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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕62     ปฐมวัย 

โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ   ส านักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

บทท่ี ๑ 
 

๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 ประวัตโิรงเรียน  
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต้ังอยู่

เลขท่ี ๒๖๑/๑ ถนนตะนาว แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐  โทรศัพท์-
โทรสาร ๐-๒๒๒๔-๑๑๖๕  

เป็นโรงเรียนน าร่องโครงการโรงเรียนสองภาษา ไทย – อังกฤษ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้ังแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๔๗ 
 เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ จัดการเรียนการสอนแบบ 
Bilingual language ทุกระดับช้ัน 
 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
เป็นโรงเรียนหลวงส าหรับทวยราษฎร์แห่งแรกของประเทศไทย ต้ังขึ้นตาม พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ รัชกาลท่ี ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันศุกร์ เดือน 
๕ ขึ้น ๑๒ ค่ า ปีระกา พ.ศ. ๒๔๒๗ มีใจความส าคัญ ตอนหนึ่งว่า “...เจ้านายราชตระกูลต้ังแต่ลูกฉันเป็นต้นไป ตลอด
จนถึงราษฎร์ต่ าสุด จะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนเสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้นจึงขอบอกได้ว่า การเล่า
เรียนในเมืองเรานี้จะเป็นข้อส าคัญท่ีหนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดขึ้นให้เจริญจงได้...” 

ในปี พ.ศ. ๒๔๒๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้าดิศวร
กุมารตั้งโรงเรียนหลวงเพิ่มข้ึนตามวัดหลายแห่งท้ังในกรุงและหัวเมือง โรงเรียนหลวงส าหรับทวยราษฎร์แห่งแรกตั้งขึ้นที่
วัดมหรรณพาราม ถนนตะนาว ต าบลเสาชิงช้า อ าเภอพระนคร ช่ือว่า “ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ” ต่อมาเรียกว่า “ 
โรงเรียนวัดมหรรณพ์ ” 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนวัดมหรรณพ์ อยู่ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ และทรงมีกระแสรับส่ังให้เปล่ียนช่ือโรงเรียนวัดมหรรณพ์ เป็น “ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ” ตามเดิม 

วันท่ี ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน
และการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๘๔) เพื่อประกาศเปล่ียนช่ือโรงเรียนจากเดิม 
โรงเรียนวัดมหรรณพ์ เป็น “ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ” 

วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนสร้างห้องสมุดโดยมูลนิธิปิยมหาราชานุสรณ์ 
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1.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
ขนาดของโรงเรียน / จ านวนพืน้ท่ี / จ านวนอาคาร 

มีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๕ ตารางวา  
มีอาคารเรียนตึก ๓ ช้ัน ๑ หลัง จ านวน 14 ห้องเรียน ดังนี ้
1. ห้องเรียน      จ านวน   6   ห้อง 
2. ห้องสนับสนุนการเรียนการสอน     จ านวน   ๘   ห้อง 

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                        จ านวน   ๑   ห้อง 
 ห้องดนตรีสากล     จ านวน   ๑   ห้อง 
 ห้องวิทยาศาสตร์                                   จ านวน   ๑   ห้อง 
 ห้องดนตรีนาฏศิลป์                                 จ านวน   ๑   ห้อง 
 ห้องจริยศึกษา                                      จ านวน   ๑   ห้อง 
 ห้องพัสดุ                               จ านวน   ๑   ห้อง 
 ห้อง IDP      จ านวน   ๑   ห้อง 
 ห้องพักครูต่างชาติ    จ านวน   ๑   ห้อง 

๓. ห้องประชุม         ใช้ร่วมกับอาคารเรียนช้ันล่าง  จ านวน   ๑   ห้อง 
๔. ห้องสมุด             ใช้ร่วมกับอาคารเรียน  จ านวน   ๑   ห้อง 
5. อาคารเรือนไทย ห้องประชุมปิยมหาราชานุสรณ์      จ านวน   ๑   หลัง 
6. บ้านพักพนักงานสถานท่ี       จ านวน   ๑   หลัง   ๓   ห้อง 
7. ห้องน้ านักเรียนอยู่ช้ันล่างห้องพักพนักงานสถานท่ี   จ านวน   ๘    ห้อง 
8. ห้องน้ าครู                   จ านวน   3   ห้อง 
9. ท่ีปัสสาวะนักเรียนชาย       จ านวน   ๙   ท่ี 
10. ห้องอาบน้ า         จ านวน   ๒   ห้อง              
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1.๓   การบริหารจดัการ 
           1.3.1ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์ฯ 

  

๑. นายนุ่ม    พ.ศ. ๒๔๒๗  เป็นเวลา ๑๙ ปี 
๒. นายเชย    พ.ศ. ๒๔๔๖  เป็นเวลา ๗ ปี 
๓. นางช่ืน    พ.ศ. ๒๔๕๓  เป็นเวลา ๕ ปี 
๔. นายแม้น    พ.ศ. ๒๔๕๘  เป็นเวลา ๑ ปี 
๕. ราชบุรุษแม้น    พ.ศ. ๒๔๕๘  เป็นเวลา ๓ ปี 
๖. นายเช่ม    พ.ศ. ๒๔๖๒  เป็นเวลา ๖ ปี 
๗. ขุนกิตติเวช    พ.ศ. ๒๔๖๘  เป็นเวลา ๕ ปี 
๘. นายเอม    พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็นเวลา ๗ ปี 
๙. นายพร  โกมลพิศร์ พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็นเวลา ๔ ปี 
๑๐. นายขยัน            จาโรทก  พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็นเวลา ๒ ปี 
๑๑. นายเสงี่ยม           โรจนสมิท พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็นเวลา ๑ ปี 
๑๒. นายโสม               รอดคลายทุกข์ พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็นเวลา ๗ ปี 
๑๓. นายนัตถ์  ปิ่นทอง      พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็นเวลา ๑ ปี 
๑๔. นายสิงห์           ชุปวา       พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็นเวลา ๖ ปี 
๑๕. นายธ ารง            กมลสิน     พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็นเวลา ๑๔ ปี 
๑๖. นางจันทนา          อุดม      พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็นเวลา ๒ ปี 
๑๗. นายปาน  วัฒนบุตร     พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็นเวลา ๔ ปี 
๑๘. นายสุทัย  แก่นทอง     พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็นเวลา ๖ ปี 
๑๙. นายโกศล  ไชยทิพย์      พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็นเวลา ๕ ปี 
๒๐. นางถวิลวงศ์  กาญจนินทุ  พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็นเวลา ๒ ปี 
๒๑. นางชูศรี  สถิรพงษะสุทธิ พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็นเวลา ๒ ปี 
๒๒. นายทองเชิญ ชูมงคล  พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็นเวลา ๔ ปี 
๒๓. นางสมร  อินทรกนก พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นเวลา ๔ ปี 
๒๔. นางสายสมร  ตรีลพ  พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็นเวลา ๒ ปี 
๒๕. นางวชิราภรณ์ ไชยหาญ พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็นเวลา ๑๑  เดือน 
๒๖. นางสาวบุญศรี แก้วสุก  พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็นเวลา ๑ ปี 
๒๗. นางอมรรัศม ี ลอยพิมาย พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็นเวลา ๔ ปี 
๒๘. นายปัญญา  นามเทวี  พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็นเวลา ๑ ปี 
๒๙. ดร.ชลาลัย  นิมิบุตร  พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๒ ปี 
๓๐. นางอังคณา  สัจจชุณหธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗  เป็นเวลา ๓ ปี 
๓๑. นางสาวมยุรี  นาคธรรมาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  เป็นเวลา ๑ ปี    
๓๒. นางสาวยุภาวรรณ โมรัฐเถียร พ.ศ. ๒๕๕๘ – 2561      เป็นเวลา ๓ ปี 
33. นางวาสนา            เจียนสุวรรณ พ.ศ. 2561  - ปัจจุบัน     
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           1.3.2    คณะกรรมการสถานศึกษา   
1 คุณพรสรรค์  ก าลังเอก 

  
ประธานที่ปรึกษา 

2 นายเสฏฐนันท์  อังกูรภาสวิชญ์ 
  

ประธานกรรมการ 
3 นายคณิต  เสริมศริิมงคล 

  
กรรมการ 

4 จ.ส.อ.สุพจน์  นามเดช 
  

กรรมการ 
5 นางสาวชัญญ์นิฏฐ์  มณีเอี่ยม 

  
กรรมการ 

6 นายพลายแก้ว  สุวรรณะ 
  

กรรมการ 
7 ผู้อ านวยการเขตพระนคร 

  
กรรมการ 

8 ว่าท่ีร้อยตรีประภัสสร  กณะสุต 
  

กรรมการ 
9 พระครูบวรวิหารการ 

  
กรรมการ 

10 นางสุวรรณา  ศิรจิงมีชัย 
  

กรรมการ 
11 นางนันทพร  เณรพรม 

  
กรรมการ 

12 นายสินชัย  เตชัสหงส ์
  

กรรมการ 
13 นางสาวพนิดา  ภิสัชเพ็ญ 

  
กรรมการ 

14 นายประสิทธ์ิ  มธุวาส 
  

กรรมการ 
15 นางวาสนา  เจียนสุวรรณ 

  
กรรมการและเลขานุการ 

 
           1.3.3    คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

๑. ด.ต.สุพงษ์พิทักษ์   ร่มเริง  ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 
๒. นายศุภกร   แก้วประกายแสงกูล ต าแหน่ง  รองประธาน 
๓. นางสาวณัฏฐณิชา   ขุมทอง  ต าแหน่ง  ประชาสัมพันธ์ 
๔. นายสมัคร  ปิ่นชุมพลแสง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยประชาสัมพันพันธ์ 
๕. นางสาวชลิดา   สมค าพี้  ต าแหน่ง  เหรัญญิก 
๖. นางสาวอรอุมา   ธงสุวรรณ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเหรัญญิก 
๗. นายสันติ   เนริกุล   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเหรัญญิก 
๘. นางสุชีรา   เจตสันต์ิ   ต าแหน่ง  กรรมการ 
๙. นางกุลธิรัตน์  นุตะเลิศวัฒน์  ต าแหน่ง  กรรมการ 
๑๐. นางสาวสมสวย   ก้องกฤษณะกุล ต าแหน่ง  กรรมการ 
๑๑. นายสมัคร  จิตต์ไพศาล   ต าแหน่ง  กรรมการ 
๑๒. นายยุทธนา   สุนามวงค์  ต าแหน่ง  กรรมการและเลขานุการ 

  1.3.4    มูลนิธ ิ
  1.3.4.1 มูลนิธิปิยมหาราชานุสรณ์ 

1.3.4.2 มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพ์ 
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1.4   โครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียนวดัมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              คณะครู - นกัเรียน – บุคลากร 
 
 
 

 
.........................หมายถึง  สายการประสานงาน                                                                             
                                                               ___________  หมายถึง  สายการบังคับบัญชา 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหน้าท่ีก ากับ  ส่งเสริม  สนับสนุน      

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 

นางวาสนา  เจียนสุวรรรณ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

สภานักเรียน 
 

คณะกรรมการมูลนิธิเพ่ือการศึกษา 
 

คณะกรรมการมูลนิธิปิยมหาราชานุสรณ ์
นางโชติภา  ครุเสนีย ์

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 
นางพิมพ์ใจ  วงศ์ตา 

ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 
น.ส.ชัญญ์นิฏฐ์  มณีเอ่ียม 
 

ฝ่ายบริหาร 
งานบุคลากร 
นางสาวมณฑ์ฤทัย 
 แห่งทรัพย์เจริญ   

ฝ่ายบริหารงาน 
งบประมาณ 
นางรัตนา เบี้ยวไข่มุข 
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1.5   ข้อมูลข้าราชการครแูละบคุลากร 
                  1.5.1 สถิติจ านวน ข้าราชการครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2562 
 
 
ต าแหน่ง                ประเภท/เพศ 

   ข้าราชการ 
                          ลูกจ้าง 

รวม 
         ประจ า          ช่ัวคราว 

  ชาย    หญิง   ชาย   หญิง    
ชาย 

  หญิง 

1. ผู้อ านวยการ - 1 - - - - 1 
2. รองผู้อ านวยการ - 1 - - - - 1 
3. ครู คศ.4 - - - - - - - 
4. ครู คศ.3 - - - - - - - 
5. ครู คศ.2 - - - - - - - 
6. ครู คศ.1 - 8 - - - - 8 
7. ครูผู้ช่วย 1 3 - - - - 4 
8. ครูโครงการสองภาษา - - - - 1 4 5 
9. ครูโครงการเรียนฟรีฯ (ทักษะชีวิต) - - - - 1 - 1 
10. ครูโครงการสอนภาษาจีน - - - - - 1 1 
11. พนักงานธรุการ - 1 - - - - 1 
12. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 
(ข้าราชการ) 

- - - - - - - 

13. ครูจ้าง - - - - - - - 
14. พี่เล้ียงเด็ก - - - - - 2 2 
15. พนักงานสถานท่ี - - 1 1 - - 2 
16.คนสวน - - - - - - - 
17.คนงาน - - - - - - - 
18.อื่น ๆ (ระบุ) แม่ครัว - - - - - 2 2 
รวม 1 14 1 1 2 9 28 
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  1.5.2  ข้อมูลพื้นฐานของ ข้าราชการครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2562 

 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 
(ขพน.มณ) 

ต าแหน่ง วุฒ ิ
สูงสุด 

วิชาเอก วัน เดือนปีเกิด บรรจุเมื่อ 
เกษียณ
พ.ศ. ครู คศ. 

1 นางวาสนา  เจียนสุวรรณ 1 (บ) ผอ 2 คม. การบริหาร
การศึกษา 

8/10/2503 22/8/2527 2564 

2 นางโชติภา  ครุเสนีย์ 12 (บ) รอง.ผอ 2  การบริหาร
การศึกษา 

22/06/2522 14/05/2547 2582 

3 นางสาวชัญญ์นิฏฐ์      
มณีเอี่ยม 

4 (ป) คร ู 1 ค.บ. นาฏศิลป ์ 30/07/2525 11/11/2553 2585 

4 นางสาวนิรดา  งามสม 5 (ป) คร ู 1 วท.บ. สุขศึกษา 8/01/2523 18/05/2555 2583 
5 นางสาวสุธินี  ขุนหาญ 6 (ป) คร ู 1 ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
9/05/2524 16/12/2555 2584 

6 นางสาวชญานิศวร์     
กาญจนพิบูลย์ 

7 (ป) คร ู 1 ค.บ. ภาษาไทย 1/11/2521 1/11/2554 2582 

7 นางสาวมัลธิกา 
วรรณศิลป ์

8 (ป) คร ูผช - ค.บ. ภาษาไทย 8/04/2535 1/08/2560 2595 

8 นางสาวสุพัชรา         
พงษ์ย่ีหวา 

9 (ป) คร ู 1 ค.บ. ปฐมวัย 20/02/2535 1/10/2558 2595 

9 นายคะณิศร  จวบมี 11 (ป) คร ูผช - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 14/12/2535 16/10/2560 2596 
10 นางพิมพ์ใจ  วงศ์ตา   12 (ป) คร ู 1 ค.บ. ชีววิทยา 29/06/2532 16/05/2557 2592 
11 นางสาวพัชรี  ปรองดอง 13 (ป) คร ูผช -  ภาษาอังกฤษ 29/11/2535 25/06/2561 2596 
12 นางรัตนา  เบี้ยวไข่มุข     17 (ป) คร ู 1 ค.บ. การศึกษา

ปฐมวัย 
21/01/2517 01/11/2554 2577 

13 นางสาวอามรรัตน์      
บุตรพรม 

19 (ป) คร ู 1 ศษ.ม การบริหาร
การศึกษา 

19/11/2528 16/12/2557 2589 

14 นางสาวชุติกาญจน์             
ธรรมภัคศรัณย์ 

30 (ป) คร ูผช - ศษ.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

25/04/2535 16/06/2560 2595 

15 นางสาวมัลลิกา       
สร้อยจันดา 

ขพน.มณ.
1 

ธุรการ - บธ.บ บัญชี 27/11/2523 20/04/2561 2584 

16 นางสาวนิชาภา        
ทองประเทือง 

ขพณ. 14   ปริญญา
ตร ี

การจัดการ 24/10/07 1/10/45 2568 

17 นายสุพจน์ เหล็กลอย ขพณ. 
104 

  ม.6  16/6/18 9/11/44 2578 

18 นางสาวนันทรัตน์ 
ดาทอง 

 พ่ีเลี้ยง  ม.6  2/10/2510 3/03/2546 2571 

19 นางสาวฐิติรัตน์  
 เชยจันผลิ 

 พ่ีเลี้ยง  บร.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14/03/2525 1/06/2525 2585 
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1.6   ข้อมูลนักเรียน และห้องเรียน 
 ปัจจุบันเปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันปฐมวัยถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มี 
       นักเรียนท้ังหมด 265 คน 
 

ระดับช้ัน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ช้ันอนุบาล  1  13 11 24 
ช้ันอนุบาล  2 19 16 35 

รวม 32 27 59 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 20 9 29 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 24 17 41 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 25 15 40 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 25 14 39 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 16 13 29 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 14 14 28 

รวม 124 82 206 

รวมท้ังส้ิน 156 109 265 
จ านวนห้องเรียน 
 

อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

การศึกษาปฐมวัย 
สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ครู  เท่ากับ นักเรียน 30  คน 
สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ห้อง เท่ากับ นักเรียน 30 คน 
ภาระงานสอนของครโูดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์  เท่ากับ  26  ชั่วโมง 

การศึกษาประถมศึกษา 
สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ครู  เท่ากับ นักเรียน 17 คน 
สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ห้อง เท่ากับ นักเรียน 34  คน 
ภาระงานสอนของครโูดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ 18  ชั่วโมง 
 

สถิตินักเรียนในโครงการเรียนร่วม 
   

 
  
 

เด็กพิเศษ จ านวน (เพศ) รวม (คน) หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

บกพร่องทางสติปัญญา (LD) 1 1 2  
สมาธิสั้น 5 1 6  
LD /สมาธิสั้น 2 - 2  
ปัญญาทึบ 1 -   
รวม 9 2 11  
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สถิตินักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
   

สถิตินักเรียนที่เลื่อนชั้น 
 

ช้ัน 
2559 2560 2561 

จ านวน เลื่อนชั้น ซ้ าชั้น จ านวน เลื่อนชั้น ซ้ าชั้น จ านวน เลื่อนชั้น ซ้ าชั้น 

อ.๑ 27 27 - 30 29 1 29 29 - 

อ.๒ 31 31 - 35 34 1 26 25 1 

ป.๑ 38 38 - 38 37 1 41 41 - 

ป.๒ 36 36 - 41 41 - 43 43 - 

ป.๓ 234 234 - 32 32 - 44 44 - 

ป.๔ 20 20 - 25 24 1 31 31 - 

ป.๕ 21 21 - 20 20 - 28 28 - 

ป.๖ 27 27 - 22 22 - 19 19 - 

รวม 223 223 - 243 239 4 261 260 1 
 

1.7   สภาพโดยรวมของชุมชน 
 

 ๑. สภาพชุมชนบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นบ้านและตึกแถว ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ จ านวนบ้าน     ๙๙๘ หลัง 
มีประชากรประมาณ ๓,๓๕๑ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด บ้าน ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร ตลาด ธนาคาร อาชีพหลักของชุมชนคือ ค้าขาย พนักงานบริษัท รับจ้างท่ัวไป และธุรกิจส่วนตัว ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไป คือ กลองยาว ดนตรีไทย ดนตรี
สากล 
 ๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา มีบางส่วนท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญา
โท อาชีพหลักคือ พนักงานบริษัท รับจ้างท่ัวไป ค้าขาย ข้าราชการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 ๓. โอกาสและข้อจ ากัด โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ต้ังอยู่ในบริเวณวัดมหรรณพาราม
วรวิหาร แหล่งชุมชนใกล้เคียงคือ ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ ชุมชนแพร่งสรรพศาสตร์ ชุมชนแพร่งภูธร ชุมชนแพร่งนรา อยู่
ใกล้แหล่งเรียนรู้คือ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย วัดมหรรณพารามวรวิหาร วัดสุทัศน์เทพวราราม 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชนัดดาราม ศาลเจ้าพ่อเสือ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ป้อมมหากาฬ พิพิธภัณฑสถาน

ปีการศึกษา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ศึกษาต่อระดับสูงข้ึน ประกอบอาชีพ อื่นๆ 
2559 ๒๗ ๒๗ - - 
2560 22 2๒ - - 
2561 18 18 - - 
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แห่งชาติ หอศิลป์ อนุสรณ์สถานวีรชน ๑๔ ตุลาคม สนามหลวง เสาชิงช้า คลองคูเมือง ลานพลับพลามหาเจษฎา
บดินทร์ โลหะปราสาท ประตูฝรั่ง (ถนนแพร่งสรรพศาสตร์) ซึ่งโรงเรียนได้รับการส่งเสริ มสนับสนุนจากชุมชน ผู้น า
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตเป็นอย่างดี โรงเรียนต้ังอยู่ถนน
ตะนาว และถนนมหรรณพ ซึ่งมีการจราจรติดขัดมากในตอนเช้าและตอนเย็น 
 

1.8 ข้อมูลอาคารสถานที ่
18.1 แผนผังที่ต้ังโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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         18.2 อาคารสถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร 
1 

ศาลาเรือนไทย 

อาคารเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพารามฯ 

อาคารเรียนเรือนไทย 

ศาลาราย ส าหรับเรียนดนตรี และกลองยาว 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

   ๑.9 โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสตูรสถานศกึษาปฐมวัย ปกีารศกึษา ๒๕๖2 
 
 
  
 

             เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายท่ีก าหนดไว้ สถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
อบรมเล้ียงดูเด็ก จึงได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ช่วงอายุ อายุ ๔ – ๕ ปี 

สาระท่ีควรเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
๑.ด้านร่างกาย 
๒.ด้านอารมณ์ จิตใจ 
๓.ด้านสังคม 
๔.ด้านสติปัญญา 

๑.เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
๒.เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
๓.ธรรมชาติรอบตัว 
๔.ส่ิงต่างๆ รอบตัว 

ระยะเวลาเรียน ๒ ปีการศึกษา 
 
๑. การจัดช้ันเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดังนี้ 

-ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 อายุ  4   ขวบ 
-ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 อายุ    5 ขวบ 

๒. ระยะเวลาเรียน  2 ปีการศึกษา ก่อนขึ้นไปเรียนระดับประถมศึกษา 
๓. สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือประสบการณ์ส าคัญ 
และสาระท่ีควรเรียนรู้ ซึ่งท้ังสองส่วนใช้เป็นส่ือกลางในการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่
ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โดยจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบหน่วยการสอนแบบบูรณาการ มีการก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ตลอดปีการศึกษาดังนี้ 
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ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ (4-5 ขวบ) 
สาระที่ 1 เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

๑ ตัวเรา ๖ นิทรรศการผลงานของหนู 
๒ ประสาทสัมผัส ๗  
๓ อาหารดีมีประโยชน์ ๘  
๔ ปลอดภัยไว้ก่อน ๙  
๕ วันเด็ก ๑๐  

สาระที่ 2 เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
๑ ปฐมนิเทศ ๑ ๙ หนูรักสมเด็จพระเทพฯ 
๒ ปฐมนิเทศ ๒ ๑๐ วันแม ่
๓ โรงเรียนของฉนั ๑๑ กรุงเทพมหานคร 
๔ บ้าน ๑๒ เมืองไทยท่ีรัก 
๕ ครอบครัวแสนสุข ๑๓ สหกรณ์ของเรา 
๖ ชุมชนของเราน่าอยู่ ๑ ๑๔ เดินตามรอยพ่อ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
๗ ชุมชนของเราน่าอยู่ ๒ ๑๕ อาเซียนน่ารู ้
๘ ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐   

สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว 
๑ สัตว์น่ารู้ ๖ ฤดูกาล 
๒ ท้องฟ้าแสนสวย ๗ โลกสวยด้วยสีสัน 
๓ ต้นไม้ท่ีรัก ๘ โครงงานหรรษา 
๔ น้ า ๙ วันขึ้นปีใหม ่
๕ ข้าว ๑๐ เวลา 

สาระที่ 4   สิ่งต่างๆ  รอบตัวเด็ก 
๑ หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ ๖ พลังงาน 
๒ คณิตศาสตร์แสนสนุก ๗ แรง 
๓ ขยะน่ารู ้ ๘ การส่ือสาร 
๔ การคมนาคม ๙ รู้ทันเทคโนโลยี 
๕ มหัศจรรย์กับวิทยาศาสตร์ ๑๐ สัปดาห์ผลึกพลัง 

 
 
 
 

โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ 
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ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒ (5-6 ขวบ) 
สาระที่ 1 เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

๑ ตัวเรา ๕ วันเด็ก 
๒ ประสาทสัมผัส ๖  
๓ อาหารดีมีประโยชน์ ๗  
๔ ปลอดภัยไว้ก่อน ๘  

สาระที่ 2 เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
๑ ปฐมนิเทศ ๙ วันแม ่
๒ โรงเรียนของฉนั ๑๐ กรุงเทพมหานคร 
๓ บ้านของเราน่าอยู่ ๑๑ สหกรณ์ของเรา 
๔ ครอบครัวแสนสุข ๑๒ เมืองไทยท่ีรัก 
๕ ชุมชนของเราน่าอยู่   ๑๓ รัชกาลท่ี ๙ และวันพ่อแห่งชาติ 
๖ สถานท่ีส าคัญในชุมชน ๑๔ ชีวิตพอเพียงตามรอยพ่อ 
๗ ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ๑๕ วันครู 
๘ หนูรักสมเด็จพระเทพฯ ๑๖ อาเซียนน่ารู ้

สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว 
๑ หน่วยกลางวันกลางคืน ๖ หน่วยน้ า 
๒ หน่วยสัตว์น่ารู้ ๗ วันขึ้นปีใหม ่
๓ หน่วยสีสันน่ารู้ ๘ ฤดูกาล 
๔ หน่วยต้นไม้ท่ีรัก ๙  
๕ หน่วยข้าว ๑๐  

สาระที่ 4   สิ่งต่างๆ  รอบตัวเด็ก 
๑ หน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้ ๗ การส่ือสาร 
๒ หน่วยคณิตศาสตร์แสนสนุก ๘ พลังงาน/วนัมาฆบูชา 
๓ โครงงานหรรษา ๙ แรง 
๔ ขยะน่ารู ้ ๑๐ รูทันเทคโนโลยี 
๕ การคมนาคม 11 นิทรรศกาลผลงานของหน ู
๖ มหัศจรรยกับวิทยาศาสตร์   
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บทท่ี ๒ 
เจตนารมณ์ในการพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

 

 โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   
เพื่อสร้างศักยภาพการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนของโรงเรียน ได้ก าหนดปรัชญา  ค าขวัญ และทิศทางการบริหารพัฒนา   
ดังนี ้
1.  ปรัชญาการศึกษา  วิชาการน า  กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน 
2.  ค าขวัญ   ความรู้ คู่ ความดี 
 

๓. ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นโพธิ ์
4. สีประจ าโรงเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.ตราประจ าโรงเรียน  / อักษรย่อ 
 
 
 
 
 
๖.  วิสัยทัศน์ 

 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยี ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. เอกลักษณ์ โรงเรียนสองภาษา 
๘. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ภูมิใจในการเป็นโรงเรียนแห่งแรก  มุ่งมั่นกตัญญู  รุ้ส่ือสารภาษาอังกฤษ 

 

๙.  พันธกิจ 
1. พัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. จัดให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
4. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ 

 

หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) ทรงให้จัดต้ังโรงเรียนวัดมหรรณพ์     
เป็นโรงเรียนส าหรับทวยราษฎร์แห่งแรกของประเทศไทย 

หมายถึง สีประจ าวันพระราชสมภพรัชกาลท่ี ๕ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงให้จัดต้ังโรงเรียนวัดมหรรรณพ์  
เป็นโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย 

  สีน้ าเงิน 

  สชีมพู 

          ก 
      พน. มณ. 
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5. พัฒนานักเรียนใช้เทคโนโลยีและส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี 
6. ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านการศึกษา 
 

๑๐. เป้าประสงค์ (Target) 
1. โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
4. นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ 
5. นักเรียนใช้เทคโนโลยีและส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี 
6. ชุมชนร่วมมือและสนับสนุนด้านการศึกษา 
 

11.นโยบายของโรงเรียน 
ด้านนักเรียน 
๑. นักเรียนบรรลุผลส าเร็จด้านวิชาการ  
๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถตามศักยภาพ  
๓. นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน มีพลานามัยสมบูรณ์ และปลอดจากสารเสพติด 
๔. นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ 
 

ด้านครู 
๑. ครูเป็นผู้มีจรรยาบรรณตามวิชาชีพและปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
๒. ครูมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง และปลอดจากสารเสพติด 
๓. ครูมีความสามารถพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและก้าวทันเทคโนโลยี 
๔. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
๑. โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒. โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานท่ีได้เหมาะสม 
๓. โรงเรียนมีแผนการด าเนินงานท่ีชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๔. โรงเรียนสามารถบริหารงานงบประมาณได้ทันเวลาและถูกต้อง 
๕. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีเพียงพอและเป็นปัจจุบัน 
 

12. ยุทธศาสตร์  (ปฐมวัย) 
         1 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการตามวัย ท้ัง 4 ด้าน 
         2. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
         3. ปลูกฝังคุณธรรม และพัฒนาเด็กตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
         4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
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๑3.หลักสูตรการศึกษา โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดการศึกษาตามหลักการ  จุดหมาย และ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
  ๑3.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ก าหนดหลักสูตรเป็น  2  ระดับ  ดังนี้ 
   ระดับปฐมวัย  ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 – 2 
   ระดับประถมศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
  ๑3.1.1 สาระการเรียนรู้ 
  ระดับปฐมวัย    จัดการสอนแบบบูรณาการ  โดยแบ่งออกตามประสบการณ์ส าคัญ  ได้แก่ 
   1)   ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
   2)   ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 
   3)   ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
   4)    ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 

  ระดับประถมศึกษา   ก าหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้  ทักษะ  
หรือ กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม ของผู้เรียนเป็น 8 กลุ่มสาระ  ดังนี้ 

1)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2)   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3)   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4)    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5)    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
6)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
7)   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
8)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑3.1.2  เวลาเรียน 
ก าหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ดังนี้ 
 ระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาล 1 – 2   มีเวลาเรียนประมาณปีละ 1,000 ช่ัวโมง โดยเฉล่ียวันละ 5  ช่ัวโมง 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 –6  มีเวลาเรียนประมาณปีละ  1,200 ช่ัวโมง โดยเฉล่ียวันละ 6 ช่ัวโมง 
 
๑4.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับนักเรียน 
  1.   รักชาติ ศาสน์กษัตริย์  

2.   ซื่อสัตย์สุจริต 
  3.   มีวินัย  

4.   ใฝ่เรียนรู้ 
  5.   อยู่อย่างพอเพียง 
  6.   มุ่งมั่นในการท างาน 
  7.   รักความเป็นไทย 
  8.   มีจิตอาสา 
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15.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  (  SWOT   Analysis  ) 
                      

สภาพแวดล้อมภายใน 
สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
จุดแข็ง (Strength = S) 

1.โรงเรียนมีช่ือเสียงเนื่องจากเป็น 
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
และอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ 

2. เป็นท่ีนิยมในเขตพระนครเนื่องจาก
เป็นโรงเรียนสองภาษา 

3. ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. นักเรียนใช้เทคโนโลยีและส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได้ 

5. โรงเรียนได้รับงบประมาณเพียงพอ 
6.โรงเรียนมีส่ือ  วัสดุ  อุปกรณ์ท่ี

ทันสมัยและเพียงพอ 
7.มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
1. โรงเรียนมีพืน้ท่ีจ ากัด 
2. ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการจัดการ

เรียนการสอนมาก 
3. ครูไม่ครบสาขาวิชาเอก 
 

 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treat) 
โอกาส (Opportulity = O) 

1. หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษา 

2. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม
สนับสนุนการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน 

3. โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีช่วย
ประชาสัมพันธ์และใช้ส่ือสารกับผู้ปกครอง 

4.จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้
ผู้ปกครองนิยมส่งลูกหลานมาเรียนในโรงเรียน
รัฐบาลมากขึ้น 

อุปสรรค (Treath = T) 
           1.บริเวณรอบๆ โรงเรียนมีความเส่ียงต่อ 
ความปลอดภัย 
            2.สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันท าให้ผู้ปกครองมี
เวลาดูแลนักเรียนในปกครองน้อยลง 
            3.ปัญหาการใช้เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมของ
นักเรียนมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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บทที่  3 
โครงสร้างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์ฯ ปกีารศึกษา 2561 

      
 

     แผนยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมให้ครู
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ืองและ
จัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ปลูกฝังคุณธรรม
และพัฒนาเด็ก
ตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ

สนับสนุนด้านการ
จัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้
ให้ตรงตามตัวชี้วัด

หลักสูตรใหม ่
 

 กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมให้เด็ก
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมกับวัย 

 

   กลยุทธ์ที่ 1 
ปลูกฝังให้เด็กมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

 

 กลยุทธท์ี่ 1 
ส่งเสริมและ

สนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่าง

ชุมชนกับโรงเรียน 

   กลยุทธท์ี่ 1  
สถานศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุน
การจัด

ประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 กลยุทธท์ี่ 2 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 

 กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครู
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

 

โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามตัวชี้วัดหลักสูตรใหม่ 
เป้าหมาย ภายในปี 2562 
กลยุทธ์ที่ 1      สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด           1.ร้อยละ 85 ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ (มฐ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ) 

2.ร้อยละ 85 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้(มฐ 1 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ) 

3.ร้อยละ 85 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตัวเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม (มฐ 1 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ) 

4.ร้อยละ85ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้  มีทักษะพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
(มฐ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 ) 

5.ร้อยละ 85 ของหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน (มฐ 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ) 
  6.ครูร้อยละ 85 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านสมดุลเต็มศักยภาพ (มฐ 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ) 
โครงการ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1) 
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1-1.4 มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1   ) 
3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4) 
4. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยของเด็กปฐมวัย(มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 
เป้าหมาย ภายในปี 2562 
กลยุทธ์ที่ 1        ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด 1.ร้อยละ 85 ของครูปฏิบัติการสอนเพียงพอกับช้ันเรียน (มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2) 
 2.ร้อยละ 95 ของครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ (มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3) 

3.ร้อยละ ๘5ของครูผู้สอนสามารถ น าผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่เด็กปฐมวัย (มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.๑) 

 3.ร้อยละ 85 ของครูสามารถจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
วัย (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3) 

โครงการ 
1.โครงการพัฒนาบุคลากรในระดับปฐมวัย (มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2,2.3) 
2.โครงการผลิตส่ือการเรียนรู้ (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3) 

3.โครงการนิเทศภายในโรงเรียน (มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3) 
  4.โครงการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)  
                    (มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2) 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ตัวชี้วัด 1.ร้อยละ ๘5 น าผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก 
           ปฐมวัย (มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.๑) 

                   2. เด็กปฐมวัย ร้อยละ 85เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานท่ีผ่านกระบวนการคิด 
                 และปฏิบัติจริง (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.๒) 
                     3.ครูร้อยละ 90 ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยในมาพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็ก 
                   เป็นส าคัญมีการตรวจสอบ ประเมินผลอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง  
                    (มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.๔) 

 
โครงการ 

1.โครงการวิจัยในช้ันเรียน (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1,3.4) 
2.โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาเด็กตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
เป้าหมาย ภายในปีการศึกษา 2562 
กลยุทธ์ที่ 1      ปลูกฝังให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตัวชี้วัด  

1.ร้อยละ 85 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้(มฐ 1 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ) 

 2.ร้อยละ 85 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตัวเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม (มฐ 1 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ) 

โครงการ 
1.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2)   
2.โครงการโรงเรียนคุณธรรม (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2,1.3) 

  3.โครงการโตไปไม่โกง (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3) 
  4.โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ) 
 
กลยุทธ์ที่ 2      ส่งเสริมให้เด็กส่ือสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวชี้วัด 
1.ร้อยละ 85 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้  มีทักษะพื้นฐาน และแสวงหาความรู้

ได้(มฐ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 ) 
โครงการ 
  1.โครงการโรงเรียนสองภาษา (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4) 
  2.โครงการค่ายวิชาการ (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1      ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
ตัวชี้วัด 

1.ร้อยละ80 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตัวเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม (มฐ 1 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ) 

2.ร้อยละ 85 ของระบบบริหารคุณภาพที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
(มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6) 
โครงการ 
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษ (มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6) 
2. โครงการสหกรณ์นักเรียน (ม.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3) 
3. โครงการสร้างสัมพันธ์ชุมชน (มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 
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               ยทุธศาสตร์ที่ 1      เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ้
                                          ใหต้รงตามตัวชี้ หลักสูตรใหม ่

เป้าหมาย          ภายในปี 2562 
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โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ   ส านักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
             กลยุทธ์ที่ 1          สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
                                            การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 



25 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕62     ปฐมวัย 

โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ   ส านักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

ชื่อโครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนครอบคลุมพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด้าน 
กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ () โครงการต่อเนื่อง (    ) โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา 
   มาตรฐานท่ี ๒    ตัวบ่งช้ีท่ี   ๒.๑  

มาตรฐานท่ี ๒    ตัวบ่งช้ีท่ี   ๒.3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ส านักงานเขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
.............................................................................................................................................................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 จากผลการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ต้องค านึงถึง
ความสอดคล้องท้ังเนื้อหาในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเป็นหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาเอง และ
หลักสูตรโรงเรียนสองภาษามาผสมผสาน ซึ่งท าให้โรงเรียนพบปัญหาความไม่สอดคล้องของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
จัดท าขึ้นกับการน าหลักสูตรไปใช้ ประกอบกับคุณสมบัติของหลักสูตรสถานศึกษาต้องได้รับการเปล่ียนแปลง
ปรับเปล่ียนของสังคมตลอดเวลา ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาจึงต้องได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองต่อสังคม
ท่ีเปล่ียนแปลง จึงเป็นหน้าท่ีส าคัญของโรงเรียนท่ีจะต้องจัดโครงการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการท้ัง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดมหรรณพาราม 
ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖2 
 ๒.๒ เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ตรวจสอบทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 ๒.๓ เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

               3.๑.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมกันตรวจสอบ 
หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรปฐมวัย ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับปัจจุบัน 
               ๓.๑.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมกันตรวจสอบทบทวน ให้มีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 

รหัสโครงการ อ.๑/2562 
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โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ   ส านักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

3.๒.1 ครูผู้สอน ร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย มีหลักสูตร 
ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น (มฐ.๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.1) 
               3.๒.2  ครูผู้สอน ร้อยละ85 มีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย (มฐ.๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓) 
 

๔. ลักษณะของโครงการ 
 เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนครอบคลุมพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 
ด้าน กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. แนวทางการด าเนินการ 
 กิจกรรมท่ี ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดมหรรณพา
ราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ก าหนดการประชุม ๒ วัน ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖2 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างเดือน มีนาคม ๒๕๖2 – พฤษภาคม ๒๕๖2  

๗. งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 จากงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
 8.๑ ได้พัฒนาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 8.๒ เป็นแนวทางให้โรงเรียนได้พัฒนาไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๙.ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
๑๐. การติดตามและประเมินผล 
 10.๑ จากการประเมินผลประชุมปฏิบัติการ 
 10.๒ จากการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 10.๓ จากรายงานประเมินตนเองด้านคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
ลงช่ือ                                 ผู้เสนอโครงการ 

              (นางรัตนา   เบ้ียวไข่มุข) 
           ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 
 
      ลงช่ือ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางวาสนา  เจียนสุวรรณ) 
                                 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                                  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ   ส านักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย   
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ส่งเสริมสนับสนุนครอบคลุมพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด้าน 
กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ (✓)  โครงการต่อเนื่อง             (   )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2-1.4   
มาตรฐานท่ี  3 ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา  25๖2 
——————————————————————————————————————— 
1. หลักการและเหตุผล   

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ มุ่งเน้นให้ สถานศึกษา
และครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการของหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุผลตาม
จุดหมายของหลักสูตรปฐมวัยที่ต้องการให้เด็กอายุ ๓ - ๕ ปีได้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ดังนั้นโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดโครงการ “พัฒนาความพร้อมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย” ขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะ ความสามารถด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนในระดับอนุบาลศึกษาปีท่ี ๑ - ๒ ทุกคนผ่าน
การจัดกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ กิจกรรมโลกสวยด้วยมือน้อง ให้กับ
นักเรียนช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี ๑ - ๒ ทุกคน เพื่อให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยในทุกๆด้าน มีความกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และพร้อมท่ีจะในระดับท่ีสูงขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.๑  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีมารยาทดี เหมาะสมตามกาลเทศะ 
 2.๒  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2.๓  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี 
 2.๔  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  
 

3. เป้าหมาย 
3.๑  ด้านปริมาณ 

 3.๑.๑ เด็กช้ันอนุบาลศึกษาทุกคนมีมารยาทดี เหมาะสมตามกาลเทศะ 
 3.1.2 เด็กช้ันอนุบาลศึกษาทุกคนมีทักษะในการเรียนรู้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

รหัสโครงการ  อ.2/2562 
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โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ   ส านักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

 3.1.3 เด็กช้ันอนุบาลศึกษาทุกคนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี 
 3.๒  ด้านคุณภาพ 
                     3.2.1  เด็กช้ันอนุบาลศึกษาร้อยละ85 มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง(มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2) 

3.2.2  เด็กช้ันอนุบาลศึกษาร้อยละ 90 สามารถแสดงออกถึงความสามารถในการดูแล
ส่ิงแวดล้อมสมวัยอย่างเต็มศักยภาพ (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3) 

3.๒.3  เด็กช้ันอนุบาลศึกษาร้อยละ 80 สามารถแสดงออกถึงมารยาทท่ีเหมาะสมตาม
กาลเทศะ(มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3) 

3.๒.4  เด็กช้ันอนุบาลศึกษาร้อยละ 85 สามารถแสดงออกถึงกระบวนการเรียนรู้ มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4) 

3.2.5  เด็กช้ันอนุบาลศึกษาร้อยล85 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1) 
 

4. ลักษณะของกิจกรรม 
 เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีพัฒนาการเหมาะสม

ตามวัยในทุกๆด้าน มีความกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และพร้อมท่ีจะในระดับท่ีสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.  แนวทางการด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมช้ีแจงความจ าเป็นในการจัดกิจกรรม มิถุนายน ๒๕๖2 ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

๒ ประชุมครูแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อก าหนด
แนวทางวิธีการและหน้าท่ีความรับผิดชอบใน
การจัดกิจกรรม 

มิถุนายน ๒๕๖2 นางรัตนา  เบ้ียวไข่มุข 
ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

๓ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม กรกฏาคม ๒๕๖2- 
มีนาคม  ๒๕๖3 

นางสาวสุพัชรา  พงษ์ยี่หวา 
นางรัตนา  เบ้ียวไขมุ่ข 

๔ กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน รักการเรียนรู ้ กรกฏาคม ๒๕๖2- 
มีนาคม  ๒๕๖3 

นางสาวสุพัชรา  พงษ์ยี่หวา 
นางรัตนา  เบ้ียวไข่มุข 

๕ กิจกรรมโลกสวยด้วยมือน้อง กรกฏาคม ๒๕๖2- 
มีนาคม  ๒๕๖3 

นายพีรพล ลิขิตประพัฒน ์
นางสาวกรปภา  ฝอดสูงเนิน 

6 กิจกรรมบัณฑิตน้อย มีนาคม  ๒๕๖3 นางสาวสุพัชรา  พงษ์ยี่หวา 
นางรัตนา  เบ้ียวไข่มุข 

7 ประเมินผลการด าเนินการ และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร  

มีนาคม  ๒๕๖3 นางสาวสุพัชรา  พงษ์ยี่หวา 
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๖. งบประมาณ 
 - จากเงินพัฒนาของโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๗.๑. เด็กในระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
 7.2.  เด็กเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยในทุกๆด้าน มี
ความกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และพร้อมท่ีจะในระดับท่ีสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๘.ปัญหาและอุปสรรค 
 8.๑. เวลาในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมมีเวลาจ ากัด 
 8.๒. ผู้ปกครองบางส่วนยังไม่เห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมและไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรม 
 

๙. การประเมินผลโครงการ 
 ๙.๑.  แบบประเมินโครงการ 
 9.2.  ภาพกิจกรรม 

 
                               ลงช่ือ.............................................ผู้รายงาน 
             (นางสาวสุพัชรา   พงษ์ยี่หวา) 
      
 
                                                               ลงช่ือ............................................. 
            (นางวาสนา  เจียนสุวรรณ) 
      ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อโครงการ        บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ส่งเสริมสนับสนุนครอบคลุมพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด้าน 
กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ         ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 

มาตรฐานท่ี 1   ตัวบ่งช้ีท่ี 1.๔  
มาตรฐานท่ี 3   ตัวบ่งช้ีท่ี 3.๑  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                25๖2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) พบว่า  ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างต่ า  อีกท้ังยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศ  งานวิจัย
ยืนยันว่าเราควรสร้างทัศนคติท่ีดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(อายุ 3 – 6 ปี)  เพราะเป็นช่วงอายุท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้และจดจ ามากท่ีสุด  ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ ากัด และสถาบันส่งเสริม    การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
จึงร่วมมือกันริเริ่มโครงการน าร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยขึ้น ในปี 2553      เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กอนุบาลโดยได้ศึกษาโครงการต้นแบบจากสาธารณรัฐเยอรมนี คือ 
“มูลนิธิ Haus cler Kleinen Forscher” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนท่ีสามารถปลูกฝังนิสัยรัก
วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกน าไปใช้ในโรงเรียนอนุบาลมากกว่า 7,000  แห่ง  

ปี 2553 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนน าร่องบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
จ านวน 9 โรงเรียน ซึง่จากการนิเทศติดตามการด าเนินโครงการ พบว่า ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เด็ก ๆ มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ สามารถตอบค าถาม
และแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับวัย กรุงเทพมหานครจึงขยายผลโครงการน าร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554  

โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๗  เพื่อวางรากฐานทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 1-2  มีพื้นฐานและประสบการณ์         การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ดี มีทักษะในการสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งค าถามและรู้จักค้นหาค าตอบด้วยตนเอง โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นโครงการหนึ่งท่ีส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทั้ง ๒๐ กิจกรรม   
 
 
 
 

รหัสโครงการ  อ.๓ /๒๕๖2 
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2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.1 เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลได้เรียนรู้และมีประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ๒.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กอนุบาลได้ฝึกการสังเกต  รู้จักคิดวิเคราะห์  รู้จักการตั้งค าถามและค้นหาค าตอบได้
ด้วยตนเอง 
 ๒.3 เพื่อวางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์  วิศวกรที่มีคุณภาพ 
 ๒.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนปฐมวัยให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

3. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

                ๓.๑.๑ เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี ๑- ๒ ทุกคน ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย                           
๓.๒ ด้านคุณภาพ 

                ๓.๒.๑ เด็กปฐมวัย ร้อยละ 85  มีประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี (มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ี
ท่ี 1.4)   
               ๓.๒.๒ เด็กปฐมวัย ร้อยละ ๘5  ได้ฝึกการสังเกต  รู้จักคิดวิเคราะห์  รู้จักการตั้งค าถามและค้นหา
ค าตอบได้ด้วยตนเอง (มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2) 
              ๓.๒.๓ ครูผู้สอนปฐมวัย ร้อยละ ๘๕  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัยรวมทั้งสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรฐานท่ี 
3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ) 

 

4. ลักษณะโครงการ 
         เป็นโครงการท่ีมีต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุน
ครอบคลุมพัฒนาการตามวัยท้ัง 4 ด้าน กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.  แนวทางการด าเนินการ 
๕.๑  จัดท าโครงการ  

 ๕.๒  เสนอขออนุมัติโครงการ  
 ๕.๓  ประชุมช้ีแจงโครงการให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 ๕.๔  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินกิจกรรม  
๕.๕  ด าเนินงานตามวัน เวลาท่ีก าหนดไว้ (ตลอดปีการศึกษา) 
๕.๖  ประเมินผลการด าเนินการรายงานผลต่อผู้บริหาร 
  

6. ระยะเวลา 
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

๗. งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากงบประมาณ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.๑  เด็กปฐมวัยมีความรู้และประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
8.๒ เด็กปฐมวัยรู้จักการสังเกต คิดวิเคราะห์ รู้จักการตั้งค าถามและค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง 
8.๓ เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีและอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ 
8.๔ ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
 

๙. ปัญหาและอุปสรรค 
9.๑ เด็กบางคนขาดยังความสนใจในการร่วมท ากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 

 

๑๐. การติดตามประเมินผล 
10.๑  ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรยีน 

 10.๒  ประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 
           10.๓ จากแบบสรุปและรายงานโครงการ 
 
 
 

  ลงช่ือ ...................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นางรัตนา       เบ้ียวไข่มุข) 
                                                      ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 
 

  ลงช่ือ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (นางวาสนา  เจียนสุวรรณ) 
                                                           ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                            โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนครอบคลุมพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด้าน 
กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ  (✓ ) โครงการต่อเนื่อง         (   ) โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  
  มาตรฐานท่ี  ๑   ตัวบ่งช้ีท่ี   ๑.4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร 
ปีการศึกษา  25๖2 
——————————————————————————————————————— 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในสภาพปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพเกิดจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังพฤติกรรม
ท่ีมีแนวโน้มความรุนแรงขึ้นซึ่งการแก้ปัญหาท่ีดีวิธหีนึ่ง คือ การน าสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการมาใช้ในการสร้าง
เริมให้มีสุขนิสัยท่ีดีต้ังแต่ในวัยเด็ก  การดูแลตนเอง  ครอบครัวและสังคม  สถานศึกษาซึ่งเป็นท่ีรวมของเยาวชนวัย
ต่างๆ ต้ังแต่เล็กจนโต จึงจ าเป็นต้องส่งเสรมสุขภาพพลานามัยของเด็กให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งให้พลเมืองมีพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค์และมีสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล 
ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการออกก าลังกาย ด้านสุขภาพจิต ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ และอนามัยส่ิงแวดล้อม
ด้วยตระหนักถึงความส าคัญต่างๆ ดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพขึ้น  

๒.  วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑  เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจด้านทันตสุขภาพที่ดี 
 ๒.๒  เพื่อให้เด็กปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ  
 ๒.๓  เพื่อให้เด็กมีภาวะโภชนาการท่ีดี 

๒.๔  เพื่อให้เด็กรับประทานอาหารที่สะอาดครบ ๕ หมู ่
 ๒.๕  เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหว พัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 
          ๒.๖   เพื่อให้เด็กดูแลตนเอง และรู้จักป้องกันโรคอ้วนได้อย่างถูกต้อง 
 

๓. เป้าหมายของโครงการ 
๓.๑  ด้านปริมาณ 

  -  เด็กช้ันอนุบาลศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ านวน  59  คน 
๓.๒  ด้านคุณภาพ 

  -  เด็กร้อยละ 85 สามารถดูแลรักษาสุขภาพสุขภาพอนามัยของตนเองอย่างถูกวิธี 
  -  สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและสถานท่ีต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนจะได้รับการดูแลอย่าง ถูก
สุขลักษณะ 
 

๔.ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นโครงการต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติราชการของทางโรงเรียนวัดมหรรณพาราม  ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

รหัสโครงการ  อ.4 /๒๕๖2 
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๕. แนวทางการด าเนินงาน 
๕.๑. เขียนโครงการและขออนุมัติ โครงการ 
๕.๒  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้บริหาร 
๕.๓  ประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงานตามข้ันตอนในการด าเนินงาน 
๕.๔  ด าเนินกิจกรรม 

  ๕.๔.๑  กิจกรรมสัปดาห์โรคฟัน 
  ๕.๔.2  กิจกรรมส ารวจภาวะโภชนาการ 
  ๕.๔.3  กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ 
๖. งบประมาณ 
        เบิกจ่ายจากงบประมาณ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม  ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
๗.  ผลคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  เด็กสามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และผู้อื่นได้ 
 ๗.๒  เด็กสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงรักษาอนามัยส่วนตนโดยปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ ๑๐ ประการ  
 ๗.๓   เด็กโรงเรียนวัดมหรรณพาราม  ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีภาวะโภชนาการท่ีดี 

๗.๔   เด็กมีการพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหว พัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 
 ๗.๕   เพื่อให้เด็กดูแลตนเอง  และรู้จักป้องกันโรคอ้วนได้อย่างถูกต้อง 
  

๘.  การติดตามและประเมินผล 
๘.๑  ประเมินจากแบบบันทึกสุขภาพน้ าหนักส่วนสูง ( ระเบียนสะสม ปพ. ๘ ) 
๘.๒  ประเมินจากแบบบันทึกการเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
๘.๓  ประเมินจากการใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
๘.๔  ประเมินผลสรุปโครงการ 
 

  ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงการ 
       ( นางสาวสุพัชรา  พงษ์ยี่หวา ) 

      ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 

  ลงช่ือ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       ( นางวาสนา   เจียนสุวรณ ) 

   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
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                 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

   สง่เสริมให้ครพูัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     และจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 

เป้าหมาย ภายในปี 2562 
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             กลยุทธที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ชื่อโครงการ              พัฒนาบุคลากรในระดับปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ลักษณะโครงการ (✓)  โครงการต่อเนื่อง             (   )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
   มาตรฐานท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี  2.2 - 2.3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา  25๖2 
——————————————————————————————————————— 
1. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ
การศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันท างานอย่างมีน าหนึ่งใจเดียวกัน  และท างานด้วยความพึงพอใจ ขวัญ
และก าลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและก าลังใจเป็นสภาพจิตใจและ
พฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถสูงหากก าลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าท่ีควร  ในทางตรงกันข้ามคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีก าลังใจท่ีดี การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสรมิสร้างขวญัและก าลังใจบุคลากร   ด้วย
เหตุผลดังกล่าวโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
2.2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
2.3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

- ครูและบุคลากรในระดับปฐมวัยจ านวน 4 คน  เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทุกคน 
3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ
และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 85 (มฐ.2ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3) 
3.2.2  ข้าราชการครูของโรงเรียน ร้อยละ 85) มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม(มฐ.2ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3) 
3.2.3  ข้าราชการครูของโรงเรียน ร้อยละ 85 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา(มฐ.2ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2) 

รหัสโครงการ อ.5 /2๕62 
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3.2.4  ข้าราชการครูของโรงเรียน ร้อยละ 85  มีขวัญก าลังใจท่ีดีจากผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และ
ครอบครัว บุคคลากรมีความความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้วยกันเป็นอย่างดี และท างานร่วมกันอย่าง
มีความสุข มีความร่วมมือในการท างาน(มฐ.2ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2) 

 
4. ลักษณะโครงการ 

เป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 

5. แนวทางการด าเนินการ 
5.1   จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
5.2   ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ และมอบหมายภาระงาน 
5.3   จัดท าค าส่ังเพื่อมอบหมายหน้าท่ีแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
5.4   ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ  

4.4.1 กิจกรรมอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
   - อบรมส่งเสริมพัฒนาตนเอง  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  และวิชาชีพ 
   - การสัมมนา  ศึกษาดูงาน  ท้ังหน่วยงานราชการและเอกชน 
  4.4.2 กิจกรรมสร้างขวัญและกลังใจ 
   - การมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรในโรงเรียนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีประสบผลส าเร็จอย่างดี 
   - การจัดงานเล้ียงสังสรรค์และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่างๆ 
   - การแสดงความยินดีกับบุคลากรท่ีประสบความส าเร็จในวิชาชีพ 
   - การพาบุคลากรไปสัมมนาต่างจังหวัด  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

     - การเยี่ยมเยียน/ช่วยเหลือแก่บุคลากรในโอกาสต่างๆ 
5.5   สรุปประเมินโครงการและจัดท ารายงานสรุปโครงการน าเสนอฝ่ายบริหาร 
 

6. งบประมาณ 
 -  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้จากการสนับสนุนจากผู้มีอุปการะคุณ และงบประมาณส่วนตัว 
7. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
8.2 บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 
8.3 บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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9. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เคร่ืองมือการประเมินผล 

- การเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
การท างาน 

- ร้อยละ80ของบุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามความเหมาะสม 
- ร้อยละ80ของบุคลากรมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างาน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- สังเกตการร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
           ลงช่ือ  ………………………………………….… ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวสุพัชรา  พงษ์ยี่หวา) 
        ครู  รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

 
 
 
 
                ลงช่ือ  ……………………………….…….…… ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                      ( นางวาสนา  เจียนสุวรรณ ) 
                                                            ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                                         โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อโครงการ  โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก 

เป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ลักษณะโครงการ ( ) โครงการต่อเนื่อง (  ) โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๒  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๓ , ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๔    
มาตรฐานท่ี ๓  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๓  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ    
                                ส านักงานเขตพระนคร    กรุงเทพมหานคร 
ปีงบประมาณ  25๖2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการลงมือกระท า ส่ือท่ีน ามาใช้ใ นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้จึงถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีครูผู้สอนต้องมีความรู้ และเตรียมพร้อมในการน าส่ือมาใช้ประกอบการ
สอนทุกครั้ง เพราะส่ือการสอนเป็นส่ิงท่ีช่วยเร้าความสนใจของเด็กให้มีความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
การสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ผลิตและใช้ส่ือการสอนท่ีมีความสอดคล้องกับหน่วยการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ   และได้มาตรฐานจึงมีความจ าเป็น โรงเรียนวัดมหร
รณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จัดโครงการผลิตส่ือการสอนขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนมีส่ือการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ท่ีมีคุณภาพส าหรับใช้ประกอบจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยได้เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจและเต็ม
ตามศักยภาพของเด็ก 
 

2. วัตถุประสงค์ 
๒.1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตส่ือการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ    

๒.๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

3. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

           ๓.๑.๑ ครูผู้สอนปฐมวัย ร้อยละ ๑๐๐  เข้าร่วมโครงการผลิตส่ือการสอนเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีและมีความสอดคล้องต่อหน่วยการจัดประสบการณ์ได้อย่างหลากหลาย (มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓,
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔) 

     ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

รหัสโครงการ  อ.๖/๒๕๖2 
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           ๓.๒.๑ ครูผู้สอนปฐมวัย ร้อยละ ๘๕  ผลิตส่ือการสอนเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีและมีความ
สอดคล้องต่อหน่วยการจัดประสบการณ์ได้อย่างหลากหลาย (มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓) 
 

4. ลักษณะโครงการ   
เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ 

จัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

5. แนวทางการด าเนินงาน 

     ๕.1 เสนอและขออนุมัติโครงการส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตส่ือ 

     ๕.2 ขอโอนงบประมาณให้แก่โรงเรียน 

     ๕.3. โรงเรียนรายงานแผนการผลิตส่ือการเรียนรู้  และแผนการใช้งบประมาณ ส่งส านักการศึกษา 

     ๕.4 โรงเรียนด าเนินการผลิตส่ือการเรียนรู้ ทดลองใช้ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และประเมินผลการใช้ส่ือ 

           การเรียนรู้ 

    ๕.5 โรงเรียนคัดสรรส่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพดีท่ีสุด  ส่งส านักการศึกษา 

    ๕.6 โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน   
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

7.   งบประมาณ 

จากงบประมาณกรุงเทพมหานคร โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25๖๑   
  

8.   ปัญหาและอุปสรรค 

- 

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      ๙.๑ ครูผู้สอนมีส่ือเพื่อการเรียนรู้ท่ีได้มาตรฐานและมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับ
ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

      ๙.๒ ครูผู้สอนน าส่ือการสอนมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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10.  การติดตามและประเมินผล 

     1.  แบบประเมิน/แบบส ารวจ/แบบรายงานการผลิตส่ือ 

     2.  สัมภาษณ์ครูผู้สอนและนักเรียน 

 

 

    ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                (นางรัตนา   เบ้ียวไข่มุข) 

               ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 

 

   ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมติัโครงการ 

       (นางวาสนา   เจียนสุวรรณ) 

                                                                        ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

                                                             โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ    
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ชื่อโครงการ  นิเทศภายในโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ลักษณะโครงการ (✓)  โครงการต่อเนื่อง           (   )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                                มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3,2.4,2.5 

มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร  
ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
——————————————————————————————————————— 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ     (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ.๒๕๕๓  หมวด ๑ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนษุย์ ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ปัจจุบันเป็นช่วงระยะเวลาในการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารและครูต้องมีความตระหนักถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองเพื่อน าความรู้ใหม่ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลแก่ผู้เรียนตาม
วัตถุประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการ
หนึ่งท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความเช่ือถือในคุณภาพของผู้เรียนท่ีเกิดจาดการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน ผู้บริหารจึงต้องปรับกระบวนการบริหารจัดการ ครูต้องเปล่ียนบทบาทจากผู้บอกความรู้
เป็นผู้จัดการโดยการใช้เทคนิคการสอน การเก็บข้อมูล สารสนเทศ การท าวิจัยในช้ันเรียน การแนะแนว การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
 โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตระหนักและเห็นความส าคัญ ต่อการพัฒนาครู จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ ให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตร ท าให้
เกิดการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
 ๒.๓ เพื่อให้ครูและบุคลากรหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านคุณภาพ 
  - ครูผู้สอนร้อยละ ๙5  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติจริง(มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี2.3) 

รหัสโครงการ  อ.7/๒๕๖๑ 
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  - ครูผู้สอนร้อยละ ๙5 ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียน(มฐ.2 ตัว
บ่งช้ีท่ี2.4,2.5) 
  - ครูผู้สอนร้อยละ ๙5  มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก (มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี2.3) 
  - ครูผู้สอนร้อยละ ๙5  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน(มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี3.4) 
                    -  ครูผู้สอนร้อยละ ๙5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้(มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี3.4) 
 ๓.๒ ด้านปริมาณ 
  - ครูทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ 
 

๔. ลักษณะของโครงการ 
 เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
จัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

๕. แนวทางการด าเนินการ 

 ๕.๑ ระยะเวลา 

  - เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  

 ๕.๒ การด าเนินโครงการ 
๕.๒.๑ วางแผนก าหนดเป้าหมายการด าเนินการ 

  ๕.๒.๒ ประชุมคณะครูเพื่อพิจารณาหาแนวทางการนิเทศภายใน 
  ๕.๒.๓ ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
  ๕.๒.๔ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๕.๒.๕ ด าเนินโครงการตามแผนงาน ดังนี ้
   ๕.๒.๕.๑ กิจกรรมสังเกตการสอนและเย่ียมช้ันเรียน 
   ๕.๒.๕.๒ กิจกรรมนิเทศแผนการสอนและหลักสูตร 
   ๕.๒.๕.๓ กิจกรรมห้องเรียนสะอาดบรรยากาศวิชาการ 
  ๕.๒.๖ ประเมินผลการจัดโครงการ 
  ๕.๒.๗ จัดท ารายงานผลการจัดโครงการ 
 

๖. ค่าใช้จ่ายของการจัดโครงการ 
 จากเงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค และงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
 

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
 ๗.๑ ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๗.๒ ครูมีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
 ๗.๓ สามารถปรับกิจกรรมการจัดการสอนและจัดห้องเรียนสะอาดบรรยากาศวิชาการ 
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๘. ปัญหาและอุปสรรค 
 -  

๙. การติดตามและประเมินผล 
 ๙.๑ ติดตาม ก ากับดูแล และปฏิบัติตามคู่มือการนิเทศภายใน 
 ๙.๒ แบบประเมินกิจกรรม 
 
 
 
 

           ลงช่ือ  ………………………………………….… ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวสุพัชรา  พงษ์ยี่หวา) 

        ครู  รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
 
 
 

 
                ลงช่ือ  ……………………………….…….…… ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                      ( นางวาสนา  เจียนสุวรรณ ) 
                                                            ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                                         โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อโครงการ              พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒   สนับสนุนให้ครูพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ลักษณะโครงการ          (  )  โครงการต่อเนื่อง             ()  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : มาตรฐานท่ี ๒   ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๒  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                ๒๕๖๒ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาโรงเรียน
สู่โรงเรียนท่ีมีคุณภาพ สามารถปฏิรูปได้ส าเร็จ ครูจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถเช่ียวชาญอย่างลึกซึ้งในส่ิงท่ีต้อง
สอน ต้องมีเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ต้องท างานแบบมืออาชีพ ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Profassional  Learning Community:PLC) คือ เครื่องมือสร้างชุมชนนักปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายส าคัญคือผู้เรียน 

ปัจจุบันชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ได้รับการยอมรับในหลักการโดยองค์กรทางการศึกษาระดับสากล 
อีกท้ังยังได้รับการก าหนดไว้ในนโยบายทางการศึกษาของไทย   โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการพัฒนาผู้เรียนตามศาสตร์พระราชา และสู่คุณภาพประเทศไทย ๔.๐ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จึงจ าเป็นต้องมรการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนให้มีศักยภาพเพียงพอกับการจัด
การศึกษา โดยใช้หลักการพัฒนาท่ียึดโรงเรียนเป็นฐาน (School-based Development) โดยมีหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาคือ 
การปฏิบัติงานแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เป็นกระบวนการสร้างความรู้และความเปล่ียนแปลงในตัวครูท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงานของกลุ่มครูท่ีมีจุดหมายการพัฒนาเดียวกัน และเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานพัฒนาสู่จุดหมายนั้นร่วมกัน ท าให้
ได้ผลลัพธืของการปฏิบัติงานร่วมกันคือ คุณภาพผู้เรียน ท่ีเหนือกว่านั้นคือ การเรียนรู้วิธีการพัฒนางานท่ีต่อเนื่องอย่างมือ
อาชีพ 

จากการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ในหลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Profassional  Learning Community:PLC)ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จึงถือเป็นโอกาสท่ีจะถ่ายโอนความรู้ ประสบการณ์จากการอบรมสู่การลงมือปฏิบัติจริงในโรงเรียน ซึ่ง
จากการวิเคราะห์สภาพความต้องการท่ีจ าเป็นด้านคุณภาพของนักเรียนท่ีควรน ามาก าหนดเป็นจุดหมายการพัฒนา พบว่า 
กลุ่มนักเรียนเป้าหมายคือ นักเรียนช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี ๑- ๒ มีพฤติกรรมท่ีขาดระเบียบวินัยในการท ากิจวัตรประจ าวัน โดย
มีวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการด าเนินงานตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 

รหัสโครงการ  อ.๘/๒๕๖๒ 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 การปฏิบัติงานของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้ 

๒.๑ เพื่อพัฒนานักเรียนช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี ๑- ๒ มีพฤติกรรมท่ีขาดระเบียบวินัยในการท ากิจวัตรประจ าวัน ให้
สามรถท ากิจวัตรประจ าวันอย่างมีระเบียบวินัยท่ีเหมาะสมกับวัย 

๒.๒ เพื่อพัฒนาใหค้รูมีความรู้ ความสามารถ และมีเทคนิคกระบวนการสอนท่ีเช่ียวชาญอย่างลึกซึ้งในส่ิงท่ี
ต้องสอน และจัดการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 

๒.๓ เพื่อครูผู้สอนได้ปฏิบัติงานพัฒนาสู่จุดหมายร่วมกันแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ผลผลิต (Output) 
๓.๑.๑ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 

วิชาชีพครูอย่างน้อยหนึ่งวง ท่ีมีจุดหมายร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียน (มฐ.๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒.๔) 
   ๓.๑.๒  

๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
๓.๒.๑ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านระเบียบวินัย ด้วยการปฏิบัติงาน 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (มฐ.๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒.๑) 
 ๓.๒.๒ ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาลของโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ   

จ านวน ๒ คน  มีความรู้เชิงปฏิบัติการสามารถเป็นต้นแบบการปฏิบัติงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) 
(มฐ.๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒.๔) 
    
๔. ลักษณะโครงการ 

เป็นโครงการใหมท่ี่ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองแบบร่วมมือร่วมใจเพื่อการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน  

 

๕. แนวทางการด าเนินการ 
๕.๑ เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 
๕.๒ ประชุมช้ีแจงโครงการ 
๕.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
๕.๔ ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 
๕.๕ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
๕.๖ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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๖. กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
๑.รวบรวมและวิเคราะห์ภาวะปัญหาท่ีต้องการการพัฒนาด้วย
กระบวนการ PLC 
๒.ประชุมวางแผนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาวะ
ปัญหา ก าหนดจุดหมายการพฒนาวัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมาย 
๓.รวบรวม สรรหาสมาชิกและต้ังวง PLC 
๔.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม จากสมาชิก
วง PLC 
๕.ก าหนดแนวปฏิบัติงานร่วมกัน 
๖.เสนอโครงการต่อสถานศึกษาเพื่อสรรหาปัจจัยสนับสนุน 
ด้านงบประมาณ และนโยบายการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

สัปดาห์แรกหลัง
การอบรม 

ครูผู้สอนนักเรียน 
ช้ันอนุบาล ๑-๒ 

ขั้นวางแผนการพัฒนาของวง PLC (Plan) 
๑.วิเคราะห์ภาวะปัญหา และก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
(Operational Definition) ชัดเจน 
 ๒.วิเคราะห์สาเหตุส าคัญของปัญหา เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมท่ีต้องน ามาใช้ 
๓.ร่างแผนการเรียนการสอน/การพัฒนาผู้เรียน และจัดท าส่ือ-อุปกรณ์
การสอนต้นแบบ 
๔.ประชุมวง PLC สะท้อนคิดแผนฯท่ีวางไว้ 

สัปดาห์แรกหลัง
การอบรม 

วง PLC 

ขั้นทดลองแผน การศึกษาชั้นเรียนขั้นที่ ๑ 
๑.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/การพฒันาผู้เรียนตามแผนท่ีวางไว้ 
 ๒.วง PLC ร่วมสังเกตการณ์ (ตามมติการปฏิบัติร่วมวง PLC เช่น
จุดหมายท่ีสังเกต  และการอัด Vedio Clip ฯลฯ) 
 ๓.ประชุมวง PLC สะท้อนคิดรอบท่ี ๑ 
๔.ปรับปรุง/แก้ไขแผนการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้การบริหารการจัดการ
ช้ันเรียน และบุคลิกภาพของครู ฯลฯ 
 
 

สัปดาห์ท่ี ๒ 
หลังการอบรม 

วง PLC 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 

ขั้นทดลองแผน การศึกษาชั้นเรียนขั้นที่ ๒ 
๑.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/การพฒันาผู้เรียนตามแผนท่ีวางไว้ 
 ๒.วง PLC ร่วมสังเกตการณ์  
 ๓.ประชุมวง PLC สะท้อนคิดการปฏิบัติรอบท่ี ๒ 
๔.ปรับปรุง/แก้ไขแผนการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้การบริหารการจัดการ
ช้ันเรียน และบุคลิกภาพของครู ฯลฯ 
 

สัปดาห์ท่ี ๓ 
หลังการอบรม 

วง PLC 

ขั้นสรุปนวัตกรรม และเผยแพร่ (Dissemination) 
๑.จัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรมตามแบบปฏิบัติทางราชการ 
๒.ประชุมวง PLC สะท้อนคิด (๑)กิจกรรมของวง PLC และ 
 (๒)แผนการเรียนการสอน ส่ือ/อุปกรณ์ และกลยุทธ์สู่ความส าเร็จอื่นๆ 
๓.จัดท าเอกสารเผยแพร่นวัตกรรม ได้แก่ (๑) วงจรการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของ PLC พร้อมเล่าเรื่อง เร้าพลัง/บทเรียนเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (๒)เอกสารแผนการเรียนการสอนพร้อมกลยุทธ์การ
บริหารการจัดการช้ันเรียนเพื่อให้การปฏิบัติตามแผนฯ มีประสิทธิภาพ 
และส่ือ/อุปกรณ์การสอน 
๔.เตรียมการเผยแพร่นวัตกรรมในท่ีประชุม เช่น แผ่นพับ และ ใบปลิว 
โปสเตอร์สรุป PPT 

สัปดาห์ท่ี ๔ 
หลังการอบรม 
ต้นเดือนมิ.ย.

๒๕๖๒ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕62     ปฐมวัย 

โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ   ส านักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

๗. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการพัสดุ 
ประเภทรายการ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑.ขั้นเตรียมการ -  -กระดาษ A ๔ 

จ านวน ๑ รีม 
-ฟิวเจอร์บอร์ด 
-สติก เกอร์ สี ติ ด
ขอบบอร์ด 
-สติกเกอร์ใส 
-ของรางวัล 

   

๒.ขั้นตรวจสอบแผนรอบท่ี 
๑ 

-  
 

    

๓.ขั้นตรวจสอบแผนรอบท่ี 
๒ 

  
 

    

๔.ขั้นเตรียมการเผยแพร่
นวัตกรรมในท่ีประชุม 

 
 

 
 

    

รวม       
๘.การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม เกณฑ์ 
แนวทางการประเมิน 

(ระยะเวลา) 
๑.โรงเรียนมีโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ  มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครูอย่างน้อยหนึ่งวง ท่ีมีจุดหมายร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของครูอนุบาล 
ท่ีรับการอบรม 

สัปดาห์ท่ี ๔ 

๒.ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาลของโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
จ านวน ๒ คน  มีความรู้เชิงปฏิบัติการสามารถเป็นต้นแบบการปฏิบัติงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 

ร้อยละ ๘๐ 
ของครูอนุบาล 
ท่ีรับการอบรม 

 

๒. นักเรียนช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี ๑-๒ มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้เหมาะสมกับวัย  

ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็กอนุบาล 
มีระเบียบวินัย 
เหมาะสมกับวัย 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีแนวทางการปฏิบัติงานแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ทีเป็นเครื่องมือคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน/การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของครูอย่างต่อเนื่อง มีนวัตกรรมการท างานแบบร่วมมือรวมพลัง
และมีความเป็นมืออาชีพ 
 
 
         ลงช่ือ  ………………………………………….… ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

             (นางรัตนา   เบ้ียวไข่มุข) 
                                               ครู  รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 

 
 
 
 

                     ลงช่ือ  ……………………………….…….…… ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  ( นางวาสนา  เจียนสุวรรณ ) 

                                                       ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                                      โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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กลยุทธที่   2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดประสบการณ์ที่  
                     หลากหลาย 
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ชื่อโครงการ  วิจัยในช้ันเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ลักษณะโครงการ  () โครงการต่อเนื่อง (  ) โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.๑ , ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ส านักงานเขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๑.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 24 และมาตรา 30 ได้ให้ความส าคัญกับการ
น าวิจัยในช้ันเรียนไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ
สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และส่ิงอ านวยความสะดวก  เพื่อให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ท่ีดี  การวิจัยในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท่ีครูผู้สอนและเด็กปฐมวัยอาจเรียนรู้ไปพร้อมๆ 
กัน จากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่างๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรียนจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านของเด็ก  โดยส่งเสริมใหค้รูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถ
ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์
ฯ จึงได้จัดโครงการวิจัยในช้ันเรียนขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนก่อให้เกิดยังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กปฐมวัยแล้ว  ยังเป็นเครื่องมือท่ีแสดงถึง
คุณภาพของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นวิชาชีพชั้นสูงอีกด้วย   
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
          ๒.๒ เพื่อน าผลมาใช้ปรับปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กปฐมวัย                                   
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
     ๓.๑.๑ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจ านวน  ๒   คน ท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
     ๓.๒.๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดท า

รายงานการวิจัยในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง (มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.๔) 
     3.๒.๒ ครูร้อยละ ๘5 น าผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อประโยชนสู์งสุดแก่

เด็กปฐมวัย (มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.๑) 

รหัสโครงการ อ.๘/๒๕๖2 
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               ๓.๒.๓ ครูร้อยละ 90 ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยในมาพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็ก
เป็นส าคัญมีการตรวจสอบ ประเมินผลอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง  
(มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.๔) 
๔. ลักษณะของโครงการ 
 เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

๕. แนวทางการด าเนินการ  
๕.๑ ประชุมปรึกษาหารือการจัดท าโครงการ 
๕.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๕.๓ แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
๕.๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
๕.๕ น าเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน 
๕.๖ ประเมินผล / รายงานผล 

๖.  งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากงบประมาณ โรงเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑. ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
๗.๒. ครูน าผลการวิจัยมาปรับใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.๓. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลดีขึ้น 

๘.  ปัญหาและอุปสรรค 
 ๘.๑ ครูผู้สอนมีงานมากท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาเด็กได้ตามแผนงานวิจัยท่ีวางไว้ 
9. การติดตามและประเมินผล 
 ๙.๑ จากการประเมินผลก่อนและหลัง 
 ๙.๒ จากรายงานวิจัยในช้ันเรียน 

 
ลงช่ือ                                 ผู้เสนอโครงการ 

               (นางรัตนา   เบ้ียวไข่มุข) 
            ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 
 

     ลงช่ือ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
            ( นางวาสนา  เจียนสุวรรณ ) 
                                  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
                                                 โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อโครงการ       ห้องเรียนในโลกกว้าง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 2          ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ลักษณะโครงการ          ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 

มาตรฐานท่ี  ๓  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ,๓.๒  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา  25๖2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

       การจัดการศึกษาของโรงเรียนในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ท่ียึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ ในยุคของโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูล ข่าวสารท าให้การ
เรียนรู้ไม่สามารถท่ีจะจ ากัดอยู่ภายในห้องเรียนเท่านั้นเพราะความรู้ท่ีได้รับอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์จริงท่ี
นักเรียนจะต้องไปเผชิญกับโลกภายนอก ดังนั้นการให้โอกาสเพื่อเด็กจะได้รับประสบการณ์ตรงต่างๆ ท่ี
หลากหลาย ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น โดยเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้และทักษะด้านภาษา และการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ          พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ 
  ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยเน้น
เด็กเป็นส าคัญประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ      พ.ศ. 
๒๕๔๒ โรงเรียนจึงจัดโครงการห้องเรียนในโลกกว้าง ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
๒.๒  เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

           ๒.๓  เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัยได้ศึกษาคิดวิเคราะห์เป็น และน าประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

3. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

               ๓.๑.๑ เด็กอนุบาลศึกษาปีท่ี ๑ -๒ จ านวน ๕๙ คน 
               ๓.๑.๒ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและพี่เล้ียงเด็ก จ านวน ๔  คน 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
               ๓.๒.๑ เด็กปฐมวัย ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูน้อกสถานท่ีผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.๒) 
                ๓.๒.๒ เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 มีเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้(มฐ.3ตัวบ่งช้ีท่ี 3.๓)  

 

รหัสโครงการ อ.๙/๒๕๖2 
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4. ลักษณะโครงการ 
         ๔.๑  เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

5.  แนวทางการด าเนินการ 
๕.๑  จัดท าโครงการ (เดือนเมษายน ๒๕๖2 ) 

 ๕.๒  เสนอขออนุมัติโครงการ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖2) 
 ๕.๓  ขออนุมัติหลักการและเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
 ๕.๔  ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน (เดือน พฤษภาคม ๒๕๖2) 
 ๕.๕  จัดท าแบบสอบถามความต้องการเรียนรู้ของนักเรียน (เดือนมิถุนายน  ๒๕๖2) 
 ๕.๖  สรุปแบบสอบถาม ตามมติความต้องการของนักเรียน(เดือนมิถุนายน ๒๕๖2) 
 ๕.๗  ท าเรื่องขออนุมัติตัวนักเรียนและข้าราชการครู,บุคลากร ท่ีไปศึกษาห้องเรียนในโลกกว้าง 
 ๕.๘  ท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑2)  
 ๕.๙  น าเด็กปฐมวัยไปทัศนศึกษาห้องเรียนในโลกกว้าง (วันท่ี 2 เดือนสิงหาคม  ๒๕๖2) 
 ๕.๑๐ สรุปรายงานผลการไปทัศนศึกษาห้องเรียนในโลกกว้าง (เดือน ตุลาคม ๒๕๖2) 
 ๕.๑๑ จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการห้องเรียนในโลกกว้าง 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนเมษายน ๒๕๖2 – เดือนตุลาคม ๒๕๖2 
 

๗. งบประมาณ 
ได้รับเบิกจ่ายจากงบอุดหนุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2  

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ห้องเรียนในโลกกว้าง 

 ๗.๒  เด็กปฐมวัยและครูได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้เต็มศักยภาพ 
 ๗.๓  เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยและสอดคล้องกับหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ

 

๙. ปัญหาและอุปสรรค 
 -  เด็กมาถึงโรงเรียนช้ากว่าเวลาก าหนดการท่ีนัดหมายไว้ ท าให้การออกเดินทางไปช้าส่งผลให้ถึงสถานท่ี
ทัศนศึกษาช้ากว่าก าหนดการ ท าให้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีวางแผนไว้ 
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๑๐. การติดตามประเมินผล 
10.1  ประเมินจากความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
10.2  ประเมินโดยการสังเกตุจากแบบสอบถาม,สัมภาษณ์,การร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง 

 
   

 
 

   ลงช่ือ ...................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางรัตนา    เบ้ียวไข่มุข) 
                                            ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 

  
ลงช่ือ ........................................................ ผู้อนุมัติกิจกรรม 

                                             (นางวาสนา    เจียนสุวรรณ) 
                                               ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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                  ยุทธศาสตร์ที ่3 
                 ปลกูฝังคุณธรรมและพัฒนาเดก็ 

                                      ตามอัตลักษณข์องสถานศกึษา 
                 เป้าหมาย         ภายในป ี2562 
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กลยุทธ์ที่ 1 ปลกูฝังให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
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รหัสโครงการ  อ.11 /2562 ชื่อโครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาเด็กตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1            ปลูกฝังให้เด็กมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ (✓)  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 

มาตรฐานท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา  25๖2 
——————————————————————————————————————— 
๑. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับว่า มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างมากในทุก ๆ ด้าน วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยก็เปล่ียนแปลงไปเกือบทุก ๆ ด้านเช่นกัน แต่ก็ดูเหมือนว่าประเทศไทยยิ่งพัฒนาไปมาก
เท่าไร ผู้คนในสังคมก็ประสบปัญหามากขึ้น สังคมขาดความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน มีการแข่งขัน เอารัดเอา
เปรียบกันเพิ่มมากขึ้น สถาบันครอบครัวถูกท าลายลงไปเรื่อย ๆ คนในครอบครัวขาดความอบอุ่น ท าให้เยาวชนส่วน
หนึ่งขาดการดูและเอาใจใส่ ประกอบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ไม่เอื้ออ านวย ต่อชีวิตความเป็นอยู่ จึงท าให้
เยาวชนเป็นจ านวนมากต้องหลงผิด ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีผิดศีลธรรมไปเป็นจ านวนมาก ดังปรากฏเป็นข่าว
ท่ัวไปในสังคมปัจจุบัน ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขไม่ได้เลยถ้าขาดการส่งเสริมในด้านศีลธรรม เพราะปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในสังคมเกิดจากผู้คนในสังคมขาดศีลธรรมนั่นเอง 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธขึ้นทุกปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  ท่ีมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ท้ังนี้เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจให้
เยาวชน โดยมุ่งสร้างเสริมทัศนคติ ความรู้ ประสบการณ์ และวิธีการด าเนินชีวิตแบบชาวพุทธตามหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้รู้เท่าทันกระแสความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง กิน 
อยู ่ ดู ฟังเป็น ไม่หลงใหลในวัตถุนิยมจนเกินความจ าเป็น เป็นพลเมอืงท่ีดีของประเทศชาติ  และท่ีส าคัญคือ การ
พัฒนาผู้เรียนให้มุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีแท้จริงของชีวิต คือความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
และสังคม 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้และซึมซับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจตาม แนวทาง
พระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา   

๒.๒ เพื่อให้เด็กได้ปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน ตามวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ กิน อยู่ ดู ฟังเป็นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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๒.๓ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านจิตใจ ศีลธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมดีขึ้น ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมยุคปัจจุบัน และยึดศรัทธาในศาสนาได้อย่างถูกต้อง 

๒.๔ เพื่อปลูกฝังเด็กให้มีพื้นฐานการเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ  
  -  เด็กช้ันอนุบาลศึกษา โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ  จ านวน  59  คน เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการ 
 ๓.๒  ด้านคุณภาพ   
  -  เด็กในระดับปฐมวัยร้อยละ 85  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการพัฒนา ๔ ด้าน คือ   

(๑) พัฒนาการทางกาย (กายภาวนา) รู้จักการบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มีพฤติกรรมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

(๒) พัฒนาการทางสังคม ( ศีลภาวนา) คือ เป็นเด็กดี มีความละอายต่อบาป ยึดมั่นในหลักศีลห้า 
รักษาระเบียบวินัย  และจรรยาบรรณทางสังคม 

(๓) พัฒนาการทางจิต  (จิตภาวนา)  อยู่ดีมีสุข เพราะได้พฒันาการทางจิต จากการบริหารจิต  ตาม
หลักพระพุทธศาสนา  คือ ศีล  สมาธิ ปัญญา และปลูกฝังคุณธรรมอื่นๆ    

     (๔) พัฒนาการทางปัญญา (ปัญญาภาวนา) มีความรู้ เพราะได้พัฒนาการทางกาย จากการเรียนรู้ฝึก
ปฏิบัติในวิชาชีพ  และพัฒนาการทางปัญญา จากการเรียนรู้ด้านวิชาการ (มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2) 
๔.   ลักษณะของโครงการ 

เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ๒๕๖2 สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธของกรุงเทพมหานคร 
และ มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
5. แนวทางการด าเนินงาน 

๕.๑  ขออนุมัติโครงการ 
๕.๒  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๕.๓  ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
๕.๔  จัดหางบประมาณ ก าหนดขั้นตอน กิจกรรม สถานท่ีและก าหนดระยะเวลา 
๕.๕  ด าเนินโครงการ  โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 
๕.๖  ประเมินผลการการด าเนินงานโครงการ  รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
๕.๗  น าผลท่ีได้จากการประเมิน  ไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานโครงการในปีต่อไป 
 

แนวทางการจัดกิจกรรมในโครงการแบ่งเป็น  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
๑) ด้านการบริหารจัดการ ใช้หลักธรรมาภิบาล คือ นิติธรรม คุณธรรม การมีส่วนร่วม ความโปร่งใสความ

รับผิดชอบ และความคุ้มค่า มาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนในทุกเรื่องทุกกิจกรรม โดยบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน 
ผู้ปกครอง ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนตามวิถีชีวิตชาวพุทธ 

๒) ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต จัดกิจกรรมท่ีบูรณาการตามหลักไตรสิกขา เน้น การกิน อยู ่ ดู ฟัง ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีสติสัมปชัญญะ  พัฒนาผู้เรียนให้ครบท้ัง ๓ ด้าน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
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๓) ด้านการเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามหลักพุทธธรรม คือ ศีล สมาธิ  ปัญญา 
๔) ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสถานท่ี สภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด 

เรียบร้อย  ร่มรื่น ปลอดภัย และเป็นธรรมชาติ เอื้อต่อการเรียนรู ้
๕) ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ ์ส่งเสริมวัฒนธรรมแสวงปัญญา เคารพ ยิ้มแย้ม เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  เมตตา

กรุณาต่อกัน ลด ละ เลิกอบายมุข 
โดยมีกิจกรรมในโครงการท้ังหมด  ๔  กิจกรรม ดังนี ้

1) กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
2) กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ 
3) กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

๖.   งบประมาณในการด าเนินการ 
- งบประมาณจากเงินกองทุนโรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์ฯเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา 

  ๗.  ปัญหาและอปุสรรค 
      - 
  ๘.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๘.๑ เด็กได้ศึกษาเรียนรู้และซึมซับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจตาม แนวทาง
พระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา   
 ๘.๒ เด็กได้ปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน ตามวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ กิน อยู่ ดู ฟัง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีพฤติกรรมท่ีพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น เช่น มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ 
มีความเมตากรุณา โอบอ้อมอารี ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ รู้จักให้อภัย มีนิสัยประหยัดอดออม รักความเป็นไทย 
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศ 

๘.๓ เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ ศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมดีขึ้น ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมยุคปัจจุบัน และยึดศรัทธาในศาสนาได้อย่างถูกต้อง 
 ๘.๔  เด็กมีพื้นฐานการเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

   ๙.  การติดตามประเมินผล 
๙.๑  จากการตอบแบบสอบถาม 
๙.๒  จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
๙.๓  จากเล่มรายงานผลส าเร็จของการจัดกิจกรรมท้ัง ๔ กิจกรรม 

 
  ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงการ 

       ( นางสาวสุพัชรา  พงษ์ยี่หวา ) 
      ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 

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

       ( นางวาสนา   เจียนสุวรณ ) 
    ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
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ปฏิทนิการด าเนนิงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ปกีารศกึษา  ๒๕๖2 
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถมัภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

 

ท่ี รายการ วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒๑  พ.ค. ๒๕๖2 ครูสุพัชรา 

๒ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ๒๑  พ.ค. ๒๕๖2 ผู้บริหาร 

๓ ปรึกษากับผู้บริหารและพระคุณเจ้า ประชุม
คณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

๒๑  พ.ค. ๒๕๖2 ผู้บริหาร
คณะกรรมการ 

๔ จัดหางบประมาณ  ก าหนดกิจกรรม  สถานท่ี 
ก าหนดระยะเวลา  และขั้นตอนการด าเนินงาน 

๔  ม.ิย. ๖2 

คณะกรรมการ 
ทุกท่าน 

๕ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖2 

๖ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ก.ย. ๒๕๖2 

7 กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันศุกร์ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖2 

8 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖2 

9 ประเมินผลโครงการ มี.ค ๖3 ครูสุพัชรา 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕62     ปฐมวัย 

โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ   ส านักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

รหัสโครงการ  อ.12/2562 
 
ชื่อโครงการ  โรงเรียนคุณธรรม     
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาเด็กตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  ปลูกฝังให้เด็กมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ (✓)  โครงการต่อเนื่อง           (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 
   มาตรฐานท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2 - 1.3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา  25๖2 
——————————————————————————————————————— 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ    (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2553 หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขบริษัทเทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ร่วมมือกับส านักงานเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ด้วย
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้สอน ผู้เรียน ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ร่วมกับชุมชน  เพื่อบ่มเพาะพฤติกรรมท่ีดี
งาม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษา  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก าหนด โดยปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความดีความงามให้กับผู้เรียน  ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและอาศัยกิจกรรมเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านความรับผิดชอบโรงเรียน  วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียน ตลอดจนครู บุคลากร มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ รักในความเป็นธรรม พอเพียง
และท าเพื่อส่วนรวม ท าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีจิตใจอ่อนโยน และมีกริยามารยาทสุภาพ อ่อนน้อม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อใหเ้ด็ก ครู และบุคลากร ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการของกรงุเทพมหานคร 
 2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กตามหลักคุณธรรมของโรงเรียนและมีทักษะชีวิตตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร 
 2.3  เพื่อให้เด็ก ครู และบุคลากร มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.4  เพื่อสร้างจิตส านึกให้เด็กมีคุณธรรมท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน 

 

3. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ  
  -  เด็กช้ันอนุบาลศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ านวน  59  คน   เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการ 
  -  ครูและบุคลากรในระดับปฐมวัยจ านวน  4  คน 
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 ๓.๒  ด้านคุณภาพ   
      -    เด็ก ครู และบุคลากรในระดับปฐมวันของโรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์ฯ 
  ร้อยละ 85 ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5  ประการของกรุงเทพมหานครด้านความรับผิดชอบ    
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข  นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ตามหลักคุณธรรมของโรงเรียน  
 

4. ลักษณะกิจกรรม 
เป็นโครงการต่อเนื่องตามสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานพุทธศักราช2551 
 

5.  แนวทางการด าเนินการ 
5.1ประชุมและช้ีแจงวางแผนการด าเนินงาน 

 5.2แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5.3  มอบหมายงานตามหน้าท่ี  
ปฏิทินปฏบิัติงานโครงการคุณธรรมปีการศึกษา  25๖2 
 

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา  25๖2 

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 รับผิดชอบความสะอาด 
ตนเอง  – ร่างกาย,เสื้อผ้า 
ห้องเรียน – ความสะอาด
ภายใน 
 มุมต่างๆของห้องเรียน 
โรงเรียน – การทิ้งขยะ 

            
 

2 รับผิดชอบความมีระเบียบ 
ตนเอง    – ใต้โต้ะเรียน 
ห้องเรียน – มุมชั้นวาง
รองเท้า 
โรงเรียน  – การเข้าแถว 

          

3 รับผิดชอบความสุภาพ 
ตนเอง    – การไหว้ 
ห้องเรียน – พูดกับผู้อื่น 
 ด้วยความสุภาพ 
โรงเรียน – ปฏิบัติตนต่อครู             
,ผู้ใหญ ่

          

4 รับผิดชอบการตรงเวลา 
มาโรงเรียนตรงเวลา 
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5.4  ด าเนินงานตามโครงการ           

                     5.4.1จัดท าแผนการสอนท่ีสอดแทรกกิจกรรมคุณธรรม 
  5.4.2ประชุมห้องเรียน 
  5.4.3แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสม 
 5.5ก ากับติดตามและนิเทศเป็นระยะ 
     5.6สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
 5. 7 น าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขและพฒันาในครั้งต่อไป 
 

6. งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากงบประมาณ โรงเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ และบริษัทเทเวศ

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.1 นักเรียน ครู และบุคลากร ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการของกรุงเทพมหานคร 

 ๗.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตามหลักคุณธรรม 
ของโรงเรียนและมีทักษะชีวิตตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
 ๗.3  นักเรียน ครู และบุคลากร มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๗.4  นักเรียนมีคุณธรรมท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน 

 

๘. การติดตามประเมินผล 
๘.1 สังเกตการปฏิบัติของเด็ก ครู  และบุคลากร 

 ๘.2  สังเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็ก ครู  และบุคลากร 
 ๘.3  จากรายงานตามกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
 

 
 

 
  ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงการ 

       ( นางสาวสุพัชรา  พงษ์ยี่หวา ) 
      ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 

 
 

  ลงช่ือ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       ( นางวาสนา   เจียนสุวรณ ) 

                                      ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                                      โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
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รหัสโครงการ อ.๑3/2562  
ชื่อโครงการ  โครงการโตไปไม่โกง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3           ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาเด็กตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  ปลูกฝังให้เด็กมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ         ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 

มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งช้ีท่ี 1.๓ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                25๖2 
 
1. หลักการและเหตุผล 
              เนื่องด้วยสภาพปัจจุบันมีการทุจริตคอรัปชันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็น
ปัญหาท่ีสะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดี และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปช่ันและการโกง          ทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมือง
ท่ีดีมีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปช่ันท่ีได้ผลท่ีสุด โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้ด าเนินโครงการโตไปไม่โกงให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกในการรักความถูกต้อง 
และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ผ่านกิจกรรมบูรณาการหน่วยการจัดประสบการณ์ การเล่านิทานเสริมคุณธรรม 
การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว และการระบายสีภาพโตไปไม่โกง  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เด็กรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น อย่างสันติบนพื้นฐานของความถูกต้องและ
ความเป็นธรรม 
 2.2 เพื่อปลูกจิตส านึกคุณธรรมของเด็กปฐมวัยใหเ้ป็นเด็กท่ีไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักจ าแนกช่ัวดี 
สามารถแยกแยะความผิด และความถูกต้อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอรัปช่ัน 
 2.3 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การรู้
รับผิดชอบ การมีวินัย และรักความพอเพียง 
 2.4 เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 
 

3. เปา้หมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
                ๓.๑.๑ เด็กอนุบาลปีท่ี ๑ -๒ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ านวน ๕๙ คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
                ๓.๒.๑ เด็กอนุบาลมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตส านึกตามคุณลักษณะ           ท่ี
พึงประสงค์ของสถานศึกษา ร้อยละ 85   ( มฐ.๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓) 
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4. ลักษณะของโครงการ   
            เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์            
ท่ี 3  ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาเด็กตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ท่ี 1 ปลูกฝังให้เด็กมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
5. แนวทางการด าเนินงาน 

5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5.3 ประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติงาน 
 5.4 ก าหนดกิจกรรมและด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
 5.5 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมและรายงานผลการด าเนินงาน   
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  

ตลอดปีการศึกษา 2562 
 

๗. งบประมาณ 
 - งบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2562  
๘. ปัญหาอุปสรรค 
 - 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.1 เด็กได้รับการพัฒนา รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติบนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม 
 ๙.2 เด็กมีจิตส านึกไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักจ าแนกช่ัวดี สามารถแยกแยะความผิดและความ
ถูกต้อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอรัปชัน 
 ๙.3 เด็กมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การรู้รับผิดชอบ  มีวินัย 
และรักความพอเพียง 
 ๙.4 เด็กมีทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 
 

๑๐.การติดตามและประเมินผล 
 ๑๐.1 สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๑๐.2 ตรวจผลงานของเด็ก 
 ๑๐.3 แบบสัมภาษณ์ 
                                                           ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                        (นางรัตนา   เบ้ียวไข่มุข)                                                                    
                          ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

 
 

                                                      ลงช่ือ………………………...........………..….ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                (นางวาสนา   เจียนสุวรรณ) 
                                      ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
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รหัสโครงการ อ.๑4/2562 ชื่อโครงการ            ประชาธิปไตยในโรงเรียน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3       ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาเด็กตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1             ปลูกฝังให้เด็กมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ         ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 
                  มาตรฐานท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                25๖2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเพื่อเด็กเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีของสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้เด็กรู้จักระเบียบวินัย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จัก
รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสมนั้น โรงเรียนจึงเห็นสมควรท่ีจะน ารูปแบบ
ประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้เด็กได้รู้และเข้าใจหลักประชาธิปไตย และรู้จัก
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้ สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

2.วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้เด็กเคารพในสิทธิของผู้อื่น  
๒.๒ เพื่อให้เด็กรู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  
๒.๓ เพื่อให้เด็กเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

 3. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

                ๓.๑.๑ เด็กอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 -๒ ทุกคน ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงออกถึงความเป็น
ประชาธิปไตยในโรงเรียนในกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน  

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
       ๓.๒.1 เด็กปฐมวัย ร้อยละ 8๕  รู้จักเคารพในสิทธิของผู้อื่น (มฐ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2 ) 
       ๓.2.2 เด็กปฐมวัย ร้อยละ 85  รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี (มฐ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2 ) 
 

4.ลักษณะโครงการ 
เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาเด็กตามอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังให้เด็กมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  

5.แนวทางการด าเนินโครงการ 
๕.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๕.๒ ประชุมครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
๕.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
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๕.๔ ก าหนดแผนงานและด าเนินการตามแผนงาน 
๕.๕ กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและแต่งต้ังสภานักเรียน 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างตลอดปีการศกึษา   

   
๗.งบประมาณ 

งบประมาณจาก โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจ าปี  ๒๕๖2 
 

๘.ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ เด็กอนุบาลศึกษาปีท่ี ๑-๒ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานนกัเรียน 
๙.๒ เด็กรู้จักเคารพในสิทธิของผู้อื่น  
๙.๒ เด็กรู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  

 
 

๑๐.การติดตามประเมินผล 
 

๑.  จากการลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้ง 
๒.  จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 
 

ลงช่ือ………............………………..…ผู้เสนอโครงการ 
              (นางรัตนา   เบ้ียวไข่มุข) 
                                               ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 
 
 
 

                                                    ลงช่ือ………………...........………..….ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางวาสนา   เจียนสุวรรณ) 
                                                            ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                                    โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
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                                กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้เด็กสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
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ชื่อโครงการ  โรงเรียนสองภาษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาเด็กตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้เด็กส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
ลักษณะโครงการ (✓)  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 

มาตรฐานท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี  1.4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
——————————————————————————————————————— 
๑. หลักการและเหตุผล 

 โครงการโรงเรียนเรียนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ได้ก าหนดผู้เรียนในระดับช้ันอนุบาลศึกษา ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้เรียนในวิชาต่างๆ เป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะให้ประโยชน์ต่อผู้เรียนด้านความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ และ
สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ท่ีใช้ภาษาอังกฤษในประเทศต่างๆ ได้ รวมท้ังความรู้ด้านวัฒนธรรมอังกฤษ 
และความรู้ด้านหลักการคิดและการใช้เหตุผลอันเป็นการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่โลกในอนาคตท่ีดี
ต่อไป 

  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษาเพื่อวางรากฐานทางภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงมี
การเน้นและปูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้กับเด็กตั้งแต่ในระดับปฐมวัย 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อใหเ้ด็กมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถ คิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาได้ และมีจิตส านึกต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลกโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือกลางได้ 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้ 
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และเป็น ต้นแบบ
ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนอื่น 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ  
  -  เด็กช้ันอนุบาลศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ านวน  59  คน   เข้าร่วม
โครงการ 
 ๓.๒  ด้านคุณภาพ   

3.2.1  เด็กช้ันอนุบาลศึกษาร้อยละ 85 มีความสามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
เหมาะสมกับวัย 

3.2.2  ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดแทรกภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน
อย่างมีความหมายต่อเด็กได้ 

รหัสโครงการ อ.15/๒๕๖2 



73 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕62     ปฐมวัย 
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๔. ลักษณะโครงการ 
๔.๑  เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา โดยครูผู้สอนจัดจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดแทรก

ภาษาอังกฤษให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ในด้านทักษะทางภาษาเพื่อการส่ือสาร โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

๕.  แนวทางการด าเนินการ 
๕.๑  จัดท าโครงการ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖2 ) 

 ๕.๒  เสนอขออนุมัติโครงการ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖2) 
 ๕.๓  ประชุมช้ีแจงโครงการให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทราบ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖2) 

 ๕.๔  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินกิจกรรม (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖2) 
๕.๕  ด าเนินงานตามวัน เวลาท่ีก าหนดไว้ (ตลอดปีการศึกษา) 
๕.๖  ประเมินผลการด าเนินการรายงานผลต่อผู้บริหาร (เดือนมีนาคม ๒๕๖3) 
 

๖. งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากงบประมาณ โรงเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.1 เด็กช้ันอนุบาลศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้

เหมาะสมกับวัย 
๗.2 ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดแทรกภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันอย่างมี

ความหมายต่อเด็กได้ 
 

๘. ปัญหาและอุปสรรค 
- 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.1  ประเมินพฤติกรรมของเด็ก 
 ๙.2  แบบสรุปและรายงานโครงการ 
 
 

  ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงการ 
       ( นางสาวสุพัชรา  พงษ์ยี่หวา ) 

      ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 
 

  ลงช่ือ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       ( นางวาสนา   เจียนสุวรณ ) 

                                   ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                                     โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕62     ปฐมวัย 

โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ   ส านักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

 
ชื่อโครงการ              ค่ายวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4                 ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาเด็กตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒                     ส่งเสริมให้เด็กส่ือสารภาษาอังกฤษได้                  
ลักษณะโครงการ              ( √ )  โครงการต่อเนื่อง     (   )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.4     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ปีการศึกษา                     ๒๕๖2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย  ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา ใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา (๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท า 
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่าง
ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (๕) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และ  อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ ประเภทต่าง ๆ (๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้
ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์เรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นแก่เด็กระดับปฐมวัย 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
          ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติผ่านฐานการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
   ๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑ ด้านปริมาณ 

๓.๑.๑ เด็กอนุบาลศึกษาปีท่ี ๑ และ ๒ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ 
     ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
         ๓.๒.๑ เด็กปฐมวัยร้อยละ85 ได้รับความรู้ประสบการณ์เรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็น 
 (มฐ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.4) 
         ๓.๒.๒ เด็กปฐมวัยร้อยละ85 กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(มฐ.๑ ตัวบ่งช้ี           ท่ี ๑.๔) 

รหัสโครงการ อ.๑6/2562 
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          ๓.๒.๓ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘5 ได้ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติผ่านฐานกิจกรรมบูรณาการ 
๔.ลักษณะโครงการ 

๔.๑  เป็นโครงการท่ีมีต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลูกฝังคุณธรรมและ
พัฒนาเด็กตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมให้เด็กส่ือสารภาษาอังกฤษได้                  
๕. แนวทางการด าเนินการ 

๕.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ  
 ๕.๒ ประชุมช้ีแจงโครงการให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๕.๓  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินกิจกรรม 

 ๕.๔  ด าเนินงานตามวัน เวลาท่ีก าหนดไว้ 
๕.๕  ประเมินผลการด าเนินการรายงานผลต่อผู้บริหาร 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนกรกฎาคม ๒๕๖2 – เดือนมีนาคม ๒๕๖3   
๗. งบประมาณ 

เบิกจ่ายจากงบประมาณ โรงเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.๑  เด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ประสบการณ์เรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็น 
8.๒ เด็กปฐมวัยกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
8.๓ เด็กปฐมวัยได้ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติผ่านฐานกิจกรรม 

๙. ปัญหาและอุปสรรค 
- 

๑๐. การติดตามประเมินผล 
๑๐.๑  ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรยีน 

 ๑๐.๒  ประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 
           ๑๐.๓ จากแบบสรุปและรายงานโครงการ 
 
 
 

  ลงช่ือ ...................................................... ผู้เสนอกิจกรรม 
                                                        (นางรัตนา   เบ้ียวไข่มุข) 
                                                      ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 
 

  ลงช่ือ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     ( นางวาสนา  เจียนสุวรรณ ) 
                                                      ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                            โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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                    ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
                                                  ในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
                   เป้าหมาย          ภายในปีการศึกษา2562  
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                      กลยทุธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
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โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ   ส านักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

 
ชื่อโครงการ  ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  
ลักษณะโครงการ (✓)  โครงการต่อเนื่อง           (   )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา 
                              มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี  2.6             
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร  
ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
——————————————————————————————————————— 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปีการศึกษา ๒๕62โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีการจัดท าโครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นการสรุปผลการด าเนินการและประเมินตนเองในปีท่ีผ่านมา ว่ามีผลการด าเนินการท่ีเป็น
จุดเด่น และโอกาสท่ีจะด าเนินการแผนงานต่างๆ ในปีถัดไป รวมถึงจุดด้อยท่ีต้องพัฒนาต่อไป มีอะไรบ้าง ใน
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนได้ท ากิจกรรมย่อยเพื่อส่งเสริมโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ ๑) กิจกรรมประเมินตนเอง (SAR)   ๒) กิจกรรมติดตาม
ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ผลการด าเนินงานเกิดประสิทธิผลท่ีดีและพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารและครู ได้ร่วมกันจัดท าแผนงานประกันคุณภาพภายในร่วมกัน 
 ๒.๒ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและสามารถประเมินตนเอง 
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกฝ่าย 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ   
                 3.1 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการ
บริหารการจัดการเรียนของสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  ผ่านเกณฑ์ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ครบท้ัง 4 มาตรฐาน           
                3.2 โรงเรียนได้รับการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ท้ังด้านผู้เรียน  ด้านครู  
และด้านผู้บริหาร  ผ่านเกณฑ์ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ครบท้ัง 3 มาตรฐาน  

3.2 ด้านคุณภาพ 
  1.สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาท่ีผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติร้อยละ 80.00 (มฐ.2ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ) 
  2.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมมือในการวางแผนระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี ร้อยละ 80 (มฐ.2ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ) 
               3. พ่อแม ่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง ร้อยละ 80 (มฐ.2ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ) 
 

รหัสโครงการ อ.17/๒๕62 
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๔. ลักษณะของโครงการ 
 ๔.๑ เป็นโครงการท่ีส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการประเมินตนเองเพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 ๔.๒ เป็นโครงการท่ีสอดคล้องมาตรฐานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๔.๓ เป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีของโรงเรียน 
 

๕. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

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

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน  

             

๒. แต่งต้ังคณะกรรม
ด าเนินงาน  

             

๓. ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนงาน ดังนี ้

             

3.1 กิจกรรมประเมิน
ตนเอง (SAR) 

             

3.2 กิจกรรมตรวจสอบ
แผนปฏิบัติราชการ 

             

 

4. ประเมินผลการจัด
โครงการ 

             

5. สรุปโครงการจัดท า
รายงาน 

             

 

 
๖. ค่าใช้จ่ายของการจัดโครงการ 
 - 
 

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
 ๗.๑ ผู้บริหารและครู สามารถเสนอความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีร่วมกัน 
 ๗.๒ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและสามารถประเมินตนเองได้ 
 ๗.๓ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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๘. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
 
๙. การติดตามและประเมินผล 
 ๙.๑ จากการประเมินผลประชุมปฏิบัติการ 
 ๙.๒ จากการเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 
 ๙.๓ จากรายงานประเมินตนเอง 
 
 
 

 
           ลงช่ือ  ………………………………………….… ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวสุพัชรา  พงษ์ยี่หวา) 
        ครู  รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

 
 
 
 
                ลงช่ือ  ……………………………….…….…… ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                      ( นางวาสนา  เจียนสุวรรณ ) 
                                                            ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                                         โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อโครงการ          โครงการสหกรณ์นักเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4            ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ชุมชน 
                               มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1          ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ          ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 
   มาตรฐานท่ี   ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี  1.3 
                               มาตรฐานท่ี   3 ตัวบ่งช้ีท่ี  3.๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                25๖2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดขึ้น เพื่อ
ฝึกทักษะการด าเนินชีวิตประจ าวันในด้านการซื้อ  ขายและใช้จ่ายเงินของนักเรียนอย่างรู้ค่าตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในสถานการณ์จริง อีกท้ังยังฝึกให้เด็กมีความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกัน
ละกันในการด าเนินงานโครงการสหกรณ์นักเรียน และเป็นการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
การเงินของตนเอง  รู้และเข้าใจตลอดจนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้บริหารจัดการการเงินของตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน และยังปลูกฝังนิสัยรักการออมเงินให้กับเด็กปฐมวัย สอนให้เด็กรู้จักคุณค่าของเงิน รู้จักเลือกบริโภค
ในส่ิงท่ีจ าเป็น กิจกรรมสหกรณ์ยังเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้พื้นฐานด้านการพึ่งพาตนเอง รู้จัก
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนเป็นคนดี  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์พร้อมเติบใหญ่มา
เป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต    
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อใหเ้ด็กอนุบาลมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมสหกรณ์ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้าน         
การซื้อ-ขาย ในสถานการณ์จริง 

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กอนุบาลปีรู้จักการบริหารจัดการการเงินของตนเอง รู้จักการใช้จ่ายในส่ิงท่ีจ าเป็น 
รู้จักการออมเงินไว้ใช้ยามจ าเป็น  

  ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กอนุบาลมีความรู้ในงานอาชีพที่สามารถท าได้ตามวัย และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับ
ไปใช้ในชีวิต ประจ าวันได้ 
 

3. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 
      ๓.๑.๑ เด็กอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 และ ๒ จ านวน ๕๙ คน 

                ๓.๑.๒ ครูและพี่เล้ียงเด็ก จ านวน ๔ คน 
 
 

รหัสโครงการ อ.๑8/๒๕๖2 
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๓.๒ ด้านคุณภาพ 
           3.2.1 เด็กอนุบาล ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมสหกรณ์ และเกิดกระบวนการเรียนรู้

ด้านการซื้อ-ขาย ในสถานการณ์จริง  (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1,3.๒) 
      ๓.๒.๒ เด็กอนุบาล ร้อยละ ๘๕ รู้จักการบริหารจัดการการเงินของตนเอง รู้จักการใช้จ่ายในส่ิงท่ีจ าเป็น 

รู้จักการออมเงินไว้ใช้ยามจ าเป็น  (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1,3.๒) 
        ๓.๒.๓ เด็กอนุบาลร้อยละ ๘๕ มีความรู้ในงานอาชีพที่สามารถท าได้ตามวัย และสามารถน าความรู้ท่ี

ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (มฐ.๓ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑,๓.๒) 
 

4. ลักษณะกิจกรรม 
เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนด้านการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
 

5.  แนวทางการด าเนินการ 
5.1  จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖2) 
๕.๒  ประชุมช้ีแจงให้คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง ทราบ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖2)                 

 ๕.๓  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานในการท ากิจกรรมต่าง ๆ   ดังนี้  
๕.๓.๑ กิจกรรมร้านค้าสหกรณน์ักเรียน (อ18.1/2562) 

        ๕.๓.๒ กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ (อ18.2/2562) 
                  ๕.๓.๓ กิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิต (อ18.3/2562) 

๕.๔   ก าหนด วันเวลา ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
๕.๕  ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินท่ีก าหนดไว้ (ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖2) 
๕.๖  ประเมินผลการด าเนินการรายงานผลต่อผู้บริหาร (เดือนมีนาคม ๒๕๖3) 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖2  
 

๗. งบประมาณ 
เงินจากการสมัครสมาชิกสหกรณ์ และจากเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑  เด็กอนุบาลมีส่วนร่วมในกิจกรรมร้านค้าสหกรณ ์สามารถเรียนรู้ และเข้าใจกระบวนการซื้อ ขายใน

สถานการณ์จริง   
๘.๒  เด็กอนุบาลมีทักษะในการด าเนินชีวิตประจ าวันด้านการซื้อ  ขายและใช้จ่ายเงินของนักตนเองอย่างรู้

ค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรู้จักการออมเงิน 
 ๘.๓  เด็กอนุบาลความรู้ในงานอาชีพ และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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๙. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
๑๐. การติดตามประเมินผล 

๑๐.๑  จากแบบบันทึกการออมเงิน 
๑๐.๒  จากแบบประเมินความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม 
๑๐.๓  รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
 

  ลงช่ือ ...................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางรัตนา      เบ้ียวไข่มุข) 
                                                   ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 
 
 

    ลงช่ือ ........................................................ ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                     (นางวาสนา  เจียนสุวรรณ) 
                                                       ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                           โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อโครงการ        โครงการสร้างสัมพันธ์ชุมชน    
ยุทธศาสตร์ที่ ๔     ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ          ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 
                               มาตรฐานท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี  2.๖  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                25๖2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราท่ี  ๒๙   ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  รวมท้ังวิธีการสนับสนุน
ให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน   

โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ เห็นความส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างชุมชน
กับโรงเรียนเพราะโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการประสานงาน  
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ใช้สถานท่ีในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียน  จึงได้จัดให้มีการด าเนินงานโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๒.๒  เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีก าหนด 

           ๒.๓  เพื่อให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

               ๓.๑.๑ ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ  ๘5  เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๓.๒ ด้านคุณภาพ( มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.๖) 
     3.2.1 ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 85 มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจของสถานศึกษา( มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.๖) 

              ๓.๒.๒ ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา( 
มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.๖) 
 
 
 

รหัสโครงการ อ.๑9 /๒๕๖2 



85 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕62     ปฐมวัย 

โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ   ส านักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

4. ลักษณะโครงการ 
         ๔.๑  เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
5.  แนวทางการด าเนินการ 

๕.๑  เสนอขออนุมัติโครงการ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖2) 
 ๕.๒  ประชุมช้ีแจงโครงการให้ครูบุคลากร และผู้ปกครองรับทราบ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑) 
 ๕.๓  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ และวางแผนก าหนดปฏิทินงานโครงการ 
 ๕.๔  ก าหนดวัน เวลา และก าหนดกิจกรรม ดังนี้  

- กิจกรรมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  (19.1/๒๕62) 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (19.2/๒๕62) 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน (19.3/๒๕62) 

๕.๕  ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินท่ีก าหนดไว้ (ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖2) 
๕.๖  ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผลต่อผู้บริหาร (เดือนมีนาคม ๒๕๖3) 

๖. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖2 

๗. งบประมาณ 
จากงบกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2  
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.๑ เด็กได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา  
8.๒ ครูได้รับความคุ้นเคยเป็นกันเองกับบุคคลในชุมชน  
8.๓  ผู้บริหารได้รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาบรรลุตาม 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
8.๔ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ และสร้างความภาคภูมิใจ เช่ือมั่น ศรัทธา  

ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

๙. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
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๑๐. การติดตามประเมินผล 
๙.1 จากแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
๙.๒ จากแบบบันทึกประชุม 
๙.2 จากแบบประเมินความพึงพอในใจ 
 

  ลงช่ือ ...................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                     ( นางรัตนา    เบ้ียวไข่มุข ) 
                                                     ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 

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

                                                   (นางวาสนา    เจียนสุวรรณ) 
                                                     ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
                                          โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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บทท่ี  4 
รายชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ 

ปกีารศึกษา  ๒๕62 (ปฐมวัย) 
--------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามตัวชี้วัดหลักสูตรใหม่ 
 

ที่ โครงการ รหัส ผู้รับผิดชอบ แผนงาน มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1        สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อ.1/2562 ครรูัตนา วิชาการ มฐ.2  (2.1,2.3) 

2 โครงการสง่เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย อ.2/2562 ครสูุพัชรา วิชาการ 
มฐ.1  (1.1-1.4) 
มฐ.3(3.1) 

3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.3/2562 ครรูัตนา วิชาการ 
มฐ.1  (1.4) 
มฐ.3 (3.1) 

4 
โครงการสง่เสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยของ
เด็กปฐมวัย อ.4/2562 ครูสุพัชรา วิชาการ 

มฐ.1  (1.4) 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ที่ โครงการ รหัส ผู้รับผิดชอบ แผนงาน มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1        ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
1 โครงการพัฒนาบุคลากรในระดับปฐมวัย อ.5/2562 ครสูุพัชรา บุคลากร มฐ.2  (2.2,2.3) 

2 โครงการผลิตสื่อการเรียนรู ้ อ.6/2562 ครรูัตนา งบประมาณ 
มฐ.2  (2.3,2.4) 
มฐ.3(3.3) 

3 โครงการนิเทศภายใน อ.7/2562 ครสูุพัชรา วิชาการ มฐ.2  (2.3) 

4 
โครงการพัฒนาแนวทางการปฏิบัตองานแบบชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) อ.8/2562 ครรูัตนา บุคลากร มฐ.2  (2.2) 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
1 โครงการวิจัยในชั้นเรียน อ.9/2562 ครรูัตนา วิชาการ มฐ.3 (3.1,3.4) 
2. โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง อ.10/2562 ครูรัตนา งบประมาณ มฐ.3 (3.1,3.2) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาเด็กตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

ที่ โครงการ รหัส ผู้รับผิดชอบ แผนงาน มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1    ปลูกฝังให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ อ.11 /2562 ครสูุพัชรา บริหารทั่วไป มฐ.1  (1.1,1.3) 
2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม อ.12/2562 ครสูุพัชรา วิชาการ มฐ.1  (1.2,1.3) 
3 โครงการโตไปไม่โกง อ.13/2562 ครรูัตนา บริหารทั่วไป มฐ.1  (1.3) 

4 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน อ.14/2562 ครรูัตนา บริหารทั่วไป มฐ.1  (1.2) 
 กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมให้เด็กส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
1 โครงการโรงเรียนสองภาษา อ.15/2562 ครูสุพัชรา วิชาการ มฐ.1  (1.4) 
2 โครงการค่ายวิชาการ อ.16/2562 ครูรัตนา วิชาการ มฐ.1  (1.4) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
 

ที่ โครงการ รหัส ผู้รับผิดชอบ แผนงาน มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1    ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา อ.17 /2562 ครสูุพัชรา บริหารทั่วไป มฐ.2  (2.6) 

2 โครงการสหกรณ์นักเรียน อ.18/2562 ครรูัตนา บริหารทั่วไป 
มฐ.1  (1.3) 
มฐ.3  (3.2) 

3 โครงการสัมพันธ์ชุมชน อ.19/2562 ครรูัตนา บริหารทั่วไป มฐ.2  (2.6) 
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ค าน า 

       แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระดับปฐมวัย ประจ าปี พ.ศ.2562  เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียน (ปฐมวัย) พ.ศ.2560 – 2563  ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญของโรงเรียน  
ที่จะต้องด าเนินการจัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน  และสอดคล้องกับ
สภาพชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  กล่าวคือ  มีชีวิต
สงบสุข  ต้องเป็นคนดี  และ มีความรู้  ตามจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551  รวมทั้งต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด   โดยค านึงถึง
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  ดังนั้นโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องก าหนดแผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปี2562
ฉบับนี้ขึ้น   เพื่อไว้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียน และเมื่อเสร็จส้ินแล้ว
สามารถประเมินผลได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  รวมทั้งมีการปรับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความสมบูรณ์และเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในการนี้ได้มีการระดมความคิดจากคณะครู  
อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 4 ยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ด้าน  คือ ด้านผู้เรียน  ด้านครู  และด้าน
ผู้บริหาร เพื่อน าไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน   ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าโครงการ
ต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ที่ร่วมกันก าหนด ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัด
กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 
        ฝ่ายบริหารทั่วไป 
                                         โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

ส านักงานพระนคร 
 มิถุนายน 2562 
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สารบัญ 

 ค าน า           
 สารบญั          
 บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1 
 -ประวัติโรงเรียน 1   
  - ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 2  
 - การบริหารจัดการ 3   
  -  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน               5   

  - ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร     6  
  - ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน      8 

  - สภาพโดยรวมของชุมชน      9 
  - ข้อมูลอาคารสถานท่ี       10 
  - โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2562   12 
 

 บทที่ 2 เจตนารมณ์ของสถานศึกษา      15  
       -ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ      15 
        -ยุทธศาสตร์ /คุณลักษณะอันพึงประสงค์    16 
       -การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม      18 
 
 บทที่ 3 โครงสร้างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน    19  
             -โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน    20 

 - ยุทธศาสตร์ที่  1       23  
 -ยุทธศาสตร์ที่  2       35 

 -ยุทธศาสตร์ที่  3       58   
 -ยุทธศาสตร์ที่  4       76  

   
บทที่ 4 รายชือ่โครงการและผู้รับผิดชอบ      87   
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