัหาเอกสารประกอบหลักสูตรและแบบพิมพ์ต่างๆที่สนับสนุนการสอนเช่น แผนการสอน 
คู่มือครู  และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับครูผู้สอนให้เพียงพอ 
  2.4  เยี่ยมชั้นเรียน  นิเทศการสอน โดยเน้นความเป็นกัลยาณมิตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
เสนอแนะ ช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
  2.5  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้เพ่ือการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 3.  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
 3.1  กำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
 3.2  ส่งเสริมให้ครูวัดและประเมินผล โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย และจิตพิสัย โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.3  ส่งเสริมการประเมินผลกอ่นเรียน  ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยใช้วิธีการหลากหลาย  
 3.4  จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนตามที่
กระทรวงกำหนด 
 3.5  พัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
  3.6  วางแผนกำหนดระยะเวลาการวัดผลและประเมนิผล  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักสูตร
และเวลาเรียน 
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 4.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4.1  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
  4.2  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการทำวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
  4.3  ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทาง
วิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน 
 
 5.  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  5.1  ศึกษา วิเคราะห์ ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารงานวิชาการ 
  5.2  ส่งเสริมการผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 
  5.3  จัดหา สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนางานวิชาการ 
  5.4  ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา การใช้สื่อ นวัตกรรม เพ่ือการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 
  5.5  การประเมินผลการพัฒนา การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
 6.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 6.1  สำรวจแหล่งเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคณุภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

 6.2  จัดให้มีห้องพิเศษ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดหรือมุมหนังสือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนนักเรียน 
 6.3  จัดหาหนังสือ วัสดุ ครุภณัฑ์ ที่จำเป็นสำหรับห้องพิเศษ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดให้เพียงพอ 
 6.4  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัด
กระบวนการเรียนรู้  
 
 7.  การนิเทศการศึกษา  
  7.1  ศึกษาและทำความเข้าใจถึงหลักการ  และวิธีการปฏิบัติในการนิเทศ 
  7.2  สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเพ่ือการยอมรับซึ่งกันและกัน 
  7.3  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธาน หัวหน้างานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และคณะครูทุกคนร่วมเป็นกรรมการและดำเนินการนิเทศ ตามกำหนด 
  7.4  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา 
  7.5  ติดตามประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และ
การเรียนการสอน  
 8.  การแนะแนวการศึกษา 

8.1  จัดระบบการแนะแนวการศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการ
เรียนการสอน 

8.2  ดำเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
8.3  ติดตามและประเมินผลการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา  

  8.4   ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการแนะแนวที่เก่ียวข้อง 
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 9.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1  จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้สอดรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  9.2  กำหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน 
  9.3  วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
  9.4  ดำเนินการพัฒนาตามแผน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  9.5  ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
  9.6  ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 10.  การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 
  10.1  ศึกษา สำรวจความต้องการ และสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
  10.2  การส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา  
และท่ีจัดโดยบุคคล องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
  10.3  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยี ระหว่างสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
 

11.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
         11.1  ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและนอกเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  11.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ 
 12.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 
  12.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
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      การบริหารงบประมาณ 

 1. การจัดทำและเสนอของบประมาณ 
  1.1  การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา  
   1.1.1  ศึกษา วิเคราะห์ กรอบทิศทางการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1.1.2  วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุนการผลิต 
  1.2  การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
   คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ร่วมดำเนินการ  ดังนี้ 
   1.2.1  ทบทวนผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง 
   1.2.2  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ( SWOT ) 
และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
   1.2.3  กำหนดวิสัยทัศน์ ( Vision ) พันธกิจ ( Mission ) และเป้าประสงค์( Corporative 
Objective ) ของสถานศึกษา 
   1.2.4  กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
   1.2.5  กำหนดผลผลิต ( Outputs ) ผลลัพธ์ ( Outcomes ) และตวัชี้วัดความสำเร็จ 
 ( Key Performance Indicators ) 
   1.2.6  จัดทำรายละเอียด โครงสร้าง แผนงาน งาน/ โครงการ และกิจกรรมหลัก 
   1.2.7  นำเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.2.8  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
  1.3  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
   1.3.1  จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ  แผนงาน โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิต 
ผลลัพธ์ และตวัชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ 
   1.3.2  จัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ( MTEF ) โดยพจิารณาผลการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพ่ือปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน 4 ปี
ข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน โครงการและกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับ 
 
 2.  การจัดสรรงบประมาณ 
  2.1  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
   2.1.1  จัดทำข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษาเม่ือได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
   2.1.2  ตรวจสอบกรอบเงินงบประมาณท่ีได้รับตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแจ้งตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร 
   2.1.3  วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่ต้องดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือจัดลำดับ
ความสำคญัและกำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละฝ่ายงาน/ โครงการ /กิจกรรม ให้เป็นไปตามกรอบวงเงิน
งบประมาณ 
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   2.1.4  จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน โครงการที่
สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณจากการระดมทรัพยากร 
   2.1.5  จัดทำร่างข้อตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และกำหนดผู้รับผิดชอบ 
   2.1.6  นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิต เพื่อขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
   2.1.7  แจ้งจัดสรรวงเงินงบประมาณและจัดทำข้อตกลงผลผลิต ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา
รับไปดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
  2.2  การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
   2.2.1  จัดทำแผนการใช้งบประมาณ โดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
แยกเป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน และงบดำเนินการ 
   2.2.2  เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจำงวด ต่อเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   2.2.3  เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และอนุมัติ
การใช้งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการที่ได้รับงบประมาณ 
 
 3.  การตรวจสอบ ติดตามผล ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
  3.1  การตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
   3.1.1  จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
   3.1.2  จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิต
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
   3.1.3  จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม นิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การ
ดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาต่อไป 
   3.1.4  สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดทำรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.2  การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
   3.2.1  กำหนดปัจจัยหลักความสำเร็จ และตัวชี้วัด ของสถานศึกษา 
   3.2.2  จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิตที่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศกึษา 
   3.2.3  สร้างเครื่องมือเพ่ือการวัด ประเมินผล ผลผลิต ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิตที่
กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
   3.2.4  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา และจัดทำ
รายงานประจำปี 
   3.2.5  รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 4.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  4.1  การจัดการทรัพยากร 
   4.1.1  ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทราบรายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
   4.1.2 วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
   4.1.3  สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษารว่มมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  4.2  การระดมทรพัยากร 
   4.2.1  สำรวจข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือในการจัดการศึกษาในทุกด้านของสถานศึกษา 
   4.2.2  ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร  จากบุคคล หน่วยงาน องค์กรท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้
การสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนการติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
   4.2.3  จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกำหนดวิธีการ แหล่ง
สนับสนุน เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ 
   4.2.4  เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 
  4.3  การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
   4.3.1  วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาท่ีดำเนินการจัดหารายได้และสินทรัพย์ในส่วนที่จะ
นำมาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศกึษาเพ่ือจัดทำทะเบียนข้อมูล 
   4.3.2  จัดทำแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้ และบริหารรายได้และ
ผลประโยชน์ตามสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   4.3.3  จัดหารายได้และผลประโยชน์และจัดทำทะเบียนคุมเก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 5.  การบริหารการเงิน 
  การเบิกเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อม
ปี ให้เป็น ไปตามขั้นตอนวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
 
 6.  การบริหารการบัญชี 
  6.1  การจัดทำบญัชีการเงิน 
   6.1.1  บันทึกบัญชีการรับจ่าย ยอดเงินคงเหลือประจำวัน สรุปรายการบันทึกบัญชี ทุกวันทำ
การ สรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สำหรับรายการ
อ่ืนและรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดอืน 
   6.1.2  ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
   6.1.3  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน 
ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อย และทะเบียน 
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  6.2  การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
   6.2.1  จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดย
จดัทำรายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายงานประจำงวด 
   6.2.2  จัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน
ทางการเงินจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจำปีให้เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดส่ง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาที่กำหนด 
  6.3  การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 
   จัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์ที่หน่วยงานหรือส่วนราชการจัดทำขึ้น 

 7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  7.1  การจัดทำฐานข้อมูลและสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
   7.1.1 จัดตั้งคณะกรรมการสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาเพื่อทราบ
ข้อมูลและสภาพการใช้งาน 
   7.1.2  การจำหน่าย ขายทอดตลาด ให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 
   7.1.3  จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ให้เป็นปัจจุบัน 
   7.1.4  จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา หากมีความพร้อม 
   7.1.5  จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สิน 
  7.2  การจัดหาพัสดุ 
   7.2.1  สำรวจความต้องการพัสดุที่จำเป็นต้องใช้ตามแผนงาน โครงการ และยังไม่มีตามทะเบียน
คุมทรัพย์สิน 
   7.2.2  จัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
อ่ืนจัดหา 
  7.3  การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและการจัดซื้อจัดจ้าง 
   7.3.1  จัดทำเอกสาร รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีท่ี
เป็นแบบมาตรฐาน 
   7.3.2  ตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
ในกรณีที่ไม่เป็นแบบมาตรฐานโดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
   7.3.3  จัดซื้อ จัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ 
ประกาศ จ่าย/ขาย รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญาและเมื่อ
ตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การวางเงินวางฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแกผู่้ขาย/ผู้จ้าง 
  7.4  การควบคมุ บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 
   7.4.1  จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
   7.4.2  กำหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
   7.4.3  กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ ควบคุม และเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระบบ และ
แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอ 
   7.4.4  ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งาน สำหรับทรัพย์สินที่
มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ให้ตั้งคณะกรรมการข้ึนเพ่ือพิจารณาและจำหน่าย หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูก
สร้าง 
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       การบริหารงานบุคคล 

 1. การวางแผนอัตรากำลังคนและการกำหนดตำแหน่ง 
  1.1  การวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลังคน 
   1.1.1  วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
   1.1.2  จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
   1.1.3  นำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 1.1.4  นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  1.2  การกำหนดตำแหน่ง 
   1.2.1  ให้เป็นไปตาม การกำหนดตำแหน่งและความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1.2.2  สถานศึกษากำหนดภาระงานสำหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
  1.3  การขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 
   1.3.1  สถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ตำแหน่ง /ขอกำหนดตำแหน่ง 
   1.3.2  ประเมินเพื่อขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ตำแหน่ง /ขอกำหนดตำแหน่งให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา 
   1.3.3  ส่งคำขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง /
ขอกำหนดตำแหน่งต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา หรือ ก.ค.ศ แล้วแต่
กรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง 
 2.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
  2.1  การดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนด และวิธีการของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ แล้วแต่กรณี 
  2.2  การจ้างลูกจา้งประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
   2.2.1 กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
   2.2.2 กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจา้งชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 2.2.1 สถานศึกษา
สามารถดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากำหนด 
  2.3  การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.3.1 เสนอคำร้องขอย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   2.3.2 กรณีรับย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งตั้ง รับย้าย ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อจัดทำ
ทะเบียนประวัติต่อไป 
  2.4  การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
   2.4.1  การบรรจุกลับเข้ารับราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
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 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  3.1  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.1.1  การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่   
    3.1.1.1  ผู้บริหารปฐมนิเทศ บุคลากรที่ได้รับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
    3.1.1.2  แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เกณฑ์การประเมินผลงาน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมอบหมายหน้าที่การ
ปฏิบัติงาน 
    3.1.1.3  ดำเนินการติดตาม ประเมินผล และจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสม
ต่อเนื่อง 
   3.1.2  การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
    3.1.2.1  ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ ในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
    3.1.2.2  กำหนดหลักสูตร การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจำเป็น ใน
การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศกึษา 
    3.1.2.3  ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
    3.1.2.4  ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา และรายงานผล 
   3.1.3  การพัฒนาเพื่อเลื่อนตำแหน่ง 
    3.1.3.1  ศึกษา วิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ขอปรับปรุง กำหนด
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
    3.1.3.2  ส่งเสริมการพัฒนา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
    3.1.3.3  ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา และรายงานผล 
  3.2  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.2.1  การเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณี ปกติและกรณีพิเศษ 
    3.2.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
    3.2.1.2  ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ต้องชี้แจงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 
    3.2.1.3  รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป 
  3.3  การดำเนินการเกีย่วกับบัญชีถือจ่ายเงนิเดือน เงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนอ่ืน  ให้ดำเนินการ
ตามท่ีกระทรวงกำหนด 
 
  3.4  งานทะเบียนประวัติ   
   3.4.1  สถานศึกษา รวบรวมสำเนาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ 



33 
 

 

  3.5  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   3.5.1  ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   3.5.2  ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
4.  วินัยและการรักษาวินัย    
  4.1  ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด 
 
5.  การออกจากราชการ 
  5.1  ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด 
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        การบริหารงานทั่วไป 

 1.  การดำเนินงานธรุการ 
  1.1  ศึกษาวิเคราะห์ สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบกฎหมายแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
  1.2  วางระบบการดำเนินงานธุรการ ให้มีประสิทธิภาพ  
  1.3  จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานธุรการตามระบบที่กำหนด 
  1.4  จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานธุรการตามระบบ 
  1.5  ดำเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า 
  1.6  ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 

 2 . งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.1  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.2  สนับสนุนข้อมูล  รับทราบหรือดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.3  ดำเนินงานธุรการในการจัดประชุมคณะกรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.4  จัดทำรายงานการประชุมแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือดำเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณ ี
  2.5  ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการดำเนินการ
และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

 3.  การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  3.1  สำรวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  3.2  จัดทำทะเบียนเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 
  3.3  จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.4  พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกจิ 
  3.5  จัดระบบเครอืข่ายขอ้มูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลาง 
  3.6  นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ 
  3.7  ประเมินผลการจัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนา 

 4.  การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
  4.1  จัดให้มีระบบการประสานงานและพัฒนาระบบเครือข่ายการศึกษา 
  4.2  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบเครือข่ายการศึกษา 
  4.3  ประสานงานกับระบบเครือข่ายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความร่วมมือ ช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
งานการศึกษา 
  4.4  เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาใหบุ้คลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  4.5  กำหนดแผนโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา 
  4.6  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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 5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

  5.1  การจัดระบบการบริหาร 
   5.1.1  ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้าง ภารกิจ การดำเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของ
สถานศึกษา 
   5.1.2 วางแผนการจัดระบบโครงสร้างระบบการทำงานและการบริหารงานของสถานศึกษา 
   5.1.3  นำเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา ให้ความเห็นชอบในการวางระบบ
การบริหารงานในสถานศึกษา 
   5.1.4  ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
   5.1.5  ดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงาน 
   5.1.6  ติดตาม ประเมนิผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
  5.2  การพัฒนาองค์กร 
   5.2.1  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ ความจำเป็นในการพัฒนา
องค์การของสถานศึกษา 
   5.2.2  กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์การให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี
และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการ ความจำเป็นในการพัฒนาองค์การของสถานศึกษา 
   5.2.3  ดำเนินการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับ
โครงสร้างภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
   5.2.4  กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   5.2.5  ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์การเป็นระยะ อย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
   5.2.6  นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์การและกระบวนการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 6.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  6.1  สำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
  6.2  วางแผน กำหนดนโยบายและแนวทางการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหาร
และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
  6.3  ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้เพียงพอต่อการดำเนินงานต่างๆของสถานศึกษา 
  6.4  สนับสนุนให้บุคลากรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
  6.5  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  6.6  ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  6.7  ติดตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวน 
การเรยีนรู้ 
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 7.  การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 

  7.1  สำรวจปัญหา ความต้องการ ความจำเป็นของภาระงานด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการ
บริหารทั่วไป 
  7.2  จัดระบบส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและการบริหารทั่วไป 
  7.3  จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานใน ทุกด้าน 
  7.4  ติดตาม ประเมินผลการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ 
  7.5  นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใน
ด้านต่าง ๆให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

    8.  การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

  8.1  กำหนดแนวทาง จัดระบบการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ของสถานศึกษา 
  8.2  บำรุง รักษาดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพมั่นคง 
ปลอดภัยเหมาะสม พร้อมใช้ประโยชน์ 
  8.3  ติดตาม และตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่าและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  8.4  สรุป ประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

 9.  การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 

  9.1  ประสานงานกับชุมชนท้องถิ่นในการสำรวจข้อมูล จำนวนนักเรียนทีต่้องเข้ารับบริการทางการศกึษา
ในเขตบริการของสถานศึกษา 
  9.2  จัดทำสำมะโนผู้เรียนที่เข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
  9.3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการทำสำมะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  9.4  เสนอข้อมูลสารสนเทศการทำสำมะโนผู้เรียน ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

 10.  การรับนักเรียน 

  10.1  กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10.2  ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด 
  10.3  รว่มมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มปีัญหาในการเข้าเรียน 
  10.4  ประเมินผล และรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
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11.  การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

  11.1  สำรวจความต้องการในการรับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  11.2  กำหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  11.3 ดำเนินการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 
  11.4  ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบนัอ่ืนที่จัดการศึกษา 
  11.5  ติดตาม ประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เพื่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 12.  การส่งเสริมกิจการนักเรียน 

  12.1  วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุน
นักเรียนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
  12.2  ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
  12.3  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ 
รักการอ่าน    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  12.4  สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจการนักเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่าง
แท้จริง 
 13.  การประชาสัมพันธ์ 
  13.1  ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความต้องการ
ในการได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 
  13.2  วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบนั
และสื่อมวลชนในท้องถิ่น 
  13.3  จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ 
  13.4  พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 
  13.5  สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์ 
  13.6  ติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ทราบถึงผลที่ได้รับและนำไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
ให้เหมาะสมต่อไป 

 14.  การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรและหน่วยงานอ่ืน 

  14.1  กำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรและ
หน่วยงานอื่น 
  14.2  ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรและหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
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 15.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

  15.1  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
  15.2  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง 
  15.3  กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
  15.4  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
  15.5  ให้บุคลากรที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงาน
ตามภารกิจ 
  15.6  ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์ มาตรการและวิธีการที่ต้นสังกัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด  
  15.7  ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม 
           15.8  รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

  16.  งานบริการสาธารณะ 

  16.1  จัดให้มีการบริการสาธารณะ 
  16.2  จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือพร้อมให้บริการสาธารณะ 
  16.3  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการอ่ืนๆแก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
สถานศึกษา 
  16.4  พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
  16.5  ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะ 
  16.6  นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 

 17.  งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 

  17.1  จัดให้บุคลากร รับผิดชอบตามความเหมาะสมและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
  17.2  ให้ผู้ที่รับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงาน และดำเนินงานให้เสร็จสิ้นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
  17.3  กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  17.4  ประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
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      สรุปแผนและโครงการ 

 

1. สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
     1.1  การดำเนินงานบริหารโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านคลองลาวได้ดำเนินการไปตาม
โครงการได้ดีพอสมควร แต่ยังมีบางโครงการที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผลดีขึน้ ตามรายละเอียดปรากฏในการ
ประเมินโครงการปีการศึกษา 
     1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
  1.2.1  งานวิชาการ ด้านการเรียนการสอนค่อนข้างจะถูกจำกดัด้วยเวลา โดยเฉพาะต้องหาเวลา
เสริมจึงจะดำเนินการได้ 
  1.2.2 งานบคุลากร ขาดทักษะความรู้ ความสามารถ ทำให้กจิกรรมบางกิจกรรมได้ผลไม่ดีเท่าทีค่วร 

2. สภาพปัจจุบันและปัญหา 
    จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะทำงานได้พิจารณาโดยยึดหลักการ

บริหารงานทั้ง 4 งาน โดยเรียงลำดับความสำคัญของงานและปัญหา ตามลำดับดังนี้ 
     2.1  งานบริหารวิชาการ ในด้านการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีทุกสาระ  การเรียนรู้ 
     2.2  งานบริหารบุคคล บุคลากรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 
     2.3  งานบริหารทั่วไป ทุกโครงการสามารถปฏิบัติได้ดี 
     2.4  งานบริหารงบประมาณ ในการดำเนินการยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง ด้านการจัดหา
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์บางรายการ 

            3. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   คณะครูและกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดทำแผนและโครงการได้

พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนรวมทั้งงบประมาณและความ
จำเป็นไว้ดังนี้ 

   3.1 วัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 256๔ 
        3.1.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานด้านวิชาการโดยเฉพาะด้านคุณภาพและปริมาณงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
        3.1.2  เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองมีความรู้ความสามารถและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 
        3.1.3  สนับสนุนงานบริหารทั่วไป  เน้นให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรวมถึง

การให้บริการนักเรียนได้ตามความเหมาะสมให้เด็กได้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษาตามวัยที่เหมาะสม 
   3.2 เป้าหมายในปีงบประมาณ 256๔ 
         3.1 ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
         3.2 นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
         3.3 นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการแสวงหาความรู้ได้ 
         3.4 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
         3.5 นักเรียนมีความประพฤติดีและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม  
 
 



40 
 

 

            4. การดำเนินงาน 
   การดำเนินงานเพ่ือปรับปรุงการบริหารและเพ่ือจัดการศึกษา คณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
คณะกรรมการได้พิจารณา ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   โดยเน้นให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
เป็นหลักในการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น มีดังนี้ 

  4.1 คณะกรรมการจัดทำโดยความร่วมมือของคณะครูและกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมพิจารณา
ในส่วนที่เป็นเป้าหมายนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวม จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือมอบหมายงานในแต่ละเรื่อง
ให้ดำเนินการพิจารณา 

  4.2 คณะทำงานพิจารณาหาข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลในปีการศึกษาท่ีผ่านมาเพ่ือประกอบในการจัดทำ
แผน / โครงการได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ 

 4.3 ศึกษาระเบียบพระราชบัญญัติและข้อบังคับอ่ืนๆรวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของโรงเรียนผู้บริหาร
และคณะครู มาประกอบในการพิจารณาจัดทำแผน /โครงการ 

 4.4 ในการพิจารณาของคณะทำงาน ให้เน้นในเรื่องการเรียนการสอนเป็นหลักซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของ
โรงเรียน ส่วนงานอื่นๆถือเป็นงานสนับสนุนให้การเรียนการสอนได้ผลดียิ่งขึ้น 

 
 

รายละเอียดประกอบงบประมาณ 
 

รายละเอียดประกอบงบประมาณ จำนวนเงิน 
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 256๔ 

เงินงบประมาณคงเหลือยกมา 
 

๘๒๘,๔๘๕.๘๘ 
 

เงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ 
     เงินอุดหนุนอ่ืน 

 
๘๑๓,๙๔๔ 

 

เงินนอกงบประมาณ   
      เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ 
      - โครงการอาหารเสริม (นม) 

 
 

5๗๘,๖๘0 
      - โครงการอาหารกลางวัน 1,๔๘0,000 
     -  เงินรายได ้ 1๕๓,00๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓,๘๕๔,๑๐๙.๘๘ 
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บทท่ี  3  
 รายละเอียด  งาน / โครงการ 

 

        ประมาณรายจ่ายเงินงบอุดหนุนรายหัวปงีบประมาณ  2564 
 

  โรงเรียนบ้านคลองลาว   ตำบลวังใหม ่  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี    สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

กลุ่มงาน (4  กลุ่มในโรงเรียน) 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบุคลากร งบ

ลงทุน 
ค่าตอบ  
แทน  

ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า 
สาธารณูปโภค รวม 

     กลุ่มบริหารวิชาการ        
1.โครงการสง่เสรมิทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ 

๑๔๔,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๕๔,๐๐๐ นางสาวสุภาวดี  บุตตะวงค์ 
นางสาวหทัยา    ชนะสิทธ์ิ 

2. โครงการส่งเสรมิทักษะชีวติสู่อาชีพ
ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

- - - - - ๑๐,๐๐๐ นางสาวเกษมณี  อุณวงษ ์
 

3.โครงการส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม - - ๒,๐๐๐ ๘,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ นายอดุลย์  รักษาภักด ี
 

๔.โครงการประกันคุณภาพภายใน - -  - 
๑๐,๐๐๐ 

- ๑๐,๐๐๐ นางสาวศิริวิมล พงษ์แตง 
นางสุวิมล  พลอยแหวน 

๕.โครงการโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ - - -  -  ๑๐,๐๐๐   นางสาวสุภาภรณ์   สืบศร ี
 

๖.โครงการจัดหาหนังสือเรียน - -  ๒๕๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ นางสาวสุภาวดี  บุตตะวงค์ 
 

๗.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ระดับปฐมวัย 

- - - 
๓๐,๐๐๐ 

- ๓๐,๐๐๐ นางสุวิมล พลอยแหวน   
นางสาวนิจพร   ขุนเทพ 

๘.โครงการวันสำคญั - - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
นางสาวรุจิเรธ สุดสงวน 

 
     กลุ่มบริหารงบประมาณ        
1. โครงการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค - - - - - ๒๐๐,๐๐๐ นางสาวศิริวิมล  พงษ์แตง 
กลุ่มบริหารบุคคล        
1. โครงการส่งเสรมิพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๓๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,000 - ๕๐,000 นายชัยดำรงค์  สิงหเจริญวัฒน์
นายสัญญา ศรีคงรักษ์ 
นางสุวิมล     พลอยแหวน 

๒.โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้

- - - ๑๐,000 - ๑๐,000 นางสาวธวัลรัตน์  เดิมสมบูรณ์ 
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กลุ่มงาน (4  กลุ่มในโรงเรียน) 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

  จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
งบบุคลากร งบ

ลงทุน 
ค่าตอบ 
แทน  

ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า 
สาธารณูปโภค รวม 

  กลุ่มบรหิารทัว่ไป        
1.โครงการโรงเรียนสีขาว - - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน ์

นายสัญญา   ศรีคงรักษ์ 
นายพงศ์เทพ   ใจอ่อน 

2.โครงการจัดระบบเก็บงานสารบรรณ
และข้อมลูสารสนเทศของโรงเรียน 

- - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ นายพัฒนศักดิ์  หอยสังข ์
 

๓.โครงการปัจฉิมนเิทศและบัณฑติ
น้อย 

- - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ นางเนาวรัตน์  วารีรักษ ์
นางสาวสุภาวดี บุตตะวงค์ 

๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม วัสด ุสื่อ 
อุปกรณ์ อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

- - - ๕๐,000 - ๕๐,000 นายสัญญา   ศรีคงรักษ์ 
 

๕.โครงการสมัพันธ์ชุมชน - - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ นางพิศวาส   เพ็งสุวรรณ 

๖.โรงเรียนดีประจำตำบล ๑๔๔,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๕๔,๐๐๐ นายชัยดำรงค์  สิงหเจริญวัฒน ์
นายสัญญา   ศรีคงรักษ์ 

๗.โครงการสหกรณ์โรงเรียน - - - ๒,000 - ๒,000 
นางสาวสุภาวดี บุตตะวงค์ 
นางสาวธวัลรัตน์  เดิมสมบูรณ์ 
นางสาววรรณภา  สอนวงษ ์

๘.โครงการโรงเรียนคณุธรรม 
จริยธรรม ธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

- - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

นายสัญญา   ศรีคงรักษ์ 
นางสาวรุจิเรธ สุดสงวน 
นางสุวิมล พลอยแหวน 

๙.โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน - - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ นางสาวรัตนา  เหลืองาม 

4.โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
สถานศึกษา 

- - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ นายชัยดำรงค์  สิงหเจริญวัฒน ์

 
 

แบบสรุปการบริหารงานโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 

ที ่ งาน 
รวมท้ังปีงบประมาณ  256๔ 

จำนวนโครงการ 
1    กลุ่มบริหารวิชาการ ๘ 
2    กลุ่มบริหารงบประมาณ ๑ 
3    กลุ่มบริหารบุคคล ๒ 
4    กลุ่มบริหารทั่วไป ๑๐ 
 รวมท้ังสิ้น  ๒๑ 
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การบริหารวิชาการ 

( ๘ โครงการ ) 
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โครงการ  ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21  
ฝ่ายงาน   บริหารวิชาการ  บริหารทั่วไป  บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา  ข้อที่ ๑ และ ข้อที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  โครงการตามนโยบาย อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับนโยบาย 
   ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่ ๒ 
   ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ ๑ และ ข้อที่ ๒ 
สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวสุภาวดี  บุตตะวงค ์, นางสาวหัทยา  ชนะสิทธิ์   
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕64 -เมษายน ๒๕65 
******************************************************************************************* 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน ความท้าทายด้านการศึกษาในการเตรียมนักเรียน
ให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ในกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สำหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Model of 21st Century Outcomes and 
Support Systems) ซึ่งเป็นทีย่อมรับอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน 
(Student Outcomes) ทัง้ในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็น
ต่อผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปญัหา การ
สื่อสารและการร่วมมือ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ความยืดหยุ่นและการ
ปรับตัว การเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต ภาวะผู้นำและความ
รับผิดชอบ (ทักษะการเรียนรู้ 3R x 8C) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ 
“ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator)  
 โรงเรียนบ้านคลองลาวตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียนจึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาตนเองและมทีักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกโรงเรียน  
 2.3 เพ่ือฝึกทักษะนักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
 2.4 เพ่ือนักเรียนรู้จักนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
 2.5 เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
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 2.6 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชา
เพ่ิมเติม หลักสูตรท้องถิ่นและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับท้องถิ่น และ 
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
  นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาว จำนวน 369 คน 
 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาว มีโอกาสเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักการทำงานร่วมกัน การเป็นผู้นำและผู้ตามและนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได ้สอดคล้องกับหลัดสูตรสถานศึกษา 
4.  วิธีการดำเนินงาน  
 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน

ดำเนินงาน 
พ.ศ.2564 

 
พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 - ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการ และกำหนด
หน้าท่ีรับผดิชอบ 

 
✓ 

 
 

 

          สุภาวด ี
หัทยา 

2 - ดำเนินกิจกรรมใน
โครงการ 
กิจกรรมที่ 1  
จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
 
✓ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
สุภาวด ี

กิจกรรมที่ 2  
พัฒนาทักษะภาษาจีน 

 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 สุภาภรณ ์
 

กิจกรรมที่ 3  
จัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ใน
ห้องเรียน 

 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 สัญญา 

กิจกรรมที่ 4 
ส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกบั
การพัฒนาการทาง
สมอง (BBL) 

 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
วรรณภา 

 
 

กิจกรรมที่ ๕ 
STEM / STEAM 

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 เกษมณี 
รัตนา 

กิจกรรมที่ 6 
วิทยาการคำนวณ  

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
สัญญา 
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กิจกรรมที่ 7 
สง่เสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 สุภาวด ี

กิจกรรมที่ ๘            
ทัศนศึกษา 

       
✓ 

     เนาวรัตน์ 

กิจกรรมที่ ๙        
เปิดบ้านวิชาการ 
“Open house” 

          
✓ 

  เนาวรัตน์ 

กิจกรรมที่ 10  
ห้องสมุดโรงเรียน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
รัตนา 

3 - กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 สภุาวด ี
หัทยา 

4 ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

           
✓ 

 สุภาวด ี
หัทยา 

  
สถานที ่โรงเรียนบ้านคลองลาว  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  
 
 
5.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น ๑๕0,000 บาท 
 ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณ ตามกิจกรรม/งานต่างๆ ดังนี้ 
 1) กิจกรรมที่ 1 หอ้งสมุดโรงเรียน    จำนวน 10,000 บาท 
 2) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะภาษาจีน จำนวน 360,000 บาท (รายได้สถานศึกษา) 
 3) กิจกรรมที่ 3 จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน จำนวน 10,000 บาท 
 4) กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพฒันาการทางสมอง (BBL) 
        จำนวน 10,000 บาท 
 5) กิจกรรมที ่5 STEM / STEAM    จำนวน 10,000 บาท 
 6) กิจกรรมที่ 6 วิทยาการคำนวณ / Coding  จำนวน 10,000 บาท 
 7) กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  จำนวน 10,000 บาท 
 8) กิจกรรมที่ 8 เปิดบ้านวิชาการ “Open house”   จำนวน 30,000 บาท  
 9) กิจกรรมที่ 9 ทัศนศึกษา    จำนวน 60,000 บาท 

10).กิจกรรมที่ 10 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จำนวน 2,000   บาท 
 หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
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6. ตวัชีวั้ดความสำเร็จ 
 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาว ร้อยละ 90 มีโอกาสเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ   
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักการทำงานร่วมกัน การเป็นผู้นำและผู้ตามและนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ได้ 

2.  สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการ 
ของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร้อยละ ๙๐ 

3. สถานศึกษามีระเบียบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและ 
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร้อยละ ๙๐ 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนพัฒนาตนเองและมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
 7.2 นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกโรงเรียน  
 7.3 นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
 7.4 นักเรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปญัหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
 7.5 นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

7.7 สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการ 
ของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 7.8 สถานศึกษามีการประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
      (ลงชื่อ)  สุภาวดี  บุตตะวงค์      ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางสาวสภุาวดี  บุตตะวงค์) 
                 ตำแหน่ง คร ูคศ.๒ โรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
 
      (ลงชื่อ)    หทัยา  ชนะสิทธิ์     ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางสาวหัทยา  ชนะสิทธิ์) 
                 ตำแหน่ง ครูคศ.1 โรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
 
(ลงชื่อ) สุภาวดี บุตตะวงค์  ผู้เห็นชอบโครงการ     (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสุภาวดี บุตตะวงค์)       (นายชัยดำรงค์   สิงหเจรญิวัฒน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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โครงการ     ส่งเสริมทักษะชีวิตสู่อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ฝ่ายงาน   บริหารวิชาการ  บริหารทั่วไป  บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
แผนงาน แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา  ข้อที่ 2 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง   โครงการตามนโยบาย  อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับนโยบาย 
   ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่ 1,2,3 
   ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่  1, 2, 3 
สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเกษมณี  อุณวงศ์   
 ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 
************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสดจ็พระราชดำเนินพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนที่ชนบทและท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลทั่วทุก
ภาคของประเทศไทย ทรงพบว่ามีราษฎรอีกเป็นจำนวนมากที่ยังอยู่ในภาวะยากลำบาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ที่ไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาพัฒนาเท่าเทียมกันทุกคนทำให้สนพระทัยและพระราชหฤทัยมุ่งมั่นท่ีจะช่วยเหลือ
ราษฎรเหล่านั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ดังนั้นในปี พ.ศ. 2523 พระองค์จึงทรงเริ่มงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมุ่งเน้นให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันทำการเกษตรภายใน
โรงเรียน และนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

โรงเรียนบ้านคลองลาวได้รับการสนับสนุนเงินค่าอาหารกลางวันจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ 
เป็นรายหัวๆละ 20 บาท แต่เพ่ือเป็นการส่งเสริมและเห็นความสำคัญที่จะปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้และนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  จึงได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งด้าน
บริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้าน
คลองลาว 

ครูประจำชั้นมีการจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนที่หลากหลายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ  มีความตระหนักและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนในรูปแบบเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน  ทุกชั้นเรยีน ให้นักเรียนทุกคนได้มีประสบการณ์และความรู้                                                       
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ซ่ึงแต่ละกิจกรรมท่ีจัดให้ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเอง
และสมาชิกในครอบครัวในอนาคตได ้ โดยโครงการนี้ประกอบไปด้วย  4  กิจกรรมย่อย ได้แก่  

1. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง                
2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ   
3. กิจกรรมธนาคารขยะ   
4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย    

2.  วัตถุประสงค์ 
1. นักเรียนเกิดทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันได ้
2) นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคต 
3) เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมี

ส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
4) เพ่ือลดปริมาณขยะในโรงเรียน   
5) นักเรียนตระหนักและเหน็ความสำคัญในการคัดแยกขยะ   
6)  นักเรียนสามารถเพ่ิมมูลค่าของขยะได้ 
7) นกัเรียนสามารถบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายของกิจกรรมได้ 
8) นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 
9)  นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นไปตามวัฒนธรรมไทยได้ 
10)  นักเรียนสามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 
1.  นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู้

ไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวันได ้
3.2 ด้านคุณภาพ 

1.  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2)   ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น   
3)  เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน   
4)  เพ่ือลดปริมาณขยะในโรงเรียน สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
5)  นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะ ทำให้เกิดการจัดการขยะเพ่ือ

นำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 
6)  นักเรียนสามารถเพ่ิมมูลค่าของขยะ เช่น งานประดิษฐ์สิ่งของ แล้วจำหน่าย ทำให้เกิดรายได้

หมุนเวียนในกิจกรรม 
7)  นักเรียนสามารถบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายของกิจกรรมได้ 
8)  นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 
9)  นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยอันดีงาม 
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4.  วิธีการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 1.1  เสนอ
โครงการเพือ่ขอ
อนุมัติ ประชุม
และมอบหมาย 
งานรับผิดชอบ
ของคณะครู
โรงเรียนบ้าน
คลองลาว 

 
✓ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

เกษมณี 
 

 1.2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

  
✓ 
 

          ผู้อำนวยการ 

2 1.กิจกรรม
เศรษฐกจิ
พอเพยีง  

  
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
 
 

เกษมณ ี
และ          

ครูประจำช้ัน 
 2.กิจกรรม

ส่งเสริมการ
เรียนรูสู้่อาชีพ 

  
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
 
 

เกษมณี         
และ               

ครูประจำช้ัน 
 3.กิจกรรม

ธนาคารขยะ 
  

✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 

 อดุลย์ 
พงศ์เทพ 

 4. ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

  
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
 
 

อดุลย์ 

3 ประเมินผลการ
ดำเนินงาน
โครงการ 

  
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
 
 

เกษมณ ี
และ          

ครูประจำช้ัน 

4 จัดทำรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินการและ
แนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

            
✓ 
 

ครเูกษมณี
และครู

ประจำชั้น 

 
สถานที ่ โรงเรียนบ้านคลองลาว  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุร ี
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5.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น  10,000 บาท 
  
6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียน
และชีวิตประจำวัน        
2.  นักเรียนนำความรู้ทักษะที่ได้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อและนำไปพัฒนาตนเองในด้าน
อาชีพที่ตนถนัด 
3. ชุมชนมีส่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษา 
4.ความพึงพอใจของนักเรียนและครู 
5.นักเรียนคัดแยกขยะได้ถูกต้อง 
6.โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
7.ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงร้อยละ 80 
  

- สํารวจ 
- สังเกต สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 
- สังเกตจากสภาพจริง 

- แบบสํารวจ   
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- แบบเสนอผลงานนักเรียน 
- แบบทดสอบ 
- ภาพถ่าย 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
     7.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
     7.2 นักเรียนนำความรู้ทักษะที่ได้ไปใช้ในการศึกษาต่อและนำไปพัฒนาตนเองในด้านอาชีพท่ีตนถนัด  
     7.3 นักเรียนมีความรู้เกีย่วกับการคัดแยกขยะ 
     7.4 นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
      (ลงชื่อ)    เกษมณี  อุณวงศ์ ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวเกษมณี  อุณวงศ์) 
                ตำแหน่ง คศ.๑ ครูโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
(ลงชื่อ) สุภาวดี  บุตตะวงค ์ ผู้เห็นชอบโครงการ    (ลงชื่อ)       ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสุภาวดี  บุตตะวงค์)       (นายชัยดำรงค์   สิงหเจรญิวัฒน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
               ตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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โครงการ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ฝ่ายงาน                     บริหารวิชาการ  บริหารทั่วไป  บริหารงานบุคคล  บริหารงบประมาณ 
แผนงาน แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ เสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี ดำรงชีวิตแบบวิถีไทย 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่ โครงการต่อเนื่อง   โครงการตามนโยบาย  อ่ืนๆสอดคล้อง
กับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่ 1 
  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ 2 
สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอดุลย์ รักษาภักดี 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565 

********************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่าง
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆและมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแก่กาลเวลาและบริบท
สังคมไทยดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เน้นการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ  เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข
อย่างแท้จริง 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านคลองลาว จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ และหลักการในการจัดการศึกษา เพ่ือมุ่งให้เกิดคุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงคท์ั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 3.1 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3.2 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวท ี
3.3 ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
3.4 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ 

 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองลาวทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ในทุกกจิกรรมตามท่ีโครงการกำหนด 
 
4.  วิธีการดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม/งาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. ประชุม วางแผน ครู
และบุคลากรรวมถึง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

✓ ✓    ✓ ✓     ✓ -อดุลย ์

2. แต่งต้ังคณะทำงาน  ✓ ✓          -สุชานันท ์
-ชัยดำรงค์ 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -อดุลย ์
4. ส่งเสรมิประชาธิปไตย 

และวินัยนกัเรียน 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -เกษมณ ี

-อดุลย ์
5. กิจกรรมโรงเรียนวิถี

พทุธ 
 
 

  ✓    ✓     -อดุลย ์

6. กิจกรรรมค่ายพุทธ
ธรรมนำชีวิต 

       ✓     -อดุลย ์

7. นิเทศ กำกับ ติดตาม           ✓  -สุชานันท ์
-ชัยดำรงค์ 

8. ประเมินผล/รายงานผล           ✓ ✓ -อดุลย ์

สถานที ่โรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
5.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น 10,000  บาท 
 ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณ ตามกิจกรรม/งานต่างๆ ดังนี้ 
 1)  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน    1,500  บาท 
 2)  กิจกรรมโรงเรียนวิธีพุทธ          1,000 บาท 
 3)  กิจกรรมค่ายพุทธธรรมนำชีวิต      7,500 บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ  
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6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ   
 6.1 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

6.2 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
6.3 ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
6.4 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 เชิงคุณภาพ  
 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองลาว ในปีการศึกษา 2564 ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมทีพึ่งประสงค์ ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (สอดรับกับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย) 

1)  นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
2)  นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที  
3)  นักเรยีนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4)  นักเรยีนมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 

                                                        (ลงชื่อ)   อดุลย์ รักษาภักด ี     ผู้เสนอโครงการ 
                                        (นายอดุลย์ รักษาภักด)ี 
                                                                  ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
 
(ลงชื่อ)    สุภาวดี  บุตตะวงค์  ผู้เห็นชอบโครงการ   (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวสภุาวดี  บุตตะวงค์)                           (นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์) 
   ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
 
                   (ลงชื่อ)   ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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โครงการ  การประกันคุณภาพภายใน 
ฝ่ายงาน   บริหารวิชาการ  บริหารทั่วไป  บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
แผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา  ข้อที่ 1 และ 4 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  โครงการตามนโยบาย อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับนโยบาย 
   ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่...... 
   ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ .... 
สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศิริวิมล  พงษ์แตง,นางสุวิมล  พลอยแหวน 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 
************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพ
การศึกษาตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข้อ 14 กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกดั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก” การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่
สร้างความม่ันใจให้ทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมเชื่อมั่นได้ว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีความรู้
ความสามารถ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกำหนดและสังคมต้องการโรงเรียนบ้านคลองลาว จึงได้
จดัทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเปน็การสนองนโยบายดังกล่าว 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำ
ผลการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

2.2 เพ่ือพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุม่เป้าหมาย 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

2.4 เพ่ือตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
2.5 เพ่ือให้โรงเรียนมีเอกสารวัดผลประเมินผลครบถ้วนสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 (1)  ครูร้อยละ 80 ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งและอยู่ใน
ระดับดขีึ้นไป 
 (2)  ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน การจัดการเรียนรู้อย่างเป็น 
                ระบบข้ันตอน 
 (3)  นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 (4)  ครูร้อยละ 80 มีการจัดทำเอกสารวัดผลประเมินผลครบถ้วน และใช้เครื่องมือวัดผล 
                ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
 เชิงคุณภาพ  

(1) ครูมีการพฒันาการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 (2)  ครูมีการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน การจัดการเรียนรู้อย่างเป็น 
                ระบบข้ันตอน 
 (3)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 (4)  ครูจัดทำเอกสารวัดผลประเมินผลครบถ้วน และใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผลที่ เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
 
4.  วิธีการดำเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1 เสนอโครงการเพื่อ

ขออนุมัติ ประชุม
และมอบหมาย งาน
รับผิดชอบของคณะ
ครู 

 
✓ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- ศิริวิมล   
- สุวิมล   

 

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

  
✓ 
 

          -สุชานันท์ 

2 ดำเนินกิจกรรมใน 
โครงการ 
๑.นิเทศภายใน 

  
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
 
 

- รุจิเรจ  
- สภุาวด ี

2. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของนักเรียน 

  
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
 
 

- สุภาวดี  
- รุจิเรธ        
- หัทยา 

3. จัดทำรายงาน 
SAR 

 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ✓ 
 

✓ 
 

- สุภาวด ี
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ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

 4. วัดผล
ประเมินผล 

  
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
 
 

- สุภาวดี  
- รุจิเรธ     
- หัทยา 

3 กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 

           
✓ 
 

 
✓ 
 

- ศิริวิมล   
- สุวิมล   

4 จัดทำรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินการ 

            
✓ 
 

- ศิริวิมล   
- สุวิมล   

 
สถานที ่ โรงเรียนบ้านคลองลาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
 
5.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นคา่ใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น  10,000 บาท 
 ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณ ตามกิจกรรม/งานต่างๆ ดังนี้ 
 1) นิเทศภายใน  
 2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
 3) วัดผลประเมินผล 
 
6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ครูร้อยละ 80 ไดร้ับการนิเทศการ
จดัการเรียนการสอน อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง และอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 นิเทศการจัดการเรียนรู ้ แบบนิเทศการจดัการเรียนรู ้

ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายใน              
การจัดการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ
ขัน้ตอน 

ร้อยละ 80 นิเทศ กำกับ ติดตาม แบบรายงานการประเมินคณุภาพ
ภายใน 

นักเรียนร้อยละ 80  มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

ร้อยละ 80 วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก
ระดับชั้น 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

ครูร้อยละ 80 มีการจัดทำเอกสาร
วัดผลประเมินผลครบถ้วน และใช้
เครื่องมือวัดผล 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 80 นิเทศติดตามผล เอกสารวดัผลประเมินผล 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. การจัดการเรยีนการสอนของครูได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และนำผลการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

2. ในด้านวิชาการมีการพัฒนาโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 3.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

4.  มีการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
5.  โรงเรียนมีเอกสารวัดผลประเมินผลครบถ้วนสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)  ศิริวิมล พงษ์แตง     ผู้เสนอโครงการ             (ลงชื่อ)  สุวิมล  พลอยแหวน ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวศิริวิมล พงษ์แตง)                 (นางสุวิมล  พลอยแหวน) 
ตำแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านคลองลาว           ตำแหน่ง คร ูค.ศ.๒ โรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
 
(ลงชื่อ) สุภาวดี  บุตตะวงค์  ผู้เห็นชอบโครงการ          (ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสุภาวดี  บุตตะวงค์)          (นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ                 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
      
           (ลงชื่อ)            ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
                    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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โครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ฝ่ายงาน    บริหารวิชาการ   บรหิารทั่วไป   บริหารงานบุคคล  บริหารงบประมาณ 
แผนงาน          พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา      ข้อที ่2   
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง   โครงการตามนโยบาย  อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่ 1 
  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ .... 
สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภาภรณ์ สืบศร ี
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 
************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
              สุขภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต  ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพ้ืนฐานสำคัญต่อการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย และการเฝ้าระวังทันตสุขภาพต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ในเด็ก
วัยประถมศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้สังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตน  
การส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่สำคัญและจำเป็น  ทำให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพดี  สมบูรณ์แข็งแรง ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ จะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพที่
สมบูรณ์  มีภูมิคุ้มกันโรค ร่างกายเจริญเตบิโตแข็งแรง มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งยังสร้างสุขนิสัย
ที่ดีในการรับประทานอาหารให้กับนักเรียนทุกคน   ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้สามารถนำความรู้และศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้น การพัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์  สังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย การเล่นกีฬาที่ตนชอบ และการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียนเกิดสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา  และมีทักษะในการพัฒนาตนเองไปสู่ความสามารถใน
ระดับสูงต่อไป เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล   
 
2.  วัตถุประสงค ์
         2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและแนะนำผู้อื่นได้ 
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3.  เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ   
          (1)  นักเรียนร้อยละ 95  นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
          (2)  นักเรยีนร้อยละ 95  ได้รับการบริการด้านสุขอนามัยและทันตสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี 
          (3)  นักเรียนร้อยละ 95  มีบัตรบันทึกสุขภาพและบันทึกภาวะโภชนาการ 
        3.2 เชิงคุณภาพ  
         (1)  นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
         (2)  นักเรียนมีความรู้ที่ถูกตอ้งสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและแนะนำผู้อื่นได้ 
 
4.  วิธีการดำเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน

ดำเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการ และกำหนด
หน้าท่ีรับผดิชอบ 

 
✓ 

           -สุภาภรณ์  

2 ดำเนินกิจกรรมใน
โครงการ 
กิจกรรมที่ 1  
งานอนามัยโรงเรียน 

 
 
 
✓ 
 

 
 
 
✓ 
 

 
 
 
✓ 
 

 
 
 
✓ 
 

 
 
 
✓ 
 

 
 
 
✓ 
 

 
 
 
✓ 
 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 

 
-สุภาภรณ์  

กิจกรรมที่ 2  
อาหารกลางวัน อาหาร
เสรมิ(นม) 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 -รัตนา  

กิจกรรมที่ 3  
To Be Number One 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 -พงศ์เทพ  

กิจกรรมที่ 4 
กีฬาสีภายในโรงเรยีน 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 -พงศ์เทพ  

3  กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 

          ✓  -สุภาภรณ์  

4 ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

          ✓  -สุภาภรณ์  

 
สถานที ่ โรงเรียนบ้านคลองลาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
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5.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณ ตามกิจกรรม/งานต่างๆ ดังนี้ 
             1) เงนิอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑๐,๐๐๐   บาท 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
1) กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน ๕,๐๐๐ 
2) กิจกรรมอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) - 
3) กิจกรรม To Be number one ๒,๐๐๐ 
4) กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ๓,๐๐๐ 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
6. ตัวชีวั้ดความสำเร็จ 
       6.1 เชิงปริมาณ 
            (1)  นักเรียนร้อยละ 95  นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
            (2)  นักเรียนร้อยละ 95  ได้รับการบริการด้านสุขอนามัยและทันตสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี 
            (3)  นักเรียนร้อยละ 95  มีบัตรบันทึกสุขภาพและบันทึกภาวะโภชนาการ 
        6.2 เชิงคุณภาพ  
           (1) นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
           (2) นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและแนะนำผู้อ่ืนได้ 
 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

7.1 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 
        7.2 นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

  7.3 นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและแนะนำผู้อ่ืนได้ 
  7.4 นักเรียนไดร้ับการบริการด้านสุขอนามัยและทันตสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 
               (ลงชื่อ)     สุภาภรณ์  สืบศร ี ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวสุภาภรณ์  สบืศร)ี 
              ตำแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
(ลงชื่อ)  สุภาวดี บุตตะวงค ์ ผู้เห็นชอบโครงการ     (ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสุภาวดี บุตตะวงค์)      (นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ         ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
               (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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โครงการ การจัดหาหนังสือเรียน 
ฝ่ายงาน  บริหารวิชาการ  บริหารทั่วไป  บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ ข้อที่ 4 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  โครงการตามนโยบาย อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับนโยบาย 
   ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  
   ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ 4 
สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภาวดี  บุตตะวงค ์
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  กับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  และหลักสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุก
ประเภทที่มีอยู่ในท้องถิ่น เน้นสื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โรงเรียนบ้านคลองลาว 
จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้มีหนังสือสำหรับศึกษาค้นคว้าและหนังสือเรียนอย่าง
เพียงพอตรงกับความต้องการของครูผู้สอน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีหนังสือเรียน และศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ 
 2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอนตรงกับความต้องการ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอน และนักเรียนมีประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 (1) นักเรียนระดับอนุบาลปีที่  1  ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  มีหนังสือเรียนครบทุกวิชา 
 (2) ครูผู้สอนทุกคนมีหนังสือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนครบทุกวิชา 
 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนและครูผู้สอนมีหนังสือประกอบการเรียนการสอน และศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ  
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4.  การดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/งาน ปี 2564 

มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ ประชุมและ
มอบหมาย งาน
รับผิดชอบของคณะ 

 ✓ 
 
 
 

        -สุภาวด ี

แต่งตัง้คณะทำงาน  ✓         -ผู้อำนวยการ 

2 แผนการดำเนนิงาน 
.1 ครูวิชาการสำรวจ
และ รวบรวมชื่อหนังสือ
และจำนวนที่ต้องการซ้ือ 

✓          -ครูประจำชั้น 
-ครูประจำวิชา 

2 คณะทำงานพิจารณา
รายการซ้ือหนังสือของ
แต่ละช่วงชั้น 

✓ 
 

         คณะทำงาน 

3 จัดซื้อหนังสือเรียน
ตามรายการ 

  ✓        คณะทำงาน 

3 กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 

  ✓        คณะทำงาน 

4 จัดทำรายงานสรุปผล
การดำเนินการ 

  
 

✓ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

สุภาวด ี

 
สถานที่  โรงเรียนบ้านคลองลาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
 
5. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น 250,000 บาท  
 

6. การประเมนิผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนทุกชั้นมีหนังสือครบ 
ร้อยละ ๑๐๐ ในทุกรายวิชา 
 

- สำรวจความต้องการซื้อหนังสือ
ยืมเรียนของแต่ละช่วงชั้น 

- แบบสำรวจความต้องการซื้อหนังสือยืม
เรียนของแต่ละช่วงชั้น 
 

ครูผู้สอนทุกคนมีหนังสือ 
ประกอบการเรียนครบทุก
รายวิชา 

- สำรวจความต้องการซื้อหนังสือ
ยืมเรียนของแต่ละช่วงชั้น 

- แบบสำรวจความต้องการซื้อหนังสือ    
ยืมเรียนของแต่ละช่วงชั้น 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 นักเรียนและครูผู้สอนมีหนังสือประกอบการเรียนการสอน และศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ  
 
 
 
 

    ลงชื่อ  สุภาวด ี บุตตะวงค์    ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวสุภาวดี  บุตตะวงค์)   

   ตำแหน่ง ครูคศ.2 โรงเรียนบ้านคลองลาว                                    
 
 
   ลงชื่อ สุภาวดี  บุตตะวงค์  ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวสภุาวดี  บุตตะวงค)์ 
  ตำแหน่ง   หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
  

  
 

    ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์) 
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 

  
                                                                   ลงชื่อ                           ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                      (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
                                                           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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โครงการ  วันสำคัญ 
ฝ่ายงาน   บริหารวิชาการ  บริหารทั่วไป  บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
แผนงาน    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา  ข้อที่ 2 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  โครงการตามนโยบาย อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่...... 
  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ ๒ 
สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรุจิเรธ   สุดสงวน,  นางสาวเกษมณี   อุณวงศ์ และนางเนาวรัตน์   วารีรักษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ    
************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 

การที่มนุษย์จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมกับแนวทางศีลธรรมและวัฒนธรรมนั้นจะต้องได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  มองเห็นคุณค่าและความซาบซึ้ง  ยอมรับและปฏิบัติอย่างเห
มะสม  โรงเรียนในฐานะที่เป็นที่ฝึกฝนอบรมนักเรียน จำเป็นที่ต้องแสวงหาแนวทางที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ มีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในทุกๆด้าน และมีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  การที่นักเรียน
จะตระหนักและเห็นความสำคัญของวันสำคัญได้ดีและชัดเจน นอกจากจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้แล้ว ยังจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญของชาติ 
ศาสนา  และวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
            โรงเรียนจึงจัดโครงการวันสำคัญขึ้น เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  เห็นคุณค่า จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและได้แสดงออกอย่างเหมาะสม อัน
เป็นวิธีการช่วยขยายกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน ทำให้นักเรี ยนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจและเห็นความสำคัญของวันสำคัญต่างๆและขนบธรรมเนียมประเพณี  
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี 
           2.3 เพ่ือให้นักเรียนปรับสภาพของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
          2.4 เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ 
          2.5 เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีสำคัญของท้องถิ่นและของชาติตามความเหมาะสม 
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3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 3.1  นักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
 3.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
 3.3 กิจกรรมในโครงการวันสำคัญตลอดปีการศึกษา จำนวน  13   กิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ  

3.1 นักเรียนให้ความร่วมมือและเกิดสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสำนึกรักท้องถิ่น อันดีงาม 
        3.2 นักเรียนมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
        3.3 นักเรยีนมีความพึงพอใจต่อการได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
 

4.  วิธีการดำเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
ก.ย
. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัต ิ             -รุจิเรธ 

แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน             -สุชานันท ์

-ชัยดำรงค์ 
ประชุมคณะทำงาน
เพื่อชี้แจง             -สุชานันท ์

-ชัยดำรงค์ 
2 ดำเนินงานตาม

กิจกรรม             ครูรุจิเรธ 
คณะครู 

 กิจกรรมวนัวิสาขบูชา             -สุภาวด ี
กิจกรรมวนัเฉลิมพระ
ชนพรรษาฯ ราชิน ี

 
           -ธวัลรัตน ์

กิจกรรมวนัไหว้คร ู             -อดุลย ์

กิจกรรมวนัสุนทรภู่
และวนัยาเสพติด 

            -รุจิเรธ 
-สัญญา 

กิจกรรมวนั
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 

 
           

-รัตนา 

กิจกรรมวนัเฉลิมฯ   
ร.10 

            -รุจิเรธ 

กิจกรรมวนัภาษาไทย             -ธวัลรัตน ์
-อดุลย ์

กิจกรรมวนัแม่
แห่งชาต ิ

 
           

-รองฯ   
-สัญญา   
-พงษ์เทพ 

กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 

 
           

-รัตนา 
-เกษมณ ี
-สุดารัตน ์

กิจกรรมลอยกระทง             -เนาวรัตน ์

กิจกรรมวัน
คริสต์มาสวันขึ้นปี
ใหม่ 

 
           

-หทัยา   
-สุภาภรณ์  
-พงษ์เทพ 
-คมกฤช 
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ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

 กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

 
           

-สุวิมล  
-สัญญา   
-พงษ์เทพ 

กิจกรรมวัน
มาฆบูชา 

         
   -เกษมณ ี

3 ประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน 
ครู  และผู้เกี่ยวข้อง 

            
หัวหน้ากจิกรรม 

ประเมนิผล
โครงการ 

            
ครูรุจเิรธ 

4 รายงานผลสรุป
โครงการต่อฝ่าย
บริหาร 

         
   

ครูรุจเิรธ 

  
สถานที ่ โรงเรียน  วัดคลองลาว  และชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
5.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น 10,000 บาท 
 ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณ ตามกิจกรรม/งานต่างๆ ดังนี้ 

1.  กิจกรรมวันวิสาขบูชา        - บาท 
2. กิจกรรมวันราชินีฯ     ๑,๐๐๐ บาท 
3. กิจกรรมวันไหว้ครู         - บาท 
4. กิจกรรมวันสุนทรภู่และยาเสพติด   ๑,๐๐๐ บาท 
5. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ๑,๐๐๐ บาท 
6. กิจกรรมวันเฉลิมฯ ร.10    ๑,๐๐๐ บาท 
7. กิจกรรมวันภาษาไทย    ๑,๐๐๐ บาท 
8. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ    ๑,๐๐๐ บาท 
9. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์    ๑,๐๐๐ บาท 
10. กิจกรรมลอยกระทง        -      บาท 
11. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่    ๑,๐๐๐ บาท 
12. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ    ๑,๐๐๐ บาท 
13. กิจกรรมวันมาฆบูชา    ๑,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
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6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

6.1  นักเรียนทุกระดับชั้น (อนุบาล-ป.6) เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 
6.2  ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการครบทุกกิจกรรม 

 เชิงคุณภาพ 
6.1 มีการดำเนินงานกิจกรรมอย่างน้อย 6 กิจกรรมตามแผนงานโครงการ 

          6.2 คร ู/ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
          6.3 บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 
 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

-   นักเรียนมีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
        -   นักเรียนมีความรักวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
       -   โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญต่างๆให้กับนักเรียน 
        -   โรงเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ)    รุจิเรธ    สุดสงวน ผู้เสนอโครงการ 
                        (นางสาวรุจิเรธ    สุดสงวน) 
              ตำแหน่ง  คร ูคศ. 1 โรงเรยีนบ้านคลองลาว 
 
 
(ลงชื่อ) สุภาวดี  บุตตะวงค ์  ผู้เห็นชอบโครงการ   (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวสุภาวดี  บุตตะวงค์)                (นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
 
               (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
                ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  
ฝ่ายงาน   บริหารวิชาการ  บริหารทั่วไป  บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านวิชาการระดับปฐมวัย) 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  โครงการตามนโยบาย อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับนโยบาย 
   ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่...... 
   ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ 1 
สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุวิมล พลอยแหวน     นางสาวนิจพร   ขุนเทพ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 
************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 

สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นําไปสู่การกําหนดทักษะสําคัญสําหรับเด็กในศตวรรษที่ 
๒๑ ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง   ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ที่กำหนด
เป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  เป็นคนดีมี
วินัย  สำนึกความเป็นไทย  และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติในอนาคต  
โรงเรียนบ้านคลองลาวจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติภายใต้บริบทสังคม – วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความ
เอ้ืออาทร เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสุข มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญา  เป็นคนดีมีวินัย  สำนึกความเป็นไทย  และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และ
ประเทศชาติในอนาคต  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ที่จะเรียนรู้ก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามศักยภาพของตนเอง ได้แก่ ทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก ทักษะการใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการสังเกตและสำรวจ ทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ ทักษะในเรื่องจำนวน 
ปริมาณ น้ำหนัก การกะประมาณและการเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย ซึ่งโครงการนี้จะเน้นให้ 
สอดคล้องกับวัยและความสนใจของผู้เรียน 
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2.  วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมคีวามสุขและส่งเสริมคุณลักษณะ
ตามวัยทั้ง 4 ด้านและพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

2.2 ตระหนักในความสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูโดยเฉพาะการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและคุณธรรม 
จริยธรรมในวัยเด็ก 
         2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
         2.4 เพ่ือส่งเสริมพัฒนางานวิชาการให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย 
 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
นักเรียนชั้นอนุบาล  โรงเรียนบ้านคลองลาว  จำนวน 91  คน 
 เชิงคุณภาพ  

-    นักเรียน มคีวามร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
- นักเรียน มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 

- นักเรียน ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

- นักเรียน มีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 

- นักเรียน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

- นักเรียน สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 

- นักเรียน มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิด 

- นักเรียน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- นักเรียน มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

4. วิธีการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/
งาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 ประชุม
ชี้แจงจัดทำ
โครงการ 

 
✓ 

           -สุวิมล 

2 แต่งตั้ง
คณะทำงาน 

 
✓ 

           -สุชานันท์ 
-ชัยดำรงค์ 
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ที ่ กิจกรรม/
งาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

3 ประชุม
ครูผูส้อน
ระดับปฐมวัย 

✓            -สุวิมล 

4 กิจกรรมหนู
น้อยรัก
สุขภาพ 

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  -พิศวาส 

5 กิจกรรมหนู
น้อยเด็กดีมี
คุณธรรม 

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  -เนาวรัตน ์

6 กิจกรรมการ
จัดการเรียน
การสอนแบบ
บูรณาการ 

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  -นิจพร 

7 กิจกรรม
ส่งเสริม
วิชาการ
ปฐมวัย 

   
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  -สุวิมล 

8 ตดิตามและ
ประเมินผล 

           
✓ 

 
✓ 

-สุวิมล 

9 สรุปและ
รายงานผล 

           
✓ 

 
✓ 

-สุวิมล 

  
สถานที ่ โรงเรียนบ้านคลองลาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
 
5.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น  30,000  บาท 
 ซึ่งแบง่ออกเป็นงบประมาณ ตามกิจกรรม/งานต่างๆ ดังนี้ 
  1)กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ       5,000   บาท 

2)กิจกรรมหนูน้อยเด็กดีมีคุณธรรม    5,000   บาท 
3)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  10,000 บาท 
4)กิจกรรมส่งเสริมวิชาการปฐมวัย    10,000 บาท 
  

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
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6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
            นักเรียนชั้นอนุบาล  โรงเรียนบ้านคลองลาว 

นักเรียนร้อยละ  85    ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
  นักเรียนร้อยละ  85    มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
  นักเรียนร้อยละ 85    ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
  นักเรียนร้อยละ  85    ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
  นักเรียนร้อยละ  85    เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  นักเรียนร้อยละ  85    สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
  นักเรียนร้อยละ  85    มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิด 
  นักเรียนร้อยละ   85    มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  นักเรียนร้อยละ  85    มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 เชิงคุณภาพ 

-    นักเรียน มีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
- นักเรียน มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
- นักเรียน ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
- นักเรียน มีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
- นักเรียน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- นักเรียน สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
- นักเรียน มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิด 
- นักเรยีน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- นักเรียน มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
-    ผู้เรียนร้อยละ   85 มีความรา่เริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ   85  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
- ผู้เรียนร้อยละ   85  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
- ผู้เรียนร้อยละ   85  มีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
- ผู้เรียนร้อยละ   85  เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- ผู้เรียนร้อยละ   85  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
- ผู้เรียนร้อยละ   85  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิด 
- ผู้เรียนร้อยละ   85  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ  คณิตศาสตร์ 
- ผู้เรียนร้อยละ   85  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
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      (ลงชื่อ)   สุวิมล   พลอยแหวน ผู้เสนอโครงการ 

                (นางสุวิมล   พลอยแหวน) 

       ตำแหน่ง คร ูคศ.๒ โรงเรียนบ้านคลองลาว 

 

(ลงชื่อ) สุภาวดี  บุตตะวงค ์  ผู้เห็นชอบโครงการ    (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวสุภาวดี  บุตตะวงค์)                          (นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นคลองลาว 

 

       (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

                (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 

              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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การบริหารงบประมาณ 
( 1 โครงการ ) 
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โครงการ          ใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
ฝ่ายงาน   บริหารวิชาการ  บริหารทั่วไป  บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
แผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา  ข้อที่  4 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  โครงการตามนโยบาย อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับนโยบาย 
   ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่ 4 
   ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ .... 
สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางรัตนา เหลืองาม, นางสาวศิริวิมล  พงษ์แตง 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 
************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านคลองลาว  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาจำนวนมาก  มีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมและทั่วถึง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้   
  ดังนั้นโรงเรียนบ้านคลองลาว จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 
โดยใช้งบประมาณรายไดท้ีไ่ด้รับจากการจัดสรรของ สพฐ.มาใช้จ่ายภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้อย่าง 
                 เพียงพอ 
 2.2  เพ่ือบริการระบบสาธารณูปโภคท่ีดีให้กบัคณะครู บุคลากร นักเรียน ภายในโรงเรียนได้ 
                อย่างทั่วถึง  
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  (ให้ใครเป็นผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกี่คน) 

(1) นักเรยีน ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ในโรงเรียนได้รับการจัดสรรค่าสาธารณูปโภค 
     อย่างเพียงพอและเหมาะสม  
(2) คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบ

สาธารณูปโภค อย่างน้อยร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ ( ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถทำอะไรไดห้รือมีความรู้เรื่องใด) 
       (1) โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
       (2) การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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4.  วิธีการดำเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1 -เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ ประชุมและ
มอบหมาย งานรับผิดชอบ
ของคณะครโูรงเรียนบ้าน
คลองลาว 
 

 
✓ 

 
✓ 

          -ศิริวิมล   
 

-แต่งต้ังคณะทำงาน             -สุชานันท ์
-ชัยดำรงค์ 

๒ ดำเนินกิจกรรมใน
โครงการใช้จ่าย
สาธารณูปโภค ดังนี้ 
     - ค่าไฟฟ้า   
     - ค่าน้ำประปา   
     - ค่าโทรศัพท์      
     - ค่าบริการ 
       อินเตอร์เน็ต 

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

-รัตนา 
-ศิริวิมล   

๓ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
การดำเนินงาน 

     
 

    
✓ 

   -สุชานันท ์
-ชัยดำรงค์ 

๔ จัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินการ 

           
✓ 

 -รัตนา 
-ศิริวิมล   

 
สถานที ่โรงเรียนบ้านคลองลาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี
 
5.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น 200,000 บาท 
 ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณ ตามกิจกรรม/งานต่างๆ ดังนี้ 
 1) ใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
       - ค่าไฟฟ้า   
       - ค่าน้ำประปา   
        - ค่าโทรศัพท์      
        - ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
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5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 

         เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

นักเรยีน ครูและบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียนได้รับ
การจัดสรรค่า
สาธารณูปโภคอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

ร้อยละ 100 - การจัดสรร 
  งบประมาณ 
 

- แผนการจัดสรร 
  งบประมาณ 
- แบบรายงาน 
  ค่าสาธารณูปโภค 

คณะครู บุคลากร 
นักเรียน และผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการเกี่ยวกับระบบ
สาธารณปูโภค               

ร้อยละ 80 - การสังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอ 
 2. โรงเรียนบริการระบบสาธารณูปโภคท่ีดีให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียน ภายในโรงเรียน 
              อย่างทั่วถึง 
 3. คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบ    
สาธารณปูโภค 
 
 
                                                          (ลงชื่อ)   ศิริวิมล   พงษ์แตง    ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวศิริวิมล   พงษแ์ตง) 
                     ตำแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
(ลงชื่อ)  รัตนา   เหลืองาม  ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ)                ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวรัตนา   เหลืองาม)            (นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงบประมาณ        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
            (ลงชื่อ)                ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางสุชานันท์  รตันภาค) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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การบริหารบุคคล 
( ๒ โครงการ ) 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
ฝ่ายงาน    บริหารวิชาการ  บริหารทั่วไป   บริหารงานบุคคล  บริหารงบประมาณ 
แผนงาน  บรหิารงานบุคคล 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา  ข้อที ่2 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง    โครงการตามนโยบาย   อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับนโยบาย 

  ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่ 2 
  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ 2 

สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
           มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน 
           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 
*********************************************************************************************************************************** 

๑.หลักการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม 

สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และ 
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอก 
สถานศึกษา เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา 
ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกท้ังเป็น 
การสร้างขวัญ กำลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถนำความรู้และ 
ประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์โครงการ 

1 เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร 
2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองท้ังในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม  

 อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
4 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษา 

 ดูงาน มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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๓.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ 
       หน้าที่ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ 
    ศึกษาดูงาน อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    

                          ของผู้เรียน ให้เกิด ประโยชน์ สูงสุดกับการจัดการเรียนการสอน  
เชิงคุณภาพ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับด ี 
   ขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน  
    อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ได้ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                        อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักของการทำวิจัยนำไปสู่การบูรณาการใช้ให้เกิด  
                        ประโยชน์ สูงสุดกับการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
๔.วิธีการดำเนินงาน  
 
ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1 ประชุม วางแผน ครูและ

บุคลากรรวมถึง ผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 

✓       ✓     -ชัยดำรงค์ 

2 แต่งต้ังคณะทำงาน  ✓           - สุชานันท ์
- ชัยดำรงค์ 

3 วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -สุภาวดี  
-ชัยดำรงค์ 

4 สร้างขวัญข้าราชการครู
และบุคลากรในโรงเรียน 

        ✓    -ชัยดำรงค์  
-สุวิมล 

5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร     ✓      ✓  -ชัยดำรงค์ 

6 ศึกษาดูงาน         ✓    -สุวิมล 

7 นิเทศ กำกับ ติดตาม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -สุชานันท ์
-ชัยดำรงค์ 

8 ประเมินผล/รายงานผล             -ชัยดำรงค์ 

สถานที ่ โรงเรียนบ้านคลองลาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
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๕.งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น  ๕0,000 บาท 
 ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณ ตามกิจกรรม/งานต่างๆ ดังนี้ 
 1. วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา      1,000   บาท 

2. สร้างขวัญข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน    ๕,000   บาท  
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร      ๕,000   บาท 
4. ศึกษาดูงาน       ๓๙,000   บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
 

๖.ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ใน
ระดับดีข้ึนไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

2. ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ร้อยละ ๙0 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
3. ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับ การอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 

อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักของการทำวิจัย ร้อยละ 90 นำไปสู่การบูรณาการใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุดกับการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 

 เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับดีขึ้นไป    
      และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
3.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน  

               อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 
          4.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
               อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักของการทำวิจัยนำไปสู่การบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์   
               สูงสุดกับการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจที่ดี มีความรัก สามัคคี  
 มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษา 

 ดูงาน มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
4. โรงเรียนมีผลงานและมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
5. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในด้านการจัดการศึกษา 
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                                                                    (ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
                        (นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์) 
                          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
 
(ลงชื่อ) สุวิมล   พลอยแหวน  ผู้เห็นชอบโครงการ          (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสุวิมล   พลอยแหวน)            (นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารบุคคล              ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
                       (ลงชื่อ)   ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางสุชานันท์  รตันภาค) 
                ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ฝ่ายงาน   บริหารวิชาการ   บริหารทั่วไป   บริหารงานบุคคล  บริหารงบประมาณ 
แผนงาน พัฒนาบุคคล 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา  ข้อที่ 2   
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง    โครงการตามนโยบาย   อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับนโยบาย 
    ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่ 1 ,3 และ 4 
    ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ .... 
สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธวัลรัตน์  เดิมสมบูรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 
************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 
กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณท์ั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และกำหนด
บทบาทสถานศึกษาไว้ในมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา ทั้ง
ในระบบโรงเรียน  นอกระบบโรงเรียน  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย   

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) ทาง
โรงเรียนเห็นความสำคัญแก่ผู้เรียนจึงมีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้ในวงการจัดการศึกษา  แต่ในสภาพปัจจุบัน
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV  และ  DLIT  ยังถูกนำมาใช้อย่างไม่เต็มที่  โรงเรียนจึงมีความ
จำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน  DLTV  และ  DLIT   ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Online On Demand และ On Hand 
เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อยู่กับบ้านและมีผู้ปกครองคอยดูแลให้ความช่วยเหลือในระหว่างเรียน โดยมีการ
ติดต่อสื่อสารกับครโูดยตรงเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจได้รับความรู้อย่างกว้างขวางตามความถนัดและความสนใจ 

  2.2  เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.3  เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ได้แก่   
วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ฯลฯ  
 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   

(1) นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาว จำนวน 369 คน มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น  
(2) ครูได้รับทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพ่ิมข้ึน  
(3) นักเรียนมีผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ที่ดีข้ึน 

 เชิงคุณภาพ 
(1) นักเรียนได้รับความรู้จากการจัดการศกึษาทางไกลผ่าน  DLTV  และ  DLIT  ของโรงเรียนตลอด 

ปีการศึกษา 
(2) คณะครูทุกคนได้รับความรู้ ความชำนาญ และบริการจากการจัดการศึกษาทางไกลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนได้

ระดับปานกลางขึ้นไป ได้แก ่ วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ฯลฯ  
 

4.  วิธีการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย

. 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 การวางแผน 
- ประชุมวางแผน
โครงการ/กิจกรรม 
- กำหนดความรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
- เสนอเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 

✓       ✓     -ธวัลรัตน์   

 แต่งต้ังคณะทำงาน 
 

 ✓           - สุชานันท ์
- ชัยดำรงค์ 

2 การดำเนินงาน 
- จัดการเรียนการสอน
ผ่าน  DLTV  และ  DLIT 
- การเรียนการสอนในช่วง
การแพร่ระบาด 
เช้ือไวรัสโควิด-19 

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

- ครปูระจำชั้น 
- ครูประจำวิชา 
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ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3 นิเทศ กำกับ ติดตาม  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 
 

-สุชานันท ์
-ชัยดำรงค์ 

4 ประเมินผล/รายงานผล            
✓ 

 
✓ 
 

-ธวัลรัตน์   

 
สถานที ่ โรงเรียนบ้านคลองลาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
5.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น 10,000 บาท 
 ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณ ตามกิจกรรม/งานต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) จัดการเรียนการสอนผ่าน  DLTV  และ  DLIT          2,000   บาท 
 2) การเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 8,000  บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
 
6. การติดตามและประเมินผล 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. 

 
ร้อยละของนักเรยีนได้รับความรู้จากการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่าน  DLTV  และ  DLIT  ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 

- สังเกต - แบบสังเกต 

2. คณะครูทุกคนได้รับความรู้ ความชำนาญ และบริการจากการจัด
การศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของคณะครูในโรงเรียน 

- สังเกต - แบบสังเกต 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชา อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนในโรงเรียน 

- ทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ 
 

  
 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1 นักเรียน และผู้สนใจ ได้รับความรู้อย่างกว้างขวาง  

2 ครูมีความชำนาญการสอนมากขึ้น 
3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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                  (ลงชื่อ)     ธวลัรัตน์  เดิมสมบูรณ ์   ผู้เสนอโครงการ 
                           (นางสาวธวลัรัตน์  เดิมสมบูรณ์) 
                     ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
 

(ลงชื่อ) สุวิมล   พลอยแหวน    ผู้เห็นชอบโครงการ   (ลงชื่อ)        ผู้เห็นชอบโครงการ      
          (นางสุวิมล   พลอยแหวน)             (นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์) 
      ตำแหน่ง หัวหน้างานบรหิารบุคลคล      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 

 
 
                                     (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
                                      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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การบริหารทั่วไป 
( 1๐ โครงการ ) 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาและปรบัปรุงแผนปฏิบัติการสถานศึกษา 
ฝ่ายงาน     บริหารวิชาการ  บริหารทั่วไป บริหารงานบุคคล  บริหารงบประมาณ 
แผนงาน   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา  ข้อที่ 4 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการตามนโยบาย  อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับนโยบาย 

     ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่ 2 
    ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ 2 

สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

                 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
               มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ    นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ     พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 
************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล  

การวางแผน (Planning) หมายถึง การพิจารณากำหนดเป้าหมายและพัฒนาทางเพ่ือเลือก 
สำหรับการกระทำในอนาคตให้บรรลุเป้าหมายและรวมถึงขึ้นตอนการปฏิบัติงาน การประสานงาน และการ 
กำหนดแนวทางและมาตรฐานการทำงาน ลักษณะของการวางแผนที่ดี แผนนั้นจะต้องมีความเฉพาะเจาะจง 
ยืดหยุ่นได้ทำให้เกิดการประสานงานและการควบคุมที่ดีขึ้นและสามารถนำไปใช้งานได้จริง เพราะจะสามารถใช้
เป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อความให้ทุกฝ่ายทราบถึงทิศทางขององค์กร และให้ฝ่ายต่าง ๆ ประสานการทำงานเป็น
ทีม โดยอาศัยแผนงานที่กำหนดไว้ ช่วยให้สามารถควบคุมและวัดผลสัมฤทธิ์ของงานว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
หรือไม่ 

จากบริบทของการวางแผน ทำให้ฝ่ายแผนงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผน เพราะเชื่อว่าถ้า
หากมีการวางแผนอย่างเป็นระบบแล้ว การดำเนินการนั้นย่อมมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการไม่วางแผน
ไว้ล่วงหน้า และการวางแผนที่ดีนั้นย่อมจะต้องมีหลักและวิธีการที่เป็นระบบอันจะช่วยกำหนดกรอบของการ
วางแผนให้รัดกุม ชัดเจน และส่งผลในเชิงปฏิบัติการ การพิจารณากำหนดเป้าหมายและพัฒนาทางเพ่ือเลือก
สำหรับการกระทำในอนาคต เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการกำหนดมาตรฐานการทำงานเพ่ือประโยชน์ทางการควบคุม
ที่จะเป็นหลักประกันว่ากิจกรรมหรือโครงการจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

ดังนั้น การทำแผนปฏิบัติการประจำปีขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และกำหนดเป็นเบื้องต้นว่า
ควรมีโครงการ/กิจกรรมใดบ้างที่ควรนำมาปฏิบัติ ซึ่งโครงการกิจกรรมที่จะกำหนดขึ้นนั้นจะต้องมีความสำคัญ 
จำเป็น และอยู่ในกรอบของภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
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๒. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือเป็นคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรและใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

2. เพ่ือทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทาง และตัวชี้วัดให้สอดคล้อง 
และเหมาะสมกบัภารกิจของหน่วยงานและสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

3. เพ่ือให้ฝ่ายแผนงานมีทิศทางและแนวทางปฏิบัติไปสู่วิสัยทัศน์ร่วมกัน 
4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
5. เพ่ือเป็นกลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 

๓.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษามีการกำหนดแนวทาง รูปแบบการทบทวนแผน ร้อยละ ๙๐ 
2. สถานศึกษามีการรวบรวมผลการดำเนินการ  ร้อยละ ๙๐ 
3. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รอ้ยละ ๙๐ 
4. สถานศึกษามีการจัดทำแผน โครงการ และกิจกรรม รอ้ยละ ๑๐๐                       
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาการกำหนดทิศทางในการดำเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการพัฒนา

สอดคล้องกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
2. สถานศึกษาประสานงานที่ดี ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน รวมทั้ง 

เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 
3. สถานศึกษาดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
๔.วิธีการดำเนินงาน  
 

ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565  
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 ประชุม วางแผน ครูและ
บุคลากรรวมถึง ผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 

✓            ชัยดำรงค์ 

2 แต่งต้ังคณะทำงาน ✓            สุชานันท์ 
ชัยดำรงค์ 

3 พัฒนา ปรุงปรุง 
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา 

✓           ✓ สัญญา 
ชัยดำรงค์ 

4 นิเทศ กำกับ ติดตาม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ สุชานันท์ 
ชัยดำรงค์ 

5 ประเมินผล/รายงานผล           ✓ ✓ ชัยดำรงค์ 

สถานที ่โรงเรียนบ้านคลองลาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี
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๕.งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น 10,000 บาท 
  
๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 24  คน  (ร้อยละ ๑๐๐) 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการเป็นคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรและใช้เป็นแนวทางใน

การตดัสินใจของผู้บริหาร 
2. บุคลากรได้ทราบประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทาง และตัวชี้วัดให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
3. ฝ่ายแผนงานมีทิศทางและแนวทางปฏิบัติไปสู่วิสัยทัศน์ร่วมกัน 
4. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ 

ของหน่วยงาน 
5. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการเป็นกลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

หน่วยงาน 
6. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการ  มีการทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุง และ เผยแพร่

แผนปฏิบัติการสู่การสปฏิบัติ 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. กำหนดทิศทางในการดำเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาสอดคล้อง 

กับศักยภาพและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
2.  เกิดการประสานงานที่ดี ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน รวมทั้ง 

เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 
3. สามารถตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ 

สูงสุด 
4. สามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจที่กำหนดไว้ 
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                                                            (ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์) 
              ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
(ลงชื่อ) สัญญา    ศรีคงรักษ์  ผู้เห็นชอบโครงการ    (ลงชื่อ)             ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสัญญา    ศรีคงรักษ์)       (นายชัยดำรงค์   สิงหเจรญิวัฒน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป                   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
             (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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โครงการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ฝ่ายงาน   บริหารวิชาการ  บริหารทั่วไป  บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา ข้อที่  3 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง   โครงการตามนโยบาย อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับนโยบาย 

 ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่ 2,4 
 ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ .... 

สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรัตนา เหลืองาม 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 
************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา และจากข้อมูลใน
แบบประเมินการดำเนินงานระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียน ทำให้ทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีทั้งจุดแข็งที่ช่วยสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิผล และมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือให้การทำงานมีความเข้มแข็งขึ้น อีกทั้งการสำรวจความต้องการและข้อเสนอแนะของครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชนเกีย่วกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงาน  

โรงเรียนบ้านคลองลาว ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงจัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียนรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนที่มีกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ     

      
2.  วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้รู้จักและเข้าใจนักเรียนในความรับผิดชอบรายชั้นเรียน เป็นรายบุคคล สามารถ คัดกรอง
นักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปัญหาได้ 

 
2.2 เพ่ือให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม 

มีปัญหา 
 2.3 เพ่ือให้มีแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน สามารถป้องกัน วิเคราะห์ แก้ปัญหา   

สามารถส่งต่อและให้คำปรึกษานักเรียนได้ 
2.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

     (1)  จัดทำข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน SDQ เช่น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง  
กลุ่มท่ีมีปัญหา ส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ/ศักยภาพนักเรียน การป้องกัน แก้ไขปัญหาและการส่งต่อ 

(2)  จัดประชุมผู้ปกครอง (Classroom meeting) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
(3)  จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
(4)  เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3.2 เชิงคุณภาพ 
       (1)  ครู/ผู้ปกครองนักเรียนตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       (2)  ครู/ผู้ปกครองนักเรียนรู้จักและเข้าใจนักเรียนดียิ่งขึ้น 
       (3)  ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รู้จักคัดกรองนักเรียน  
       (4)  ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้นได้ 
       (5)  ครูสามารถส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้ 

4.  วิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.  

1 
 

-เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ ประชุม
และมอบหมาย 
งานรับผิดชอบของ
คณะครูโรงเรียน
บา้นคลองลาว 

 
✓ 

 
 
 
 
 

          -รัตนา 
 

แต่งต้ังคณะทำงาน  ✓           -ผู้อำนวยการ 

2 
 

ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

 ✓     ✓      -ครูประจำชั้น 

กิจกรรมแนะแนว   ✓     ✓      -ครูประจำชั้น 

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน  

 ✓     ✓      -ครูประจำชั้น 

คัดกรองนักเรียน 
รายบุคคล (SDQ ) 

 ✓     ✓      -ครูประจำชั้น 

3 กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 

     ✓     ✓  -รัตนา 

4 จัดทำรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินการ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

✓  - รัตนา 

สถานที่  โรงเรียนบ้านคลองลาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
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5.  งบประมาณการดำเนินการ 
         5.1 งบประมาณจำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
         5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
         เงินรายได้สถานศึกษา  จำนวน  7,200 บาท 
 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน - - 6,000 6,000 
2 ค่ากระดาษเพ่ือจัดทำแบบบันทึก

การเยี่ยมบ้าน 
- - 1,000 1,000 

3 ค่ากระดาษจัดทำเอกสาร 
แบบคัดกรอง(SDQ ) 

 - 200 200 

 รวม  - 7,200 7,200 
 
6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

ร้อยละ 100 - สังเกต 
 

- แบบสังเกต 

นักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ
ได้รับการช่วยเหลือทุกคน 

ร้อยละ 80 - บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
- คัดกรอง SDQ  

- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
- แบบคัดกรอง SDQ 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 7.1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล เอาใจใส่จากครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างจริงจังและ 

      ทั่วถึง  
7.2 นักเรียนที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง  
 

                       (ลงชื่อ)........รัตนา  เหลืองาม...........ผู้เสนอโครงการ           
                 (นางสาวรัตนา  เหลืองาม)                                         

          ตำแหน่ง คศ.๑ ครโูรงเรียนบ้านคลองลาว 
                                            

(ลงชื่อ) .....สัญญา  ศรีคงรักษ์............ผู้เห็นชอบโครงการ    (ลงชื่อ) ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ      
                 (นายสัญญา  ศรีคงรักษ์)                                      (นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์)                                    
               ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป                          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว
            

              (ลงชื่อ) ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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โครงการ  สัมพันธ์ชุมชน   
ฝ่ายงาน   บริหารวิชาการ  บริหารทั่วไป  บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
แผนงาน พัฒนาชุมชน บ้าน  วัด  โรงเรยีน  
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา  ข้อที่ ๕ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  โครงการตามนโยบาย อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับนโยบาย 

 ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ข้อที่ ๓ 
 ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ ๔ 

สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิศวาส เพ็งสุวรรณ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 
************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

เพ่ือสนองนโยบายตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือทำหน้าที่ร่วม
กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และโรงเรียนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น  โดยอาศัยชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม  และการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ตลอดจนสถานศึกษาต้องมีการประสารสัมพันธ์ และร่วมมือกับผู้ปกครอง ในการ
พัฒนาการศึกษาของนักเรียน  ทั้งโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  ทั้งการให้บริการด้านสถานที่  ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ อำนวยความสะดวกให้กับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การออกกำลังกายของชุมชน  ฯลฯ 
จึงจำเป็นต้องมีการเผยแพร่ข่าวสาร และผลงานของโรงเรียน  อีกทั้งยังต้องรับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของ
ชุมชน มีการวางแผนประชาสัมพันธ์  มีการดำเนินกิจกรรมประสานสัมพันธ์หลายรูปแบบ  การจัดทำสารสัมพันธ์สู่
ชุมชนเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๙  ตัวบ่งชี้ที่ 
๙.๑ – ๙.๓ มาตรฐานที่ ๑๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒  และมาตรฐานที่  ๑๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ – ๑๕.๒ 
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๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือกำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ  คำสั่ง  นโยบายของทางราชการที่เก่ียวข้องและส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินการกิจการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
   ๒.๒  เพ่ือวางแผนในการเผยแพร่เอกสารข้อมูลทางการศึกษาของโรงเรียนสู่ชุมชนเพ่ือร่วมกิจกรรมกับวัด
และชุมชนอันจะสร้างศรัทธาและประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ดำเนินการบรรลุผลมากกว่า  ร้อยละ  ๘๐ 

  ๓.๑.๒ ประชาชนในชุมชน  รอ้ยละ ๘๐ รับทราบข่าวสารและให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
ต่างๆ ตลอดปีการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถประสานงาน  ดำเนินการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๒ จดัทำเผยแพร่ข่าวสารเรื่องท่ีน่าสนใจ  และความเคลื่อนไหวของโรงเรียนอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง     

๔.  วิธีการดำเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม   /

งาน 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ 

พ.
ค. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑ - ประชุม
วางแผนการ
ดำเนินงาน 
ขออนุมัติ
โครงการ และ
กำหนดหน้าท่ี
รับผิดชอบ 
 

 
✓ 

           พิศวาส 
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ที ่ กิจกรรม   /
งาน 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ 
พ.
ค. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

 
 

แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
การ
ปฏิบัติงาน 

 
 

 
✓ 

          ผู้อำนวยการ 

ประชุมชี้แจง
การ
ปฏิบัติงาน 

  
✓ 

          พิศวาส 
 

ประชุมเพื่อ
รับทราบ
นโยบายของ
ทางราชการ 

   
✓ 

          
คณะกรรมการ 
คณะคร ู
 

ประชุม
เห็นชอบใน
นโยบาย 
และ  
ดำเนินการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ตามแผน 

   ✓          
คณะกรรมการ 
คณะคร ู
 

๒ 
 

กิจกรรม           
ที ่1              
สารสัมพันธ์ 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

สัญญา 

กิจกรรม           
ที่ 2 
ช่วยเหลือ
งาน
ฌาปนกิจศพ
และกองทุน 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

คณะกรรมการ
คณะคร ู

กจิกรรม           
ที ่3 
กิจกรรม
ช่วยเหลือ
งานต่างๆ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

คณะกรรมการ
คณะคร ู
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ที ่ กิจกรรม   /
งาน 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ 
พ.
ค. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

 กิจกรรมที่ 4
สังสรรค์
สัมพันธ์
ชุมชน      

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

สัญญา 

3. ติดตามและ
ประเมินผล 

     ✓      ✓ พิศวาส 
 

4. สรุปและ
รายงานผล 

          ✓  พิศวาส 
 

  
สถานที ่ โรงเรียนบ้านคลองลาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
๕.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณ ตามกิจกรรม/งานต่างๆ ดังนี้ 
 5.๑ กิจกรรมสารสัมพันธ์     ๑,๐๐๐ บาท 

5.๒ กิจกรรมช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพและกองทุน  ๓,๐๐๐ บาท 
5.๓ กิจกรรมช่วยเหลืองานต่างๆ    ๔,๐๐๐ บาท 
5.๔ กจิกรรมสังสรรค์สัมพันธ์ชุมชน      ๒,๐๐๐ บาท   
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.๑.1. โรงเรียนได้รับการพัฒนา และสามารถให้บริการแก่ชุมชนได้ร้อยละ ๙๐ 

6.1.๒. โรงเรยีนได้รับการสนับสนุนเอาใจใสจ่ากองค์กรปกครองท้องถิ่น  องค์กรอ่ืน และชุมชน ร้อยละ ๙๐ 

6.1.๓. นักเรียนร้อยละ ๒๐ ได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรปกครองท้องถิน่ และหน่วยงานต่างๆ 

6.1.๔. ครูและนักเรยีนร้อยละ ๑๐๐   สามารถทำงาน รว่มกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.๑.  โรงเรียนมีความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี 
6.2.๒.  ชุมชนรู้ข่าวสาร  ความก้าวหน้าของโรงเรียน 
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๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๗.๑  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่  และสามารถร่วมกัน   

                ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๗.๒  โรงเรียนและชุมชนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษาได้อย่างมี  
                 ประสิทธิภาพ 
           ๗.๓  ชุมชนให้ความร่วมมือโดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ)  พิศวาส เพ็งสุวรรณ       ผู้เสนอโครงการ 
               (นางพิศวาส เพ็งสุวรรณ) 
               ตำแหน่ง ครคูศ.๓ โรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
 
(ลงชื่อ) สัญญา ศรีคงรักษ์    ผู้เห็นชอบโครงการ     (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสัญญา ศรีคงรักษ์)       (นายชัยดำรงค์   สิงหเจรญิวัฒน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป                    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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โครงการ โรงเรียนสีขาว 
กิจกรรม งานสถานศึกษาสีขาว 
ฝ่ายงาน บริหารวิชาการ   บริหารทั่วไป  บริหารงานบุคคล  บริหารงบประมาณ 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ ข้อที่ ๓  จดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล และปลอดจากสิ่งเสพติด 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  โครงการตามนโยบาย  อ่ืนๆ  
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่ 1 
  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ 2 
สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยดำรงค์  สิงหเจริญวัฒน์ และนายสัญญา  ศรีคงรักษ์   
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565 

********************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซ่ึงนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆในทางลบ ปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล 
ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ อันเนื่องจากความแตกแยก ความไม่อบอุ่นของคนในครอบครัว 
ภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นบุคคลสำคัญในการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียน ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมการพัฒนา
นักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 
จริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาดำเนินการ
จัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับ
กระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่
มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคม
ที่ผู้ปกครอง ครู ต้องเข้าไปช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นได ้

ทั้งนี้เพ่ือช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามนักเรียนและมาตรการความ
ปลอดภัย เป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่ง
อบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการดำเนินงาน ๕ 
มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ 
เป็นแนวทางการดำเนินงาน 
  โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงความจำเป็น ที่ทางโรงเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและ
อบายมุขต่าง ๆ 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือป้องกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

 2)  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษา
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
          3)  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพตดิ อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่ 
3.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 1)  ครูและนกัเรียนโรงเรียนบ้านบ้านคลองลาว ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 2)  ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาว ทุกคนห่างไกลจากยาเสพติด 

เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของสารเสพติด และเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์ ต่อต้านยา
เสพติด 
 2)  นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 
 3)  นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
4.  วิธีการดำเนินงาน 
 
ที่ กิจกรรม/งาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ผู้รับผิดชอบ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. ประชุม วางแผน ครู
และบุคลากรรวมถึง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

 
✓ 

 
✓ 

    
✓ 

 
✓ 

     
✓ 

-สัญญา 

2. แต่งต้ังคณะทำงาน   
✓ 

 
✓ 

         -สุชานันท ์
-ชัยดำรงค์ 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรม 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

-สัญญา 

4. กิจกรรมสถานศึกษา
ปลอดภัย 

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

-สัญญา 

5. กิจกรรมตรวจปัสสาวะ
นักเรียน 

 
 

   
✓ 

     
✓ 

   -พงศ์เทพ 

6. วทิยากรให้ความรู ้
 

     
✓ 

     
✓ 

  -พงศ์เทพ 

7. นิเทศ กำกับ ติดตาม 
 

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 -สุชานันท ์
-ชัยดำรงค์ 

8. ประเมินผล/รายงานผล 
 
 

           
✓ 

 
✓ 

-สัญญา 

สถานที ่ โรงเรียนบ้านคลองลาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
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5.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น 10,000  บาท 
 ซ่ึงแบ่งออกเป็นงบประมาณ ตามกิจกรรม/งานต่างๆ ดังนี้ 
 1)  กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักเรียน      5,000   บาท 
 2)  วิทยากรให้ความรู้           1,000   บาท 
 3)  ค่าอาหารว่างนักเรียน       3,000   บาท 
 4)  ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์       1,000   บาท 
 หมายเหตุ  ถัวจ่ายได้ทุกรายการ  
 
6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ   
 1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของยาเสพติด และเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพ
ติด ร้อยละ 80 
 2) นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 
 3) นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าทีข่องตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  

เชิงคุณภาพ  
 1) นักเรียน และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ
อบายมุขและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2) สถานศึกษามีระบบดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 3) สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 1)  นักเรียน และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
และอบายมุขและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2)  สถานศึกษามีระบบดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 3)  สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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  (ลงชื่อ)    สัญญา  ศรีคงรักษ ์      ผู้เสนอโครงการ 

             (นายสัญญา  ศรีคงรักษ์) 
                                               ตำแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรยีนบ้านคลองลาว 
 
 
(ลงชื่อ) สัญญา  ศรีคงรักษ ์  ผู้เห็นชอบโครงการ       (ลงชื่อ)          ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายสัญญา  ศรีคงรักษ์)            (นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป              ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
 
                   (ลงชื่อ)       ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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โครงการ   สารบรรณและระบบสารสนเทศ 
ฝ่ายงาน    บริหารวิชาการ   บรหิารทั่วไป   บริหารงานบุคคล  บริหารงบประมาณ 
แผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา  ข้อที่  5 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  โครงการตามนโยบาย อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับนโยบาย 
   ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่  5 
   ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ .... 
สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพัฒนศักดิ์  หอยสังข์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565 
************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
  งานสารบรรณและสารสเทศเป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของโรงเรียนบ้านคลองลาว  เป็นศูนย์กลางในการ
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน  ทั้งหนังสือราชการ  หนังสือคำสั่ง  และการรายงานข้อมูลผ่านระบบต่างๆ ตามที่
หน่วยงานราชการกำหนด  โดยนำหนังสือที่เกษียณหรือการรายงานข้อมูลผ่านระบบส่งไปยังฝ่ายต่างๆ  ไป
ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด  อีกทั้งยังติดต่อประสานงานเกี่ยวกับจดหมายราชการกับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  งานสารบรรณและสารสนเทศจึงนำระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้ามาเพ่ือจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ  และสามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง  สะดวก
และรวดเร็วกับการใช้งาน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การดำเนินงานสารบรรณและสารสนเทศเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบงานสารบรรณและสารสนเทศให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สามารถค้นหาหนังสือ

ราชการรวมถึง  การจัดเก็บหนังสือได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  ได้รับความสะดวกรวดเร็วจากการติดต่อประสานงาน  ทำให้
สามารถติดต่องานที่สำคัญๆ  ได้อย่างดียิ่ง 
 เชิงคุณภาพ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการรับ
บริการของงานสารบรรณและสารสนเทศของโรงเรียน 
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4.  วิธีการดำเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับ 

ผิดชอบ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1 - ประชุม/วางแผนการดำเนิน
กิจกรรม  และกำหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

✓ ✓ ✓          -สุชานันท ์
-ชัยดำรงค์ 
-พัฒนศักดิ์ 

2 กิจกรรมระบบงานสารบรรณ  
(AMSS) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -ชัยดำรงค์ 

3 กิจกรรมระบบบริหารจัดการ
ผลการเรยีน  (SchoolMIS) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -พัฒนศักดิ์ 

4 กิจกรรมระบบจดัการสอบ  
O-Net 

        ✓ ✓   -สุภาวด ี

5 กิจกรรมระบบจดัการสอบ  
การอ่าน  ป.1  และ  NT   
ป.3 

        ✓ ✓   -หัทยา 

6 กิจกรรมระบบติดตามและ
ประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์การ
ดำเนินงานตามนโยบาย  (e-
MES) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -พัฒนศักดิ์ 
-ภุมรินทร์ 

7 กิจกรรมระบบข้อมลู
สารสนเทศเพื่อการบริหาร  
สพฐ.  (EMIS) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -พัฒนศักดิ์ 

8 กิจกรรมระบบจดัเก็บข้อมลู
นักเรียนรายบุคคล  (DMC) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -สัญญา 

9 กิจกรรมระบบกำหนดรหสั
ประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับ
บริการการศึกษาสำหรับผู้ไมม่ี
หลักฐานทางทะเบียนราษฎร  
(G-Code) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -สัญญา 

10 กิจกรรมระบบรายงานการรับ
นักเรียน 

         ✓ ✓ ✓ -ชัยดำรงค์ 

11 กิจกรรมระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม  
(SET) 

✓ ✓       ✓ ✓   -สุดารัตน์ 
-ภุมรินทร์ 

12 กิจกรรมระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน  (CCT) 

✓ ✓       ✓ ✓  ✓ -ธวัลรัตน ์

13 กิจกรรมระบบโรงเรยีนวิถี
พุทธ 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -อดุลย ์
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ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับ 
ผิดชอบ             

14 กิจกรรมระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศโรงเรียนสุจริต 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -รุจิเรจ 
-สุวิมล 
-สัญญา 

15 กิจกรรมระบบรายงานผลการ
บริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  (e-budget) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -รัตนา 
-ศิริวิมล 

16 กิจกรรมระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส์  (e-
Donation) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -รัตนา 

17 กิจกรรมระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ  (e-GP) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -ธวัลรัตน ์
-วรรณภา 

18 กิจกรรมระบบแนะนำสำรับ
อาหารลางวันสำหรับโรงเรียน
แบบอัตโนมัติ  (Thai  
School  Lunch) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -รัตนา 

19 กิจกรรมระบบ  SCHOOL 
LUNCH SYSTEM 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -รัตนา 

20 กิจกรรมระบบขอหนังสือ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาโดยไมม่ี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เป็นการชั่วคราว (ชาวไทย)  
(KSP  School) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -สุวิมล 

21 กิจกรรมเว็บไซต์โรงเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -พัฒนศักดิ์ 
-ภุมรินทร์ 

22 กิจกรรมระบบ  E-Mail  และ  
Facebook 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -ชัยดำรงค์ 
-สัญญา 
-สุดารัตน์ 

23 กำกับ  ติดตาม  และ
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -สุชานันท ์
-ชัยดำรงค์ 

24 ประเมินผลและรายงาน
ผลการดำเนินโครงการ  

           ✓ -พัฒนศักดิ์ 

 
สถานที ่ โรงเรียนบ้านคลองลาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
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5.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น  10,000  บาท 
 ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณ ตามกิจกรรม/งานต่างๆ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/งานต่างๆ งบประมาณ  (บาท) 
1 กิจกรรมระบบงานสารบรรณ  (AMSS) 7,000 
2 กิจกรรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน  (School MIS) 1,000 
3 กิจกรรมระบบจัดการสอบ  O-NET - 
4 กิจกรรมระบบจัดการสอบ  การอ่าน  ป.1  และ  NT  ป.3 - 
5 กิจกรรมระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินงานตาม

นโยบาย  (e-MES) 
- 

6 กิจกรรมระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  สพฐ.  (EMIS) - 
7 กิจกรรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  (DMC) - 
8 กิจกรรมระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา

สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  (G-Code) 
- 

9 กิจกรรมระบบรายงานการรับนักเรียน - 
10 กิจกรรมระบบบริหารจัดการขอ้มูลโรงเรียนเรียนรวม  (SET) - 
11 กิจกรรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  (CCT) - 
12 กิจกรรมระบบโรงเรียนวิถีพุทธ - 
13 กิจกรรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต - 
14 กิจกรรมระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี  (e-

budget) 
- 

15 กิจกรรมระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์  (e-Donation) - 
16 กิจกรรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  (e-GP) - 
17 กิจกรรมระบบแนะนำสำรับอาหารลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ  

(Thai School  Lunch) 
- 

18 กิจกรรมระบบ  SCHOOL LUNCH SYSTEM - 
19 กิจกรรมระบบขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว (ชาวไทย)  (KSP  School) 
- 

20 กิจกรรมเว็บไซต์โรงเรียน 2,000 
21 กิจกรรมระบบ  E-Mail  และ  Facebook - 

 หมายเหต ุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
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6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
 ร้อยละ  70  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  ได้รับความสะดวกรวดเร็วจากการติดต่อ
ประสานงาน  ทำให้สามารถติดต่องานที่สำคัญๆ  ได้อย่างดียิ่ง 
 เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ  80  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมีความ
พึงพอใจในการรับบริการของงานสารบรรณและสารสนเทศของโรงเรยีน 
 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งบุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอกมีความพึงพอใจ
ในความสะดวก  รวดเร็ว  ในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน 
 
 
 
      (ลงชื่อ)     พัฒนศักดิ์  หอยสังข์ ผู้เสนอโครงการ 
               (นายพัฒนศักดิ์  หอยสังข์) 
      ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
 
(ลงชื่อ) สัญญา  ศรีคงรักษ ์ผู้เห็นชอบโครงการ     (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายสัญญา  ศรีคงรักษ์)        (นายชัยดำรงค์   สิงหเจรญิวัฒน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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โครงการ สหกรณ์โรงเรียน 
ฝ่ายงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนงาน บริหารวิชาการ  บริหารทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา  ข้อที่ 2   
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  โครงการตามนโยบาย  อ่ืนๆ   
สอดคล้องกับนโยบาย 
   ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่ ๑ 
   ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ ๒ 
สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณภา สอนวงษ ์,นางสาวสุภาวดี บุตตะวงค์ ,นางสาวธวัลรัตน์  เดิมสมบูรณ์   
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 
************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
     จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กล่าวถึงแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษามุ่ง
พัฒนา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ให้ผู้เรียน
สามารถวางแผนทำงานตามขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักการทำงาน สามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีม  มี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจได้ มีความเพียรพยายาม ขยันอดทน ละเอียด
รอบคอบในการทำงาน ผู้เรียนมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเองได้ 
      โรงเรียนบ้านคลองลาว ตระหนักในความสำคัญที่จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถวางแผน
ทำงานตามขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักการทำงาน สามารถปรับตัวและทำงานเป็นที มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจได้ มีความเพียรพยายาม ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ ในการ
ทำงาน มีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเองได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและสามารถนำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.  วัตถุประสงค์ 
         2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์ สามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
      2.2  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน 
      2.3  เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการประหยัดอดออม  
      2.4  เพื่อจัดหาสินค้าราคาถูกและคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ ์
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
                 3.1.1  นักเรียนมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์ สามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
              3.1.2   นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
              3.1.3   ผู้เรียนร้อยละ  70  มีนิสัยรักการประหยัดอดออม 

        3.1.4   ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกีย่วกับอาชีพที่ตนสนใจ      
 3.2 เชิงคุณภาพ  

ผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองลาว มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ มีความเพียรพยายาม ขยัน 
อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  ทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

 
4.  วิธีการดำเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1 ขั้นเตรียมงาน (Plan) 

- เสนอเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
- แต่งตั้งผู้รับชอบการ
ปฏิบัติงาน 
- ประชุมวางแผน
โครงการ/กิจกรรม 
- กำหนดความรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
- สำรวจความต้องการ
งบประมาณ 
- จัดตั้งงบประมาณ 

 
✓ 

 

 
          -วรรณภา   

-ธวัลรัตน์  
-สุภาวดี   
-หัทยา   
-ศิริวิมล   

๒ การดำเนินงาน 
- กิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน 
 -ให้ความรู้นกัเรียน 
 -รับสมาชิกและเพิ่มหุ้น 
 -เลือกตัง้คณะกรรมการ 
 -ดำเนินงานกิจกรรม
ร้านคา้ 
 -เฉลี่ยคืน ปันผล 

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

-วรรณภา   
-ธวัลรัตน์  
-สุภาวดี   
-หัทยา   
-ศิริวิมล   
 
 

  กิจกรรมรา้นค้า 
     -เฉลีย่คืน ปันผล 

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

-วรรณภา   
-ธวัลรัตน์  
-สุภาวดี   
-หัทยา   
-ศิริวิมล   
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- กิจกรรมสหกรณ์
ออมทรัพย ์
     -ให้ความรู้
นักเรียนเกี่ยวกับ
สหกรณ์ออมทรัพย ์
     -รับสมัครสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย ์
     -เลือกตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
     -ดำเนินงาน
กิจกรรมสหกรณ์ออม
ทรัพย ์

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

-วรรณภา   
-ธวัลรัตน์  
-สุภาวดี   
-หัทยา   
-ศิริวิมล   

- กิจกรรมส่งเสริม
การผลิต หรือ
การเกษตร 
     -ให้ความรู้
นักเรียน 
     -เลือกตั้ง
คณะกรรมการ 
     -ดำเนินงาน
กิจกรรม 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

-วรรณภา   
-ธวัลรัตน์  
-สุภาวดี   
-หัทยา   
-ศิริวิมล   

๓ กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบการ
ดำเนนิงาน 

     
 

    
 

   -วรรณภา   
-สภุาวด ี

๔ จัดทำรายงานสรุปผล
การดำเนินการ 

           
✓ 

 -วรรณภา   
-สุภาวดี  

 
สถานที่  โรงเรียนบ้านคลองลาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
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5.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น 2,000 บาท 
 ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณ ตามกิจกรรม/งานต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที ่1  ขั้นเตรียมการ (P) 
1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
เขตพ้ืนที่ การศึกษา และ สพฐ. ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง  กับโครงการฯ 
1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ 
ในปีที่ผ่านมา  
1.3   ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ใน การพัฒนาโครงการฯ 
1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร   

 
- 

 
- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 
- 

 
- 

2 กิจกรรมที่ 2  
ขั้นดำเนินการ  
1.  ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระ
งาน 
2.  ดำเนินงานตามโครงการฯ  
2.1 พัฒนาและปรับปรุงสหกรณ์
โรงเรียน 

 
- 

 
- 
- 

 
- 

 
- 

2,000 

 
- 

 
- 
- 

 
- 

 
- 
- 

 
- 

 
- 
- 

 
- 

 
- 
- 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล  
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตามการดำเนินงาน และ
คอยอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินกจิกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ 
กำหนด 

 
 

- 
 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 

- 

4 ขั้นประเมินและรายงานผล  
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดทำรายงานโครงการนำเสนอ
ฝ่ายบริหาร 

 
- 
- 

 
- 
- 

 

 
- 
- 

 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
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6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
     1. นักเรียนมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
สหกรณ์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
     2. นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีนิสัยรักการประหยัดอดออม 
     4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ 
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ     

 
สัมภาษณ ์

 
สังเกต 

 
สังเกต 

ประเมินผล 

 
แบบสัมภาษณ ์

 
 

แบบสังเกต 
 

แบบสังเกต 
แบบประเมินผล 

ด้านคุณภาพ 
      ผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองลาว มีทักษะในการจัดการและทำงาน
ให้สำเร็จ มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการ
ทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

 
ประเมินผล 

 

 
แบบประเมินผล 

  
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
 
      
 

(ลงชื่อ)    วรรณภา  สอนวงษ ์   ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางสาววรรณภา  สอนวงษ์) 
         ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
 

(ลงชื่อ) สัญญา  ศรีคงรักษ ์  ผู้เห็นชอบโครงการ     (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ      
         (นายสัญญา  ศรีคงรักษ์)      (นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์) 
  ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 

 
 
                          (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
                           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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โครงการ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โรงเรียนสุจริต) 
แผนงาน    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา  ข้อที ่2 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  โครงการตามนโยบาย อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่...... 
  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ .... 
สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรุจิเรธ   สุดสงวน,  นางสวุมิล   พลอยแหวน และนายสัญญา  ศรีคงรักษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 
************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสถานการณ์ของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์  ความเจริญทางด้านวัตถุทำให้คน 
นิยมความสะดวกสบาย  รวดเร็ว  พึงพอใจต่อการเป็นผู้บริโภคนิยม  สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเกิดกระแส
ค่านิยมที่ทำให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม  มีผลกระทบต่อจิตใจ  และความประพฤติของเยาวชนที่ไม่เหมาะสม  
หากไม่ดูแลช่วยเหลือหรือไม่ปลูกฝังจิตสำนึกให้อยู่ในกรอบของความเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดี
งามแล้วจะทำให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นอาจสร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อสังคมและ
ประเทศชาติได้  สอดคล้องกับ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยใช้กระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะ 5  ประการ คือ  กระบวนการคิด    ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และการมี
จิตสาธารณะ     
           ดังนั้น  โรงเรียนบ้านคลองลาว  จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้
ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนตั้งแต่ ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับ
ประถมศึกษาและเมื่อมีการดำเนินงานแล้ว ก็จะได้นำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียน
สุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และเพ่ือเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการอบรมนักเรียนแกนนำ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตให้แก่นักเรียนแกนนำ 
 2.3 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนแกนนำพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ    
5 ประการของโรงเรียนสุจริต ขยายผลสู่นักเรียนอื่นในโรงเรียนเหมาะสม 
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3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 1.  นักเรียนแกนนำมีความรู้  ความเข้าใจในคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 2.  จัดการอบรมพัฒนาคุณลักษณะโรงเรยีนสุจริตให้แก่นักเรียนแกนนำ  จำนวน 1 ครั้ง 
 
 เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองได้เรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสภานักเรียนที่มีคุณภาพให้บริการ
แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป 

2. นักเรยีนทุกคนมีคุณลักษณะ  5  ประการของโรงเรียนสุจริต 
 

3.  

4. วิธีการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/
งาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
1 เสนอ

โครงการ
เพื่อขอ
อนุมัต ิ

  

          -รุจิเรธ 

2 แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
การ
ปฏิบัติงาน 

  

          -สุชานันท์ 
-ชัยดำรงค์ 

3 ประชุม
คณะทำงาน
เพื่อช้ีแจง 

  
          -สุชานันท์ 

-ชัยดำรงค์ 

4 ดำเนินงาน
ตาม
กิจกรรม 

            
-รุจิเรธ 
-คณะคร ู

5 กิจกรรม
อบรม
หลักสตูร
พัฒนาครู
แกนนำและ
นักเรียน
แกนนำ 

 

           

-สัญญา 
-หัวหน้า
กิจกรรม 

6 จัดกิจกรรม
สภานักเรียน
สุจรติ 

 

          

 
 
 
 
 

-เกษมณ ี
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ที ่ กิจกรรม/
งาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 
7 โครงการ

ประชาธิปไต
ยและวินัย
นักเรียน 

 

           

-เกษมณ ี
-อดุลย ์

8 จัดค่าย
เยาวชนคนด ี

 
           

-รุจิเรธ   
-สญัญา 
-สุวิมล 

9 ประชุมคณะ
ครูที่
เกี่ยวข้อง
เพื่อปรับ
วิธีการจัด
กิจกรรมให้
สอดคล้อง
เหมาะสม
กับเวลา
สถานการณ ์

            

-ผอ. 
-รองฯ 
-คณะคร ู

10 กำกับดูแล
นักเรียน
แกนนำ 
และดำเนิน
กิจกรรม
ตามงาน
โรงเรียน
สุจรติ 

            

-คณะคร ู

11 ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
นักเรียน ครู  
และ
ผู้เกี่ยวขอ้ง 

            

-หัวหน้า
กิจกรรม  
-คณะคร ู

12 ประเมินผล
โครงการ 

         
   

-รุจิเรธ 

13 รายงาน
ผลสรุป
โครงการต่อ
ฝ่ายบรหิาร 

         

   

-รุจิเรธ 
-หัวหน้า
กิจกรรม 

สถานที ่ โรงเรียนบ้านคลองลาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
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5.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น 10,000 บาท 
 ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณ ตามกิจกรรม/งานต่างๆ ดังนี้ 

1.  กิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน  3,000 บาท 
2.  กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี                     7,000 บาท 

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนแกนนำมีคุณลักษณะ  5  ประการของโรงเรียนสุจริต 
2.  นักเรียนแกนนำสามารถใช้กระบวนการคิดผ่านกิจกรรมสภานักเรียนร่วมกันกำหนดแนวกิจกรรม

เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียน 
3.  นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาวร้อยละ  90  มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  
เชิงคุณภาพ 

          6.1 คร ู/ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
          6.2 บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

7.1 คณะครูและบุคลากร สามารถพัฒนาหลักสูตรการอบรมนักเรียนแกนนำที่มีคุณภาพในการพัฒนา
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตให้กับนักเรียนแกนนำ 
 7.2 นักเรียนแกนนำมีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การ
พัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 
 
 
      (ลงชื่อ)    รุจิเรธ    สุดสงวน ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางสาวรุจิเรธ    สุดสงวน) 
                ตำแหน่ง   คร ูคศ.๑ โรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
(ลงชื่อ) สัญญา  ศรีคงรักษ ์  ผู้เห็นชอบโครงการ     (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายสัญญา  ศรีคงรักษ์)        (นายชัยดำรงค์   สิงหเจรญิวัฒน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป                      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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โครงการ ปัจฉิมนิเทศ / บัณฑิตน้อย 
ฝ่ายงาน บริหารวิชาการ  บริหารทั่วไป  บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ ข้อที่ ๒   
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  โครงการตามนโยบาย อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่ 
  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ ๒ 
สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุภาวดี  บุตตะวงค ์  และนางเนาวรัตน์ วารีรักษ์          
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2564 – เมษายน 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านคลองลาวจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยในด้านต่างๆ ครบทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ – 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อม ในการเตรียมตัวเพ่ือเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งครู
และผู้ปกครองต้องร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลเด็ก และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โครงการนี้จึงจัดขึ้นเพ่ือมอบวุฒิบัตรให้กับเด็ก
ปฐมวัยที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2564 และให้ผู้ปกครองได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน เพ่ือนำไปปรับปรุงเป็นแนวทางในการพัฒนา เด็กให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งได้ชื่นชมความสำเร็จของบุตรหลานของ
ตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา และไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะต้อง
ทำงานและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคม การมีความพร้อมทางด้านความรู้ ร่างกายและจิตใจ ก่อนที่จะ
ออกไปศึกษาต่อจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษา ซึ่งความพร้อมทางด้าน
จิตใจมีความสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้นเพ่ือให้แนวคิดแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนที่จะสำเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนบ้านคลองลาว ทางแผนกกิจกรรมจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมบัณฑิตน้อยขึ้น
เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้ง
ทางดา้นร่างกาย จิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการดำเนินชีวิตในการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาต่อไป  
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2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนที่จะจบ 

การศึกษาและดำเนินชีวิตในระดับมัธยมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง และสถาบัน 
2.3  เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ก่อนที่จะจบการศึกษาและ

ดำเนินชีวิตในระดับประถมศึกษา 

3. เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  เด็กปฐมวัยเกดิความภาคภูมิใจในตนเอง และกล้าแสดงออก นักเรียนชั้นประถมศึกษา  

ปีที่ 6 มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านคลองลาว ตระหนักเห็น
ถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน 

ดา้นปริมาณ      นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 54 คน และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 
จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ 

 
4. วิธีการดำเนินงาน   
 

ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565  
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 ประชุม วางแผน เสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัต ิ

✓            สุภาวด ี 
เนาวรัตน์  

2 แต่งต้ังคณะทำงาน  ✓           สุชานันท์ 
ชัยดำรงค์ 

3 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/
บัณฑิตน้อย 

          ✓  สุภาวด ี 
เนาวรัตน์ 

และคณะคร ู
4 ประเมินผลสรปุโครงการ           ✓  สุภาวด ี 

เนาวรัตน์ 
สถานที่  โรงเรียนบ้านคลองลาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
5. งบประมาณ 
งบประมาณ 10,000 บาท 
 

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 
1 ตกแต่งสถานที่ 5,000 
2 เครื่องเสียง  เวที 3,000 
3 ค่าของที่ระลึกประธาน 1,000 
4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,000 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนท่ีจะจบการศึกษามีความ
พร้อมทางด้านจิตใจและดำเนินชีวิต
ได้อย่างสมบูรณ ์

- สำรวจ สังเกต - แบบสำรวจ 

นักเรียนตระหนักเห็นคณุค่าของ
ตนเอง และสถาบัน 

- สำรวจ สังเกต - แบบสำรวจ 

ศษิย์เก่า  ศิษย์ปัจจบัุน ครูอาจารย์  
และผูป้กครองมีสมัพันธภาพอันดี
ระหวา่งกัน 

- สังเกต - การสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนร้อยละ 95 มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาจาก 
โรงเรียนบ้านคลองลาว ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน 
 
 

  
    ลงชื่อ    สภุาวดี  บุตตะวงค์    ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาวสุภาวดี  บุตตะวงค์)   

  ตำแหน่ง ครูคศ.๒ โรงเรียนบ้านคลองลาว                                    
 
 
ลงชื่อ  สัญญา  ศรีคงรักษ์    ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายสัญญา  ศรีคงรักษ์) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
  

  
 

     ลงชื่อ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์) 
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 

                                                               ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 

                                                           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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โครงการ  โรงเรียนดีประจำตำบล 
แผนงาน  แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
ฝ่ายงาน   บริหารวิชาการ  บริหารทั่วไป  บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  โครงการตามนโยบาย อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่ 4   
  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ 2 
สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์, นายสัญญา  ศรีคงรักษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565 
************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นโครงการตามนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่จะ
ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามบริบท
ของตนเอง เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่ว
ประเทศ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนศูนย์กลางของชุมชนเป็น
ต้นแบบ สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ นำไปสู่การร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล ตำบลวังใหม่ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1) นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาวมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ 
 2) โรงเรียนบ้านคลองลาวมีครูเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
 3) โรงเรียนบ้านคลองลาวมีการปรับปรุงอาคาร สถานที่เพ่ือความสะอาด ปลอดภัย 
 4) นักเรยีนได้รับการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 5) ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองลาวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
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3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 1) นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาวได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ สูงขึ้น 
 2) ครโูรงเรียนบ้านคลองลาวได้รับการส่งเสริม พัฒนา และจัดอัตรากำลังเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
 3) โรงเรียนบ้านคลองลาวดำเนินการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และวัสดุ พร้อมใช้ ปลอดภัย 
 เชิงคุณภาพ  
 1) นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น  
 2) ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 3) อาคารสถานที่ วัสดุ ของโรงเรียนบ้านคลองลาวมีคุณภาพดี ปลอดภัย  
 
4.  วิธีการดำเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1. ประชุม 

วางแผน ครู
และบุคลากร
รวมถึง ผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งทุก
ฝ่าย  

 
✓ 

 
✓ 

    
✓ 

 
✓ 

     
✓ 

-สุชานันท ์
-ชัยดำรงค์ 
-สัญญา 

2. แต่งตัง้
คณะทำงาน 

  
✓ 

 
✓ 

         -สุชานันท ์
-ชัยดำรงค์ 
 

3. การจัดทำ
ข้อมูล
สารสนเทศ
เป็นปัจจุบัน 

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

        -สัญญา 
-พัฒนศักดิ์ 

4. จัดหาครู ครบ
ชั้น ครบวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -สุชานันท ์

5. ส่งเสริมและ
พัฒนาครู 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

-ชัยดำรงค์ 

6. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
ของคร ู

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

-ธวัลรัตน ์

7. พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

-รัตนา 

8. ปรับปรุง
อาคารสถานที่ 
วัสดุ อุปกรณ์ 

 
 
 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

-สัญญา 

9. ส่งเสริมทักษะ
อาชีพ 

  
✓ 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 -เกษมณี 
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ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

10. เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 -เกษมณี 

11. ค่ายคุณธรรม 
 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  -อดุลย ์

12. ปรับปรุง
หลักสูตร 

✓ ✓           -สุภาวด ี

13. นิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 -สุชานันท ์
-ชัยดำรงค์ 
-สัญญา 

14. ประเมินผล/
รายงานผล 

          ✓ ✓ -สุชานันท ์
-ชัยดำรงค์ 
-สัญญา 

สถานที ่ โรงเรียนบ้านคลองลาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
5.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น  154,000  บาท 
 ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณ ตามกิจกรรม/งานต่างๆ ดังนี้ 
 1) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน   1,000   บาท 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู  2,000   บาท 
 3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์   3,000   บาท 
 4) ส่งเสริมทักษะอาชีพ/เศรษฐกิจพอเพียง   2,000   บาท 
 5) ค่ายคุณธรรม      1,000   บาท   

6) ปรับปรุงหลักสูตร     1,000   บาท 
 7) จ้างครูอัตราจ้าง     144,000 บาท  
 หมายเหตุ  ถัวจ่ายได้ทุกรายการ  
6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ   
 1) นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาว ร้อยละ 70 มีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 2) โรงเรียนบ้านคลองลาวมีครูครบชั้น ครบวิชาเอก 
 3) โรงเรียนบ้านคลองลาวมีอาคาร สถานที่เพียงพอต่อนักเรียน สะอาดพร้อมใช้งาน 
 4) นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 5) ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองลาวทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
 เชิงคุณภาพ  
 1) นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาสูงขึ้นร้อยละ 5 
 2) ครจูัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านคลองลาวสะอาด ปลอดภัย น่าเรียน 
 4) นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาวมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 5) ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองลาวได้รับการพัฒนา และปรับเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1) นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาวได้รับการยอมรับด้านวิชาการ 
 2) โรงเรียนบ้านคลองลาวมีครูครบชั้น และจัดการเรียนรู้อย่างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 3) โรงเรียนบ้านคลองลาวมีอาคารเรียน น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย 
 4) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
      (ลงชื่อ)     สัญญา  ศรีคงรักษ์ ผู้เสนอโครงการ 
                        (นายสัญญา  ศรีคงรักษ์) 
              ตำแหน่ง  ครู  คศ.1 โรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
(ลงชื่อ) สัญญา  ศรีคงรักษ ์ ผู้เห็นชอบโครงการ     (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายสัญญา  ศรีคงรักษ์)       (นายชัยดำรงค์   สิงหเจรญิวัฒน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุ สื่อ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
ฝ่ายงาน บริหารวิชาการ   บริหารทั่วไป  บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
แผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่ ข้อที่ 4   
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง   โครงการตามนโยบาย  อ่ืนๆ
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ข้อที่ 3 
  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อที่ 2 
สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสัญญา  ศรีคงรักษ ์  
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565 

********************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนบ้านคลองลาวเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ประกอบด้วยอาคารเรียนจำนวน  4  หลัง  อาคาร
ประกอบจำนวน หลัง อาคารแต่ละหลังมีอายุการใช้งานมานาน โดยเฉพาะอาคารไม้ แบบ ป 1ข อายุการใช้งาน
กว่า  30 ปี  มีสภาพทรุดโทรม  ฝาไม้และโครงหลังคาต้องซ่อมแซม ดังนั้น  ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  มั่นคง  แข็งแรงและสวยงาม   
พร้อมที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนได้อย่างปลอดภัย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  ในการจัดการศึกษา นอกจากสถานศึกษาจะมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะกับผู้เรียนและท้องถิ่นแล้ว สื่อ
การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นับเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งครุภัณฑ์เป็นสื่อที่สำคัญมากและมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป บางชนิดมีการเสื่อมคุณภาพ ชำรุดไปตา
สภาพและอายุการใช้งาน บางชนิดสามารถซ่อมแซมเพ่ือยืดอายุการใช้งานได้  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น    ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 11  ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 และ11.3 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน                 
 2) เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่เรียนที่ปลอดภัย มั่นคง  แข็งแรงและสวยงาม 
 3) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) เพื่อสนับสนุนพัฒนา ปรับปรุงสื่อ และครุภัณฑ์ให้มีสภาพสมบูรณ์เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้งระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา    
  5) เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 1)  ได้อาคารเรียนและอาคารประกอบที่ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง  
 2)  นักเรียนได้มีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่สวยงามเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 3)  ได้ซ่อมแซมสื่อ และครภุัณฑ์ทางการศึกษาให้อยู่ในสภาพที่พรอ้มจะใช้งานเอ้ืออำนวยต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียนได้มีสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ปลอดภัย เรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และมี
ความสุขในการเรียน 
 2)  นักเรียนทุกคนมีค่านิยมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการศึกษาตลอดไป 
 
4.  วิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. ประชุม 
วางแผน ครู
และบคุลากร
รวมถึง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย  

 
✓ 

 
✓ 

    
✓ 

 
✓ 

     
✓ 

-สัญญา 

2. แต่งตั้ง
คณะทำงาน 

  
✓ 

 
✓ 

         -สุชานันท์ 
-ชัยดำรงค์ 

3. กิจกรรม
ซ่อมแซมสื่อ
ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่
และ
สภาพแวดล้อม 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

-สัญญา 
-อดุลย์ 

4. กิจกรรม
สถานศึกษา
ปลอดภัย 

  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

-สัญญา 

5. กิจกรรม
ซ่อมแซม
ระบบ
สาธารณูปโภค 

 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -อดุลย์ 
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ที ่ กิจกรรม/งาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

6. นิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  -สุชานันท์ 
-ชัยดำรงค์ 

7. ประเมินผล/
รายงานผล 

          ✓ ✓ -สัญญา 

สถานที ่ โรงเรียนบ้านคลองลาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
5.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น  50,000  บาท 
 ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณ ตามกิจกรรม/งานต่างๆ ดังนี้ 
 1) ปรับปรุงซ่อมแซมสื่อครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน  
            30,000   บาท 
 2) ระบบการป้องกันสถานศึกษาปลอดภัย         20,000   บาท 
 3) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค      10,000   บาท 
 หมายเหตุ  ถัวจ่ายได้ทุกรายการ  
6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ   

1) โรงเรียนบ้านคลองลาวได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุ สื่อ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
ร้อยละ 80   

 2)  โรงเรียนบ้านคลองลาวเป็นสถานศึกษาปลอยภัย ร้อยละ 80   
 3)  โรงเรียนบ้านคลองลาวมีการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคทีพ่ร้อมใช้งาน 
 เชิงคุณภาพ  

1) นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาวได้รับวัสดุ  อุปกรณ์ สื่อ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม               
 2)  ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาวมีความปลอยภัย  
 3)  ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาวได้รับระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 
 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  1)  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและรับบริจาคเพิม่เติมจากผู้มีจิตศรัทธา 

2)  ครูและนักเรียนได้มีอาคารเรียนที่มั่นคง  แข็งแรง  สวยงาม  เพ่ือจัดการเรียนการสอน  และการฝึก
วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 3)  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญให้กับ
ชุมชนและประเทศชาติต่อไป 

4)  ซ่อมแซมสื่อ และครุภัณฑ์ของโรงเรียนอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานเอ้ืออำนวยต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
  5)  จัดหาสื่อเพ่ิมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  และประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมสื่อ 
 6)  โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ี และอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานภายในโรงเรียน 
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   (ลงชื่อ)    สัญญา  ศรีคงรักษ ์  ผู้เสนอโครงการ 
                (นายสัญญา  ศรีคงรักษ์) 
                                                                    ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
 
(ลงชื่อ)  สัญญา  ศรีคงรักษ ์    ผู้เห็นชอบโครงการ     (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายสัญญา  ศรีคงรักษ์)          (นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป                         ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
 
                   (ลงชื่อ)   ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130 
 

 

 
 
 
 
 

คำสั่ง  โรงเรียนบ้านคลองลาว 
                                                       ที ่ 2๔ / 256๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
……………………………………………………………………………………….. 

 
                  ด้วยโรงเรียนบ้านคลองลาว จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
เพ่ือให้การใช้งบประมาณดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๑ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

1.1 นางสุชานันท์    รัตนภาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว   ประธานกรรมการ 
 1.2 นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์ รองฯโรงเรียนบ้านคลองลาว    รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางสุวิมล         พลอยแหวน ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านคลองลาว     กรรมการ 

1.4 นางสาวรัตนา    เหลืองาม ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านคลองลาว     กรรมการ 
1.5 นายสัญญา       ศรีคงรักษ์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านคลองลาว     กรรมการ 
1.6 นางสาวสุภาวดี    บุตตะวงค์ ครู คศ.๒ โรงเรียนบ้านคลองลาว     กรรมการและ  
                                                                                                  เลขานุการ 

หน้าที ่ ให้คำปรกึษา แนะนำ ให้การดำเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 

2.1 นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว  ประธานกรรมการ
2.2 นายสัญญา    ศรีคงรักษ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป       รองประธานกรรมการ 
2.3 นางสาวรัตนา    เหลืองาม หัวหน้างานบริหารงบประมาณ              กรรมการ 
2.4 นางสุวิมล     พลอยแหวน หัวหน้างานบริหารบุคคล               กรรมการ 
2.5 นางสาวสุภาวดี    บุตตะวงค์ หัวหน้างานบริหารวิชาการ                       กรรมการ 
2.6 นายอดุลย์  รกัษาภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               กรรมการ 
2.7 นางสาวธวัลรัตน ์ เดิมสมบูรณ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        กรรมการ 
2.8 นางสาวสุภาวดี บุตตะวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            กรรมการ 
2.9 นางสาววรรณภา สอนวงค์  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     กรรมการ 
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2.10 นางสาวสภุาภรณ์ สืบศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      กรรมการ 
2.11 นางสาวหัทยา ชนะสิทธิ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                    กรรมการ                     
                                                    ภาษาต่างประเทศ  
2.12 นางสาวศิริวิมล     พงษ์แตง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา              กรรมการ                       
                                                    ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.13 นายพัฒนศักด์ หอยสังข์            ผูช้่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา       กรรมการ                       
                                                    ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.14 นางสาวรัตนา เหลืองาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             กรรมการ 
     และเทคโนโลยี 
2.15 นางสาวเกษมณี อุณวงศ์      ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์     กรรมการ 
     และเทคโนโลยี           
2.16 นางรุจิเรธ  สุดสงวน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ           กรรมการ 
2.17 นางพิศวาส เพ็งสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           กรรมการ 
2.18 นางสาวสุดารัตน ์ ชำนาญชล ผู้ช่วยหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ              กรรมการ         
2.19 นายพงศ์เทพ ใจอ่อน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา                กรรมการ 
                                                    และพลศึกษา 
2.20 นางเนาวรัตน ์ วารีรักษ์  หัวหน้าการจัดการศึกษาปฐมวัย           กรรมการ 
2.21 นางสุวิมล  พลอยแหวน ผู้ช่วยหัวหน้าการจัดการศึกษาปฐมวัย          กรรมการ 
2.22 นางสาวนิจพร ขุนเทพ  ผู้ช่วยหัวหน้าการจัดการศึกษาปฐมวัย          กรรมการ 
2.23 นายอดุลย์  รักษาภักดี หัวหน้ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน           กรรมการ 
2.24 นายสัญญา ศรีคงรักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน           กรรมการ 
                                                                                                           และเลขานุการ 
หน้าที ่ 1. จัดเตรียมข้อมูล  วางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

  2. ประสานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. พิจารณาโครงการ กิจกรรมตามกรอบแผนพัฒนาโรงเรียน 
4. ประสานงาน ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนตามที่รับผิดชอบ 

3.คณะกรรมการจัดพิมพ์ และจัดทำรูปเล่ม 
              3.1 นายชัยดำรงค์   สิงหเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว    ประธานกรรมการ 
               3.2 นางสาวสุภาวดี   บุตตะวงค ์ หัวหน้างานบริหารวิชาการ     รองประธานกรรมการ 

    3.3 นายสัญญา    ศรีคงรักษ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป              กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ประสานการจัดพิมพ์ และจดัทำรูปเล่ม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

   
 ทั้งนีใ้ห้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเต็มความสารถ เพ่ือให้ 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อทางราชการสืบไป 
                               สั่ง   ณ   วันที่   ๓  พฤษภาคม   พ.ศ.  2564 
 

(นางสุชานันท์   รัตนภาค) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
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ประกาศโรงเรียนบ้านคลองลาว 
เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พุทธศักราช 2564 

                   ด้วยโรงเรียนบ้ านคลองลาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษสา 2564                          
ให้สอดรับกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔- พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านคลองลาว ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
                ดังนั้น โรงเรียนบ้านคลองลาว จึงประกาศการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔          
ของโรงเรียนบ้านคลองลาว เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
บ้านคลองลาว ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๔                         

 
 

  ลงชื่อ          ลงชื่อ  
                     (นายนริศ  กิจอุดม)             (นางสุชานันท์  รัตนถาค) 

 ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
                   โรงเรียนบ้านคลองลาว 
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