
 

 



 

  ค ารบัรอง 

แผนพัฒนาการศกึษาระดับประถมศกึษาประจ าปี  2562 

เน่ืองด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   ได้พิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 ระดับประถมศึกษา เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ผลปรากฏว่า ได้ด าเนินการ
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการก าหนดแผนและข้ันตอนการด าเนินงานตาม
งบประมาณโครงการเรียนดี เรียนฟรี อย่างมีคุณภาพของกรุงเทพมหานครตรงตามนโยบายของ
รัฐบาล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๔๕  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ท่ีระบุในวิสัยทัศน์ ปณิธานพันธกิจ          
ทุกประการ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ลงช่ือ...................................................... 
(นายเสฏฐนันท์  อังกรูภาสวิชญ์) 

ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕63 ) เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  เป็นแผนแม่บทในการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดท าข้ึนโดย คณะครู 
ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อันประกอบด้วยผู้แทนจากชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กร 
และผู้แทนครูโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ  ส านักงานเขตทุ่งครุ  โดยมีเป้าหมายดังนี้ 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเด็กดี มีความรู้ อยู่ดีมีสุข ตามแนววิถีพุทธ ตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

๒. บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้เข้ากับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้เกิดกับผู้เรียน 

๓. พัฒนาครูผู้สอน ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการคร ูกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕63 ) นี้ เป็นแผนพัฒนาระยะ ๔ ปี ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมาย ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และแก้ไข
เพิ่มเติม   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้แทนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม ระดมสมอง ระดม
ความคิดในการท าแผนสู่การปฏิบัติให้ส าเรจ็ลุล่วงด้วยดี และถ้าเอกสารฉบับนี้มีความบกพร่องในข้อความหรือ
สาระไม่ครบตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย ทางโรงเรียนขอกราบอภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 
 
        
 

    (นางวาสนา  เจียนสุวรรณ) 
      ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ 

 
  



๑ 
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บทท่ี ๑ 
 

๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 ประวัตโิรงเรียน  
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ต้ังอยู่เลขท่ี 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 จัดการเรียนการสอน
แบบ Bilingual language ทุกระดับช้ัน 
 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
เป็นโรงเรียนหลวงส าหรับทวยราษฎร์แห่งแรกของประเทศไทย ต้ังขึ้นตาม พระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ รัชกาลท่ี ๕ แห่งพระบรมราช
จักรีวงศ์ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๕ ขึ้น ๑๒ ค่ า ปีระกา พ.ศ. ๒๔๒๗ มีใจความส าคัญ ตอนหนึ่งว่า “...เจ้านายราช
ตระกูลต้ังแต่ลูกฉันเป็นต้นไป ตลอดจนถึงราษฎร์ต่ าสุด จะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนเสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง 
ว่าไพร่ เพราะฉะนั้นจึงขอบอกได้ว่า การเล่าเรียนในเมืองเรานี้จะเป็นข้อส าคัญท่ีหนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดขึ้นให้
เจริญจงได้...” 

ในปี พ.ศ. ๒๔๒๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์
เจ้าดิศวรกุมารตั้งโรงเรียนหลวงเพิ่มข้ึนตามวัดหลายแห่งท้ังในกรุงและหัวเมือง โรงเรียนหลวงส าหรับทวย
ราษฎร์แห่งแรกตั้งขึ้นที่วัดมหรรณพาราม ถนนตะนาว ต าบลเสาชิงช้า อ าเภอพระนคร ช่ือว่า “ โรงเรียน     
วัดมหรรณพาราม ” ต่อมาเรียกว่า “ โรงเรียนวัดมหรรณพ์ ” 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนวัดมหรรณพ์ 
อยู่ในพระราชูปถัมภ์ฯ และทรงมีกระแสรับส่ังให้เปล่ียนช่ือโรงเรียนวัดมหรรณพ์ เป็น “ โรงเรียน               
วัดมหรรณพาราม ” ตามเดิม 

วันท่ี ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
หน่วยงานและการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๘๔) เพื่อประกาศเปล่ียนช่ือ
โรงเรียนจากเดิม โรงเรียนวัดมหรรณพ์ เป็น “ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ” 

วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิด
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนสร้างห้องสมุดโดยมูลนิธิปิยมหาราชานุสรณ์ 

1.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
ขนาดของโรงเรียน / จ านวนพืน้ท่ี / จ านวนอาคารมีเนื้อที่ 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 
 



๒ 
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 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  
             

1.๓   การบริหารจัดการ 
           1.3.1    ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดมหรรณพาราม 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

  

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 



๓ 
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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     
 

           1.3.2    คณะกรรมการสถานศึกษา   
1 คุณพรสรรค์  ก าลังเอก 

  
ประธานท่ีปรึกษา 

2 นายเสฏฐนันท์  อังกูรภาสวิชญ์ 
  
ประธานกรรมการ 

3 นายคณิต  เสริมศิริมงคล 
  
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  ศิริจงมีชัย 
  
กรรมการ 

11 นางนันทพร  เณรพรม 
  
กรรมการ 

12 นายสินชัย  เตชัสหงส์ 
  
กรรมการ 

13 นางสาวพนิดา  ภิสัชเพ็ญ 
  
กรรมการ 

14 นายประสิทธิ์  มธุวาส 
  
กรรมการ 

15 นางวาสนา  เจียนสุวรรณ 
  
กรรมการและเลขานุการ 

           1.3.3    คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๑. ด.ต.สุพงษ์พิทักษ์   ร่มเริง  ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 
๒. นายศุภกร   แก้วประกายแสงกูล ต าแหน่ง  รองประธาน 
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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   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะครู - นักเรียน – บุคลากร 
 
 

 
.........................หมายถึง  สายการประสานงาน                                                                             

                                                               ___________  หมายถึง  สายการบังคับบัญชา 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหน้าท่ีก ากับ  ส่งเสริม  สนับสนุน      

 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

นางวาสนา  เจียนสุวรรรณ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

สภานักเรียน 
 

คณะกรรมการมูลนิธิเพ่ือการศึกษา 
 

คณะกรรมการมูลนิธิปิยมหาราชานุสรณ์ 
นางโชติภา  ครุเสนีย ์

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 

นางพิมพ์ใจ  วงศ์ตา 

ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 

น.ส.ชัญญ์นิฏฐ์  มณีเอี่ยม 
 

ฝ่ายบริหาร 
งานบุคลากร 

นางสาวมณฑ์ฤทัย 
 แห่งทรัพย์เจริญ   

ฝ่ายบริหารงาน 
งบประมาณ 

นางรัตนา เบ้ียวไข่มุข 
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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 เดือน 

ปีเกิด 
บรรจุเมื่อ 

เกษียณ 
พ.ศ. ครู คศ. 

1 นางวาสนา  เจียนสุวรรณ 1 (บ) ผอ 2 คม. การบริหารการศึกษา 8/10/2503 22/8/2527 2564 
2 นางโชติภา  ครุเสนีย์ 12 (บ) รอง.ผอ 2  การบริหารการศึกษา 22/06/2522 14/05/2547 2582 
3 นางสาวชัญญ์นิฏฐ์ 4 (ป) คร ู 1 ค.บ. นาฏศิลป ์ 30/07/2525 11/11/2553 2585 
             มณีเอ่ียม         
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. การบริหารการศึกษา 9/05/2524 16/12/2555 2584 
6 นางสาวชญานิศวร์ 7 (ป) คร ู 1 ค.บ. ภาษาไทย 1/11/2521 1/11/2554 2582 
            กาญจนพิบูลย์         
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 นางรัตนา  เบี้ยวไข่มุข          17 (ป) คร ู 1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 21/01/2517 01/11/2554 2577 
12 นางสาวอามรรัตน์  บุตรพรม 19 (ป) คร ู 1 ศษ.ม การบริหารการศึกษา 19/11/2528 16/12/2557 2589 
13 นางสาวชุติกาญจน์ 30 (ป) คร ูผช - ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 25/04/2535 16/06/2560 2595 

              ธรรมภัคศรัณย์         
14 นางสาวพัชรี  ปรองดอง (ป) คร ูผช -  ภาษาอังกฤษ 29/11/2535 25/06/2561 2596 
15 นางสาวมัลลิกา  สร้อยจันดา ขพน.มณ.1 ธุรการ - บธ.บ บัญชี 27/11/2523 20/04/2561 2584 
16 นางสาวนิชาภา   ขพณ. 14   ปริญญาตรี การจัดการ 24/10/07 1/10/45 2568 

               ทองประเทือง         
17 นายสุพจน์ เหล็กลอย ขพณ. 104   ม.6  16/6/18 9/11/44 2578 
18 นางสาว  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 
ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ียช่ัวโมง : สัปดาห์  เท่ากับ  26  ช่ัวโมง 

การศึกษาประถมศึกษา 
สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ครู  เท่ากับ นักเรียน 17 คน 
สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ห้อง เท่ากับ นักเรียน 34  คน 
ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ียช่ัวโมง : สัปดาห์ เท่ากับ 18  ช่ัวโมง 
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สถิตินักเรียนในโครงการเรียนร่วม 
   

 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 

ปีการศึกษา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ศึกษาต่อระดับสูงขึ้น ประกอบอาชีพ อื่นๆ 
2559 ๒๗ ๒๗ - - 
2560 22 2๒ - - 
2561 18 18 - - 

 
สถิตินักเรียนที่เลื่อนชั้น 
 

ชั้น 
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 
 
 
 

 
 
 
 

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

บกพร่องทางสติปัญญา (LD) 1 1 2  
สมาธิส้ัน 5 1 6  

LD /สมาธิส้ัน 2 - 2  
ปัญญาทึบ 1 -   

รวม 9 2 11  
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1.7   สภาพโดยรวมของชุมชน 

 

 ๑. สภาพชุมชนบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นบ้านและตึกแถว ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ จ านวนบ้าน     
๙๙๘ หลัง มีประชากรประมาณ ๓,๓๕๑ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด บ้าน ศาลเจ้าพ่อเสือ 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตลาด ธนาคาร อาชีพหลักของชุมชนคือ ค้าขาย พนักงานบริษัท รับจ้างท่ัวไป 
และธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักกันโดยท่ัวไป คือ 
กลองยาว ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
 ๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา มีบางส่วนท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท อาชีพหลักคือ พนักงานบริษัท รับจ้างท่ัวไป ค้าขาย ข้าราชการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 ๓. โอกาสและข้อจ ากัด 
 โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ต้ังอยู่ในบริเวณวัดมหรรณพารามวรวิหาร แหล่งชุมชน
ใกล้เคียงคือ ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ ชุมชนแพร่งสรรพศาสตร์ ชุมชนแพร่งภูธร ชุมชนแพร่งนรา อยู่ใกล้แหล่ง
เรียนรู้คือ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย วัดมหรรณพารามวรวิหาร วัดสุทัศน์เทพวราราม 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชนัดดาราม ศาลเจ้าพ่อเสือ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ป้อมมหากาฬ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ อนุสรณ์สถานวีรชน ๑๔ ตุลาคม สนามหลวง เสาชิงช้า คลองคูเมือง ลาน
พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ โลหะปราสาท ประตูฝรั่ง (ถนนแพร่งสรรพศาสตร์) ซึ่งโรงเรียนได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต
เป็นอย่างดี โรงเรียนต้ังอยู่ถนนตะนาว และถนนมหรรณพ ซึ่งมีการจราจรติดขัดมากในตอนเช้าและตอนเย็น 
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1.8 ข้อมูลอาคารสถานที ่

 
18.1 แผนผังที่ต้ังโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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         18.2 อาคารสถานที่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร 1 

ศาลาเรือนไทย 

อาคารเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพารามฯ 

อาคารเรือนไทย 

ศาลาราย ส าหรับเรียนดนตรี และกลองยาว 
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๑.9 โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 
  

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 200 200 200 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 200 200 200 
     วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 160 160 120 
     สังคมศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 
       ประวัติศาสตร์ 
       ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
       หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
          และการด าเนินชีวิตในสังคม 
        เศรษฐศาสตร์ 
       ภูมิศาสตร์ 

 
๑๒๐ 
๔๐ 

        40 
     

   4๐ 

 
๑๒๐ 
๔๐ 
40 

 
4๐ 

 
๑๒๐ 
๔๐ 
40 

 
4๐ 

 
๑๒๐ 
๔๐ 
40 

 
4๐ 

 
๑๒๐ 
๔๐ 
40 

 
4๐ 

 

 
๑๒๐ 
๔๐ 
40 

 
4๐ 

 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 4๐ 4๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 200 200 200 
    รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 1,080 1,080 1,080 

รายวิชาเพิ่มเติม   
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 40 - - - - 
      ภาษาจีน - - - 40 40 40 
      คอมพิวเตอร์ - - 40 - - - 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
               กิจกรรมแนะแนว       
               กิจกรรมนักเรียน 
        - ลูกเสือยุวกาชาด 
        - ชุมนุม 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

               กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

      

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาทั้งหมด ๑,160 ชั่วโมง ๑,240 ชั่วโมง 
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                                     บทท่ี ๒ 
                            เจตนารมณ์ในการพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
 

 โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน   เพื่อสร้างศักยภาพการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนของโรงเรียน ได้ก าหนดปรัชญา  ค าขวัญ และทิศทางการ
บริหารพัฒนา   ดังนี้ 
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 ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น     มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยี ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. เอกลักษณ์ โรงเรียนสองภาษา 
๘. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ภูมิใจในการเป็นโรงเรียนแห่งแรก  มุ่งมั่นกตัญญู  รุ้ส่ือสารภาษาอังกฤษ 

 

๙.  พันธกิจ 
1. พัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. จัดให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
4. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ 
5. พัฒนานักเรียนใช้เทคโนโลยีและส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี 
6. ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านการศึกษา 
 

 

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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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 
         1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
         2. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและมีสุขอนามัยท่ีดี 

         4. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางวชิาการสามารถ ใช้เทคโนโลยีและส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 

         5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 

๑3.หลักสูตรการศึกษา โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดการศึกษาตามหลักการ  จุดหมาย 
และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
  ๑3.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   ก าหนดหลักสูตรเป็น  2  ระดับ  ดังนี ้
       ระดับปฐมวัย      ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 – 2 
       ระดับประถมศึกษา   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
         ๑3.1.1 สาระการเรียนรู้ 
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  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)   กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
   4)    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   5)    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

                            6)   กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
 7)   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

                            8)   กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
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 าหรับนักเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
  1.   รักชาติ ศาสน์กษัตริย์  

2.   ซื่อสัตย์สุจริต 
  3.   มีวินัย  

4.   ใฝ่เรียนรู้ 
  5.   อยู่อย่างพอเพียง 
  6.   มุ่งมั่นในการท างาน 
  7.   รักความเป็นไทย 
  8.   มีจิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
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15.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  (  SWOT   Analysis  ) 
                      

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. ครูม่ครบสาขาวิชาเอก 
 

 
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 
 

 
 

 

 



๑๘ 
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บทท่ี  3 
โครงสร้างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

        แผนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่1    . 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการ
อย่างมีระบบ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้โรงเรียนมีความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ส่งเสริมให้ครู
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองและจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ส่งเสริมใหนั้กเรียน
มีคุณธรรมและมี
สุขอนามัยที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้พื้นฐานทาง
วิชาการสามารถ ใช้
เทคโนโลยีและสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
สนับสนุนด้านการจัด
การศึกษา 

กลยุทธ์ที ่2    . 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
โรงเรียนจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

กลยุทธ์ที ่1    . 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครู
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที ่2    . 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่
หลากหลาย 

 
 
 

กลยุทธ์ที ่1    . 
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 
 
 

กลยุทธ์ที ่2    . 
ส่งเสริมให้
นักเรียนใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาได้
อย่างดี 

 
 
 

กลยุทธ์ที ่1    . 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่าง
ชุมชนกับ
โรงเรียน  
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที ่1  . 
ส่งเสริม
พัฒนาการเรียน
การสอน ระดับ
ประถมศึกษา 
 
 

กลยุทธ์ที ่2   . 
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิต
สังคม 

 
 
 

กลยุทธ์ที ่3    . 
ส่งเสริมให้
นักเรียนสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้
อย่างดี 
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      โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ 

                      การพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เป้าหมาย ภายในการศึกษาปี 2562 
กลยุทธ์ท่ี 1      ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ 
ตัวบ่งชี้  
 

1. ร้อยละของการมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ( มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2)   
2. ร้อยละของการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ( มฐ 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4) 
3. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

(มฐ2ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6)         
4. ร้อยละของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิต (มฐ 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1)  
 

โครงการ 
๑. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน 

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้  
           1.ร้อยละของความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับ   
ช้ัน( มฐ.1 ตัวบ่งช้ี 1.1.1 ) 
           2.ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( มฐ.1 ตัวบ่งช้ี 
1.1.4 ) 

 3.  ร้อยละ ของการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย ( มฐ.2 ตัวบ่งช้ี ๒.3 ) 
          4. ร้อยละของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ( มฐ.3 ตัวบ่งช้ี 3.1 ) 
          5.ร้อยละของใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ( มฐ.3 ตัวบ่งช้ี 3.2 ) 
          6. ร้อยละของมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก( มฐ.3 ตัวบ่งช้ี 3.3 ) 
          7.ร้อยละของตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
( มฐ.3 ตัวบ่งช้ี 3.4 ) 
         8.ร้อยละของการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้( มฐ.3 
ตัวบ่งช้ี 3.5 ) 
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โครงการ 
๑.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

                     ๒.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย ภายในการศึกษาปี 2562 
กลยุทธ์ท่ี 1      ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
โครงการ 

๑.โครงการพัฒนาบุคลากร 
2.โครงการผลิตส่ือการเรียนรู้ 
3.โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้  
               1.ร้อยละของระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ( มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2) 
              2. ร้อยละของ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย (มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4) 
      3.ร้อยละของ ครูผู้สอน  มีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายสามารถน าผลการนิเทศไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ( มฐ 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ) 
                 4.ร้อยละของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
(มฐ 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5) 
                 5. ร้อยละของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต ( มฐ.3 ตัวบ่งช้ี 3.1 ) 
                6.ร้อยละของใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ( มฐ.3 ตัวบ่งช้ี 3.2 ) 
                7. ร้อยละของมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก( มฐ.3 ตัวบ่งช้ี 3.3 ) 
                8.ร้อยละของตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
( มฐ.3 ตัวบ่งช้ี 3.4 ) 
                9.ร้อยละของการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้( 
มฐ.3 ตัวบ่งช้ี 3.5 ) 
 

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ตัวบ่งชี้  

1.ร้อยละของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ( มฐ.3 ตัวบ่งช้ี 3.1 ) 

2.ร้อยละของใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
( มฐ.3 ตัวบ่งช้ี 3.2 ) 

    3.ร้อยละของตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
( มฐ.3 ตัวบ่งช้ี 3.4 ) 
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โครงการ 
 

๑. โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
๒. โครงการโลกกว้างทางการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓      ส่งเสริมนักเรียนใหม้ีคุณธรรม และมีสุขอนามัยท่ีดี  
เป้าหมาย ภายในปีการศึกษา 2562 
 กลยุทธ์ที่ 1     ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 ตัวบ่งชี ้   
1.ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคมคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ( มฐ.1 ตัวบ่งช้ี 1.2.1 ) 

2.ร้อยละของนักเรียนท่ีมคีวามภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ( มฐ.1 ตัวบ่งช้ี 1.2.2 ) 
3.ร้อยละของนักเรียนท่ียอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ( มฐ.1 ตัวบ่งช้ี 1.2.3 ) 

 
 โครงการ 

๑.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
2.โรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น 
3.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
4.โครงการมาร์ชช่ิงความดี 
5.โครงการโตไปไม่โกง 
6.โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
7.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
8.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

กลยุทธ์ที่ 2     ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

ตัวบ่งชี้    
                  1.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.6) 
                  2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมมีีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม(มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.1) 
                3.ร้อยละของนักเรียนท่ียอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (มฐ.1 ตัวบ่งช้ี 
1.2.3 ) 

    4.ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ( มฐ.1 ตัวบ่งช้ี 1.2.4 ) 
    5.โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ( มฐ.2 ตัวบ่งช้ี 

2.2.5 ) 
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โครงการ 
1.โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
2.โครงการแนะแนว 
3.โครงการโรงเรียนปลอดสารเสพติด 
4.โครงการสร้างจิตส านึกรักษ์พลังงานในสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีและส่ือสารภาษาอังกฤษ 
                   ได้ 
เป้าหมาย ภายในปีการศึกษา 2562 
กลยุทธ์ที่ 1     ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา 

ตัวบ่งชี้    
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

 แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา(มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.2) 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.3) 
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา(มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 

1.1.5) 
4. ร้อยละของนักเรียนท่ี.มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 

1.1.6) 
 

โครงการ 
1.โครงการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย 
2.โครงการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
3.โครงการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
4.โครงการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
5.โครงการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
6.โครงการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ 
7.โครงการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8.โครงการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
9.โครงการค่ายวิชาการ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒     ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการศึกษาได้อย่างดี 
ตัวบ่งชี ้  

1.ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 (มฐ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.4) 
                    2.ร้อยละของนักเรียนท่ีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ผ่านแกณฑ์ขั้นต่ าของโรงเรียน  (มฐ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.3) 
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โครงการ 
๑. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและการส่ือสารส าหรับนักเรียน 

 
กลยุทธ์ที่ ๓   ส่งเสริมนักเรียนส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี 

ตัวบ่งชี้    
                    1.ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา(มฐ.1ตัวบ่งช้ีท่ี 
1.1.5 ) 
                    2.ร้อยละของจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต ( มฐ.3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1) 
6.ร้อยละของใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ( มฐ.3 ตัวบ่งช้ี 3.2 ) 
                3. ร้อยละของมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก( มฐ.3 ตัวบ่งช้ี 3.3 ) 
                4.ร้อยละของตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
( มฐ.3 ตัวบ่งช้ี 3.4 ) 
                5.ร้อยละของการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้( 
มฐ.3 ตัวบ่งช้ี 3.5 ) 
 
โครงการ 

๑.โครงการห้องเรียนสองภาษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย ภายในปีการศึกษา 2562 
กลยุทธ์ที่ 1       ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  
ตัวบ่งชี ้   
                      1.ร้อยละของความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของ
แต่ละดับ   ช้ัน( มฐ.1 ตัวบ่งช้ี 1.1.1 ) 
                     2.ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
 แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา(มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.2) 
                    3. สถานศึกษาการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ( มฐ.2 ตัวบ่งช้ี
ท่ี 2.1)            
                   4.ร้อยละของระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ( มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2) 
โครงการ 

๑.โครงการสหกรณ์นักเรียน 
2.โครงการสร้างสัมพันธ์ชุมชน 
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                           ยุทธศาสตรท์ี1่  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหโ้รงเรียน 
 
                                             มีความเป็นเลิศทางวชิาการ 
                          เป้าหมาย      ภายในการศึกษาปี 2562 
                          กลยุทธ์ที่ 1     ส่งเสริมให้โรงเรียน 
                                                 มีการบริหาร จัดการอย่างมีระบบ 
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ชื่อโครงการ  ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา 
                              มาตรฐานท่ี ๔ ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔.1             
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ส านักงานเขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
.............................................................................................................................................................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ในปีการศึกษา ๒๕62 โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีการจัดท าโครงการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นการสรุปผลการด าเนินการและประเมินตนเองในปีท่ีผ่านมา ว่ามีผลการ
ด าเนินการท่ีเป็นจุดเด่น และโอกาสท่ีจะด าเนินการแผนงานต่างๆ ในปีถัดไป รวมถึงจุดด้อยท่ี ต้องพัฒนาต่อไป มี
อะไรบ้าง ในโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนได้ท ากิจกรรมย่อยเพื่อส่งเสริมโครงการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ ๑) กิจกรรมประเมินตนเอง (SAR)         ๒) กิจกรรม
ติดตามตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผลการด าเนินงานเกิดประสิทธิผลท่ีดีและพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อใหผู้้บริหารและครู ได้ร่วมกันจัดท าแผนงานประกันคุณภาพภายในร่วมกัน 
 ๒.๒ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและสามารถประเมินตนเอง 
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกฝุาย 
 

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  ด้าน
ครู  และด้านผู้บริหาร  ผ่านเกณฑ์ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ครบท้ัง 3 มาตรฐาน  

3.2 ด้านคุณภาพ 
                1.สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาท่ีผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติร้อยละ 85.00 มาตรฐานท่ี  4 .1 
               2.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายร่วมมือในการวางแผนระบบและด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี ร้อยละ 85  (มฐ 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1)  

รหัสโครงการ ป.1/๒๕62 
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               3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง ร้อยละ 85  (มฐ 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1) 
 

๔. ลักษณะของโครงการ 
 ๔.๑ เป็นโครงการท่ีส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการประเมินตนเองเพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 ๔.๒ เป็นโครงการท่ีสอดคล้องมาตรฐานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๔.๓ เป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน 
 

๕. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที่ รายการปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ หมาย
เหตุ 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 าเนินกิจกรรมตามแผนงาน ดังน้ี              

3.1 กิจกรรมประเมินตนเอง (SAR)              

3.2 กิจกรรมตรวจสอบแผนปฏิบัติ
ราชการ 

             
 

4. ประเมินผลการจัด
โครงการ 

             

5. สรุปโครงการจัดท ารายงาน              

 
๖. ค่าใช้จ่ายของการจัดโครงการ 
 - 
 

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
 ๗.๑ ผู้บริหารและครู สามารถเสนอความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีร่วมกัน 
 ๗.๒ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและสามารถประเมินตนเองได้ 
 ๗.๓ ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

๘. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
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๙. การติดตามและประเมินผล 
 ๙.๑ จากการประเมินผลประชุมปฏิบัติการ 
 ๙.๒ จากการเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 
 ๙.๓ จากรายงานประเมินตนเอง 
 

 
 
 
ลงช่ือ                                 ผู้เสนอโครงการ 

               (นางพิมพ์ใจ  วงศ์ตา ) 
            ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
 
 
     ลงช่ือ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
            ( นางวาสนา  เจียนสุวรรณ ) 
                                   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
                                                    โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อโครงการ       โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างานของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี  (2.2.4) มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี  (3.1) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ประจ าปีการศึกษา      ๒๕๖2 
.......................................................................................................................................................................... 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ(ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในสภาพแวดล้อมการท างานของสถานศึกษา ให้น่าดู น่าอยู่ 
 และน่ามอง 
 ดังนั้นโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตระหนักและเห็นความส าคัญในการจัดส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี ให้แก่นักเรียนได้เรียน ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และ
เรียนรู้อย่างมีความสุข  
ประกอบด้วย 

๑.โรงเรียนเป็นสถานท่ีให้การศึกษาแก่นักเรียน การจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศสวยสะอาด  
ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสุขลักษณะท่ีดี ท าให้ทุกคนสามารถท างานอย่างมีความสุขและปลอดภัย 

๒.โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้ความส าคัญกับโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของโรงเรียน จึงจัดบรรยากาศให้โรงเรียนสวยงาม สะอาดและดูงามตา สามารถใช้สอยพื้นท่ี และอุปกรณ์
เครื่องใช้ต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมท้ังเป็นการสร้องจิตส านึก และวัฒนธรรมในการท างานและ
ดูแลสถานท่ีท างานของตัวเอง โรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์ฯจึงจัดโครงการนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อใหโ้รงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นสถานะท่ีสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ 
 ๒.๒  เพื่อใหค้รู บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนปฏิบัติตนในการดูแลรักษาความสะอาดภายใน
บริเวณโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 
 ๒.๓  เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนน าหลักการท างานจากโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของโรงเรียน ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑  ด้านปริมาณ 

รหัสโครงการ  ป. 2/๒๕62 
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   ข้าราชการครู  บุคลากร จ านวน  20 คน  นักเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
จ านวน  ๒๖5 คน  เข้าร่วมโครงการ   
  ๓.๒  ด้านคุณภาพ 

 เชิงคุณภาพ 
2. มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพร้อยละ 85 ( มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2.4)   
3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนการสอน และอ านวยความสะดวก

ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ( มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1) 
๔. ลักษณะของโครงการ 
 เป็นโครงการท่ีจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
ของโรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์ฯ   
๕. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  4.วิธีด าเนินการ 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ใส่วันที)่ 

ผูรั้บผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พ.ค. 2562 

คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
และผู้เกี่ยวข้อง 

2. แต่งต้ังคณะท างานของโรงเรียน พ.ค. 2562 คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
และผู้เกี่ยวข้อง 

ขั้นด าเนินการ 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 

 
มิ.ย. 2562 

คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
และผู้เกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินงานตามโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนรับทราบนโยบาย เช่นนักเรียน
ผู้ปกครอง  ชุมชน 
-จัดกิจกรรมการซักซ้อมเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน 
-จัดกิจกรรมประกวดห้องเรียนคุณภาพ 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
และผู้เกี่ยวข้อง 

ขั้นสรุปประเมินผล   
1. รายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบ ธ.ค. 2562 

-ม.ค 2563 
คณะกรรมการด าเนินงานใน 

แต่ละส่วน 
2. ประเมินผลการท างานท้ัง 5 ด้าน ในภาพรวม  มี.ค 2563 หัวหน้าตัวชี้วัด 
3.จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินโครงการต่อ
ผู้บริหาร 

มี.ค 2563 
 

หัวหน้าตัวชี้วัด 
 

6.งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ 
              งบประมาณรวมท้ังส้ิน    3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
 

7.สถานที่ด าเนินการ    
          โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ   
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8.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
 สถานศึกษาจัดบรรยากาศให้เหมาะสมในการท างานท้ัง 5   ด้านได้แก่  1.ด้านความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 2. ด้านความปลอดภัย  3. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 4. ด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
5. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม (ส่วนให้บริการ)    ในสถานศึกษาได้เหมาะสม  ท าให้เกิดความพึงพอใจแก่นักเรียน  
ครู   ผู้ปกครอง  และชุมชนท่ีมาใช้บริการโรงเรียน 

 

9.การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ความส าเร็จ 
  สถานศึกษาจัดสถานศึกษาจัดการด าเนินงานพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับตัว ช้ีวัดข้อ2.2.5 จัด
สภาพแวดล้อมในการท างาน และ 3.3.1 จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ร้อยละ 75 ข้ึนไป 

 
9.  ปัญหาและอุปสรรค  
  - 
10. การติดตามและประเมินผล 

 10.๑  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.๒ สังเกตจากการปฏิบัติงานของ ครู บุคลากร และนักเรียน 
 10.๓ รายงานและสรุปผลโครงการ 
 
 

 
                                                   (ลงช่ือ)                      ผู้เสนอโครงการ 

              ( นางสาวมัลธิกา  วรรณศิลป์ ) 
                        ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 

 
 
 

                (ลงช่ือ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นางวาสนา   เจียนสุวรรณ) 
                                                                           ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

                                                            โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ   
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ชื่อโครงการ        โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ 
ลักษณะโครงการ         ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 
                                มาตรฐานท่ี   2  ตัวบ่งช้ีท่ี  2.4 ,  2.6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                25๖2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๓ หมวดท่ี ๔ มาตราท่ี ๖๕ ให้มีการพัฒนาบุคลากรท้ังด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิตรวมท้ังการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
และแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในยุทธศาสตร์การด าเนินงานว่าด้วยเรื่องการปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีส านักการศึกษาและนโยบาย
เรียนรู้คู่เทคโนโลยี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีการพัฒนาบุคลากรท้ังด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเพื่อให้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิตรวมท้ังการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การสร้างส่ือการเรียนการสอนจึงเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน และยังส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด 

ซึ่งโรงเรียนต้องการท่ีต้องท่ีจะส่งเสริมการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถน าไปใช้ได้ทันที  
ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีเป็นระบบสารสนเทศอันประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยท่ีจัดท าองค์ประกอบโครงการสารสนเทศ 
ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน, กิจกรรมพัฒนาระบบ MIS ครู บุคลากร ท้ังนี้เพื่อเป็นการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  
๒.๒ เพื่อสามารถน าข้อมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บ มาใช้ได้ทันที 

3. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

                 3.1.1   มีข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 85 ท่ีจัดท าด้วยระบบเทคโนโลยี  
       3.1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริมให้น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและบริหารจัดการงาน 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
                    3.2.1 สถานศึกษา สามารถพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ร้อยละ ๘5 ( มฐ 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4) 
                    3.2.2 สถานศึกษาสาสมารถจัดระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ได้ 
ร้อยละ ๘5 ( มฐ 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6) 
 

รหัสโครงการ  ป.3/๒๕62 
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4. ลักษณะกิจกรรม 
๔.๑ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

 ๔.๒ เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน 
5.  แนวทางการด าเนินการ 

๕.๑  เขียนโครงการ  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
๕.๒  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๕.๓  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและก าหนดขั้นตอนในการท างาน 
๕.๔  ด าเนินกิจกรรม 
 - พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 
 - การใช้ระบบ MIS ครูและบุคลากร 
 - การใช้งานแอพลิเคชัน BN Care 
๕.๕ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน   
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

 

6. งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากงบประมาณ โรงเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯและมูลนิธิปิยะมหา  

    ราชานุสรณ์ 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ ครูสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศ และน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          ๗.๒ ครูมีผลงานท่ีใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๗.๓ สถานศึกษามีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
 
 

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

เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

ประชุมชี้แจงโครงการให้
คณะครใูนโรงเรียนทราบ 

            

ก าหนดกิจกรรม วัน 
ระยะเวลา ข้ันตอนการ
ด าเนินงาน 

            

ด าเนินกิจกรรมตาม
ข้ันตอนและระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

            

ประเมินผลโครงการ             
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๘. การติดตามประเมินผล 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบประเมินด้านคุณภาพ 
 

 
 
 

  ลงช่ือ ...................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                               ( นางสาวชุติกาญจน์  ธรรมภัคศรัณย์ ) 
                                                ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย 
 
 
 

  ลงช่ือ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     ( นางวาสนา  เจียนสุวรรณ ) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้โรงเรียน 

                                               มคีวามเปน็เลศิทางวิชาการ 
                เป้าหมาย      ภายในการศึกษาปี 2562 

                       กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียน 
                                              จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ลักษณะโครงการ () โครงการต่อเนื่อง (    ) โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา 
   มาตรฐานท่ี ๒    ตัวบ่งช้ีท่ี   ๒.๓  
                               มาตรฐานท่ี 3    ตัวบ่งช้ีท่ี   3.1 ,3.2,3.4,3.5  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ส านักงานเขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
.............................................................................................................................................................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 จากผลการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ อีกท้ังโรงเรียน
ได้มีการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (ไทย – อังกฤษ) ท าให้การจัดท า การใช้และการพัฒนา ต้องค านึงถึงความ
สอดคล้องท้ังเนื้อหาในหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีเป็นหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาเอง และ
หลักสูตรโรงเรียนสองภาษามาผสมผสาน ซึ่งท าให้โรงเรียนพบปัญหาความไม่สอดคล้องของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
จัดท าขึ้นกับการน าหลักสูตรไปใช้ ประกอบกับคุณสมบัติของหลักสูตรสถานศึกษาต้องได้รับการเปล่ียนแปลง
ปรับเปล่ียนไปตามความต้องการของสังคมตลอดเวลา ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาจึงต้องได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ 
เพื่อตอบสนองต่อสังคมท่ีเปล่ียนแปลงด้วย จึงเป็นหน้าท่ีส าคัญของโรงเรียนท่ีจะต้องจัดโครงการตรวจสอบทบทวน
หลักสูตรสถานศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดมหรรณพาราม 
ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒.๒ เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ตรวจสอบทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ๒.๓ เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๒. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านคุณภาพ 
     3.1.1 ครูผู้สอน ร้อยละ90 มีการจัดการเรียนกระบวนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี 

ส่วนร่วม (มฐ.3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1) 
    3.1.2  ครูผู้สอน ร้อยละ90 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2) 
   3.1.3  ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น 

ระบบ(มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4) 

รหัสโครงการ ป.4/2562 
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3.1.4 ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ 
พัฒนาการเรียนการสอน (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5) 

๓.๒ ด้านปริมาณ 
 3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมกันตรวจสอบ 

หลักสูตรสถานศึกษา / สาระการเรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และหลักสูตรปฐมวัย ให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับปัจจุบัน 

3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมกันตรวจสอบทบทวน 
 ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

๔. ลักษณะของโครงการ 
 เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างเดือน มีนาคม ๒๕๖2 – พฤษภาคม ๒๕๖3   

๗. งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 จากงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
 ๗.๑ ได้พัฒนาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระ และหลักสูตร
ปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๗.๒ เป็นแนวทางให้โรงเรียนได้พัฒนาไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๘. ปัญหาและอุปสรรค 
 ๘.๑ คณะครูยังไม่ได้ให้ความส าคัญในการตรวจสอบหลักสูตรทบทวนหลักสูตร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นเรื่องจ าเป็นต้องด าเนินการ 
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๙. การติดตามและประเมินผล 
 ๙.๑ จากการประเมินผลประชุมปฏิบัติการ 
 ๙.๒ จากการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 ๙.๓ จากรายงานประเมินตนเองด้านคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
 
ลงช่ือ                                 ผู้เสนอโครงการ 

               ( นางพิมพ์ใจ วงศ์ตา ) 
          ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 
 
 
     ลงช่ือ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
          ( นางวาสนา  เจียนสุวรรณ ) 
                               ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                                   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อโครงการ              พัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ         ( )  โครงการต่อเนื่อง             (  )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : มาตรฐานท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.4   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                25๖2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

เพื่อเป็นการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องในโรงเรียน  จึงวางแผนการด าเนินการบริการต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  ปรับปรุงระบบการยืม-คืน  การให้บริการอินเทอร์เน็ต  การแนะน าแหล่งข้อมูลท่ีรู้เท่าทันต่อโลกปัจจุบัน 
ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วย
การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายน่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนทุกคนหันมาอ่านหนังสือและรู้จักค้นคว้าความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มมากขึ้น  สร้างสรรค์ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต  
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมให้ ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียน เป็นบุคคลท่ีมีนิสัยรักการอ่านรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ สามารถพัฒนาทักษะการอ่าน นิสัยรักการอ่าน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียน  ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้      
       และส่ือต่างๆรอบตัว 

2.2  เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ห้องสมุดเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ  
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

                  ครูและนักเรียน ร้อยละ 85  ในโรงเรียน ได้เข้าร่วมและมีความพึงพอใจกิจกรรมต่างๆของห้องสมุด 
3.2 เชิงคุณภาพ 

          ๓.๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและคิดค านวณ  ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับช้ัน อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๕ (ตัวบ่งช้ี ๑.๑.๑)  
         ๓.๒.2 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ ๘๕ (ตัวบ่งช้ี ๑.๑.๔) 

4. ลักษณะโครงการ 
เป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

รหัสโครงการ ป. 5/2๕62 



39 

 

 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕62  
  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร                     
 

 

5. แนวทางการด าเนินการ 
5.1   จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝุายบริหาร 
5.2   ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ และมอบหมายภาระงาน 
5.3   จัดท าค าส่ังเพื่อมอบหมายหน้าท่ีแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
5.4   ด าเนินงานตามโครงการ  

 กิจกรรมบรรณารักษ์น้อย 
 กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

5.5   สรุปประเมินโครงการและจัดท ารายงานสรุปโครงการน าเสนอฝุายบริหาร 
 

6. งบประมาณ 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ   2,000  บาท 

7. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ห้องสมุดมีการด าเนินการตามมาตรฐาน ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

8.2 นักเรียนได้รับการพฒันา ให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
9. การติดตามและประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เคร่ืองมือการประเมินผล 
-ร้อยละของนักเรียน  สนใจ พึงพอใจ 
และเข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุด 
-ร้อยละนักเรียนมีความสามารถในการ
อ่าน  การเขียน  การสื่อสารและคิด
ค านวณ  ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
อยู่ในระดับดีข้ึน 
- ร้อยละของผลการเรียนของนักเรียนภาค
ปลายสูงข้ึนกว่าภาคต้น 

- นักเรียนร้อยละ85 เข้าร่วมกิจกรรมและ
มีผลงานจากกิจกรรม 
-นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถใน
การอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและคิด
ค านวณ  ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
อยู่ในระดับดีข้ึน 
- ผลการเรียนของนักเรียนภาคปลายสูงข้ึน
กว่าภาคต้นร้อยละ85 

- แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 
- สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด 
- สถิติผลการเรียน 

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

             (นางสาวมัลธิกา  วรรณศิลป์) 
                                                ครู  รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย 

 
 

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

                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ปฏิทินปฏบิัติงานโครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 

 

ท่ี รายการปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการด าเนินการ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖2 คณะครูทุกท่าน 

๒ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรม 

๖ มิถุนายน  ๒๕๖2 คณะครูทุกท่าน 

๓ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ๒๔-๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖2 นางสาวมัลธิกา  วรรณศิลป์ 
๔ กิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ๑ สิงหาคม  ๒๕๖2 ถึง 

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
นางสาวมัลธิกา  วรรณศิลป์ 

๕ กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖2 ถึง 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

นางสาวมัลธิกา  วรรณศิลป์ 

๖ สรุปกิจกรรม ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
๗ ประเมินโครงการ ๓ มีนาคม ๒๕๖3 นางสาวมัลธิกา  วรรณศิลป์ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ส่งเสริมให้ครูพฒันาตนเอง
อย่างต่อเน่ืองและจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย ภายในปีการศึกษา 2562 
กลยุทธ์ท่ี 1      ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
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ชื่อโครงการ              พัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   สนับสนุนให้ครูพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ลักษณะโครงการ          ()  โครงการต่อเนื่อง             (   )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : มาตรฐานท่ี 2   ตัวบ่งช้ีท่ี  2.2  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                25๖2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการพัฒนาทุก ด้านของ
การศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน 
การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันท างานอย่างมีน าหนึ่งใจเดียวกัน   และท างานด้วยความพึงพอใจ 
ขวัญและก าลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและก าลังใจเป็นสภาพ
จิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถสูงหากก าลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ในทางตรงกัน
ข้ามคนที่มีความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีก าลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
บุคลากร   ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนวัดมหรรณพาราม   ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
2.2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
2.3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

- บุคลากรของโรงเรียนจ านวน 21 คน  เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทุกคน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 90   (มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2.2) 
                   3.2.2 ข้าราชการครูของโรงเรียน ร้อยละ 90  มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเปูาหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม (มฐ.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2.1) 
                   3.2.3 ข้าราชการครูของโรงเรียน ร้อยละ 90  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา   

               3.2.4 ข้าราชการครูของโรงเรียน ร้อยละ 90  มีขวัญก าลังใจท่ีดีจากผู้บริหาร  เพื่อนร่วมงาน 
และครอบครัว  บุคคลากรมีความความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้วยกันเป็นอย่างดี  และท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีความร่วมมือในการท างาน (2.2.4) 

 
 

รหัสโครงการ ป. 6/2๕62 
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4. ลักษณะโครงการ 
เป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 

5. แนวทางการด าเนินการ 
5.1   จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝุายบริหาร 
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 าเสนอฝุายบริหาร 
 

6. งบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ   ได้จากการสนับสนุนจากผู้มีอุปการะคุณ   
และงบประมาณส่วนตัว 
 

7. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
2.2 บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 
2.3 บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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9. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เคร่ืองมือการประเมินผล 
-การเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ 
-บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพการท างาน 

-ร้อยละ90ของบุคลากรได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม 
-ร้อยละ90ของบุคลากรมีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างาน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- สังเกตการร่วมกิจกรรม 

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

      (นางสาวชญานิศวร์  กาญจนพิบูลย์) 
                                               ครู  รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

 
 
 
 

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

                                                            ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                                         โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อโครงการ  โครงการผลิตส่ือการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สนับสนุนให้ครูพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ลักษณะโครงการ ( ) โครงการต่อเนื่อง (  ) โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานท่ี ๒  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๒ , ๒.4, ๒.5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ    
                                ส านักงานเขตพระนคร    กรุงเทพมหานคร 
ปีงบประมาณ  25๖2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 
  การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2542  ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด   การจัดกระบวนการเรียนรู้  จึงค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่องการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้   จึงถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสนับสนุนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าว  เพราะส่ือการเรียนรู้ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนให้มีความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว    
การสนับสนุนให้ครูได้ผลิตและใช้ส่ือการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดมหรรณ
พาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ   และได้มาตรฐานจึงมีความจ าเป็นและเพื่อให้ครูมีส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพส าหรับใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอน  อีกท้ังเป็นแนวทางให้การผลิตส่ือฯ ของครูในโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระ
ราชูปถัมภ์ ฯ  เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม  จึงได้จัดท าโครงการผลิตส่ือขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตส่ือการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ    

 ๒. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีส่ือการเรียนรู้  ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและตรง
ตามความต้องการ 

 

3. เป้าหมาย 
       3.1 ด้านปริมาณ 
       โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ  มีการผลิตส่ือการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ  

เช่น  ส่ือการเรียนรู้ ประเภทส่ิงพิมพ์ ประเภทหลายมิติ วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI)ฯลฯ ส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ผ่านเกณฑ์ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก (มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4) 

3.2 ด้านคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร อยู่ในระดับร้อยละ ๘5 

( มฐ 2 ตัวบ่งช้ี ๒.๒) 

รหัสโครงการ  ป. 7  / ๒๕๖2 
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๒. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง อยู่ในระดับร้อยละ ๘5 (มฐ 2 ตัวบ่งช้ี ๒.4) 

๓. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความ
สะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับร้อยละ ๘5 (มฐ 2 ตัวบ่งช้ี 2.5) 
 

4.  ลักษณะโครงการ   
      เป็นโครงการใหม่ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพจากต้นสังกัด   
 

5. แนวทางการด าเนินงาน 
 1. ขออนุมัติโครงการส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตส่ือ 
          2. ขอโอนงบประมาณให้แก่โรงเรียน 
 3. โรงเรียนรายงานแผนการผลิตส่ือการเรียนรู้  และแผนการใช้งบประมาณ ส่งส านักการศึกษา 

4. โรงเรียนด าเนินการผลิตส่ือการเรียนรู้  ทดลองใช้  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  และ 
    ประเมินผลการใช้ส่ือการเรียนรู้ 
5. โรงเรียนคัดสรรส่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพดีท่ีสุด  ส่งส านักการศึกษา 
6. โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน   
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

7.   งบประมาณ 
 โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25๖๑  แผนงานริหารการศึกษา  งานบริหาร

การศึกษา  หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าวัสดุ เพื่อผลิตส่ือการเรียนการสอน  เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๑,๑00 บาท  
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึง่ร้อยบาทถ้วน) โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ    
  

8.   ปัญหาและอุปสรรค 
 ผลิตส่ือได้ในปริมาณท่ีน้อย  เนื่องจากบุคลากรครูมรจ านวนน้อยและมีภาระงานมาก 
 

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

    1.  โรงเรียนมีส่ือการเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการของครูและนักเรียน   ส าหรับใช้ประกอบการเรียน
การสอน 

    2.   ครูได้แนวทางในการผลิตส่ือการเรียนรู้ขึ้นใช้เอง 
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10.  การติดตามและประเมินผล 
     1.  แบบประเมิน/แบบส ารวจ/แบบรายงานการผลิตส่ือ 
     2.  สัมภาษณ์ครูผู้สอนและนักเรียน 
 
 
 
 

    ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสาวสุธินี   ขุนหาญ) 
                ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 

 
   ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมติัโครงการ 
       (นางวาสนา   เจียนสุวรรณ) 

                                                                        ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                                             โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ    
 
 

แผนปฏิทินปฏิบัติงาน 

ที่ กิจกรรม 
จ านวน
เงิน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมาย
เหตุ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

 
ก.ย
. 

๑. ค่าวัสดุในการ
ผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 
-  โรงเรียน
ด าเนินการ
ผลิตสื่อการ
เรียนรู้  
ทดลองใช้  
ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง  
และ
ประเมินผล
การใช้สื่อการ
เรียนรู้ 
- รายงานผล
การผลิตสื่อ 

๑๑,๑๐๐         
 

    

 รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

๑๑,๑๐๐ 
( หน่ึงหมื่นหน่ึงพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
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ชื่อโครงการ  นิเทศภายในโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สนับสนุนให้ครูพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ลักษณะโครงการ () โครงการต่อเนื่อง (  ) โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                                มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1, 3.2, 3.3 ,3.4 ,3.5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ    
                                ส านักงานเขตพระนคร    กรุงเทพมหานคร 
ปีงบประมาณ  25๖2 
.............................................................................................................................................................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๓  หมวด ๑ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์  ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้     
อย่างมีความสุข สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ปัจจุบันเป็นช่วงระยะเวลาในการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารและครูต้องมีความตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองเพื่อน าความรู้ใหม่ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดสัมฤทธิ์ผล  
แก่ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา
เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับและได้รับความเช่ือถือในคุณภาพของผู้เรียน            
ท่ีเกิดจาดการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ผู้บริหารจึงต้องปรับกระบวนการบริหารจัดการ ครูต้องเปล่ี ยน
บทบาทจากผู้บอกความรู้เป็นผู้จัดการโดยการใช้เทคนิคการสอน การเก็บข้อมูล สารสนเทศ การท าวิจัยในช้ันเรียน 
การแนะแนว การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
 โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ตระหนักและเห็นความส าคัญ ต่อการพัฒนาครูจึงได้จัดท 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 

รหัสโครงการ  ป. 8 / ๒๕๖2 
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  - ครูผู้สอนร้อยละ ๙๐  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติจริง ( มฐ 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ) 
  - ครูผู้สอนร้อยละ ๙๐  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียน( มฐ 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ) 
                    - ครูผู้สอนร้อยละ ๙๐  มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ( มฐ 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ) 
  -  ครูผู้สอนร้อยละ ๙๐  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน ( มฐ 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ) 
                    -  ครูผู้สอนร้อยละ ๙๐  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ( มฐ 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ) 
 ๓.๒ ด้านปริมาณ 
  - ครูทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ 
 

๔. ลักษณะของโครงการ 
 เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย๕. แนวทางการ
ด 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 ดังนี้ 
   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 
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๗. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
 ๗.๑ ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๗.๒ ครูมีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
 ๗.๓ สามารถปรับกิจกรรมการจัดการสอนและจัดห้องเรียนสะอาดบรรยากาศวิชาการ 
 

๘. ปัญหาและอุปสรรค 
 ๘.๑ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการนิเทศ 
 ๘.๒ เวลาในการนิเทศไม่ตรงตามแผนท่ีวางไว้ 

๙. การติดตามและประเมินผล 
 ๙.๑ ติดตาม ก ากับดูแล และปฏิบัติตามคู่มือการนิเทศภายใน 
 ๙.๒ แบบประเมินกิจกรรม 
 
 

ลงช่ือ                ผู้เสนอโครงการ 
                ( นางพิมพ์ใจ  วงศ์ตา ) 
           ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 
 
     ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
           ( นางวาสนา  เจียนสุวรรณ  ) 
                                ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
                                                   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย  ภายในปีการศึกษา2562 
กลยุทธ์ที่ 2      ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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ชื่อโครงการ  วิจัยในช้ันเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ลักษณะโครงการ  () โครงการต่อเนื่อง (  ) โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ส านักงานเขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
.............................................................................................................................................................................. 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 24 และมาตรา 30 ได้ให้ความส าคัญกับการ

น าวิจัยในช้ันเรียนไปใช้ในกิจกรมการเรียนการสอน  โดยก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และส่ิงอ านวยความสะดวก  เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่างๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ  โดยส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่
ละระดับการศึกษา 

วิจัยในช้ันเรียน นอกจากจะท าให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียนก่อให้เกิดยังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนแล้ว  ยังเป็นเครื่องมือท่ีแสดงถึงคุณภาพของครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นวิชาชีพชั้นสูงด้วย   
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          ๒. เพื่อน าผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน                                   
          ๓. เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
1. ครู  จ านวน  ๑2    คน  ท าวิจัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
2. ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดท ารายงานการ

วิจัยในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
3. ครูร้อยละ 9๐ น าผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 
 เชิงคุณภาพ 

รหัสโครงการ ป. 9  / ๒๕๖2 
 



53 

 

 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕62  
  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร                     
 

๑. ครูร้อยละ 90 ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยในการมาพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมี
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี
ท่ี 3.1) 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

๑. ประชุมปรึกษาหารือการจัดท าโครงการ 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

เม.ย. ๒๕๖2 
เม.ย. ๒๕๖2 
พ.ค. ๒๕๖2 

๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
๕. น าเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน 
๖. ประเมินผล / รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
ต.ค. ๒๕๖2 / มี.ค. ๒๕๖3 

๕.  งบประมาณ เบิกจ่ายจากงบประมาณ โรงเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
๖.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
- ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดท าวิจัยในช้ันเรียน  
- ครูร้อยละ 9๐ จัดท าวิจัยในช้ันเรียนอย่าง

เป็นระบบ 
- นักเรียนกลุ่มเปูาหมายร้อยละ 9๐  มี       

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือ
ความประพฤติดีขึ้น 

-  การนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
-  การน าเสนอผลงานของครู 
-  การประเมินพฒันาการนักเรียน 

-  แบบประเมินวิจัยในช้ันเรียน 
-  แบบรายงานผลการพัฒนา  
คุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.   ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
๒.   ครูน าผลการวิจัยมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
๓.   ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความประพฤติดีขึ้น 
 
 

ลงช่ือ                                 ผู้เสนอโครงการ 
               (นางพิมพ์ใจ  วงศ์ตา ) 
            ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 
 

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

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

       การจัดการศึกษาของโรงเรียนในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ ในยุคของโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูล ข่าวสารท าให้
การเรียนรู้ไม่สามารถท่ีจะจ 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 ท่ียึ ด
ผู้เรียนเป็นส าคัญประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา ตามเปูาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรียนจึงจัดโครงการห้องเรียนในโลกกว้าง นี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
๒.๒  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

           ๒.๓  เพื่อให้นักเรียนศึกษาคิดวิเคราะห์เป็นและน าประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

3. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

- นักเรียนระดับช้ัน อนุบาลศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๒๖4 คน 
- ครูผู้ควบคุม 14  คน 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนร้อยละ 85 เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเรียนรูน้อกสถานท่ีผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

(มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1) 
- นักเรียนร้อยละ 85 เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2)  

 
 

 

รหัสโครงการ ป. 10/๒๕๖2 
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4. ลักษณะโครงการ 

         ๔.๑  เป็นโครงการต่อเนื่องและเป็นโครงการตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕51 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ฉบับท่ี 2             
(พ.ศ. 2561-2565) ตามยุทธศาสตร์ในแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ด้านท่ี 3  มหานครส าหรับทุกคน  
เปูาหมายท่ี ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ กลยุทธ์ท่ี ๑          
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน                     
ด้านการคิดวิเคราะห์ และให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนพร้อมพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
 

5.  แนวทางการด าเนินการ 
๕.๑  จัดท าโครงการ (เดือนเมษายน ๒๕๖2 ) 

 ๕.๒  เสนอขออนุมัติโครงการ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖2) 
 ๕.๓  ขออนุมัติหลักการและเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
 ๕.๔  ส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียน (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 (เดือนกรกฏาคม ๒๕๖2)  
 ๕.๙  น านักเรียนไปทัศนศึกษาห้องเรียนในโลกกวา้ง (วันท่ี 2 เดือนสิงหาคม  ๒๕๖2) 
 ๕.๑๐ สรุปรายงานผลการไปทัศนศึกษาห้องเรียนในโลกกว้าง (เดือน ตุลาคม ๒๕๖2) 
 ๕.๑๑ จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการห้องเรียนในโลกกว้าง 

 

6. งบประมาณ 
ได้รับเบิกจ่ายจากงบอุดหนุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2  

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ห้องเรียนในโลกกว้าง 

 ๗.๒  นักเรียนและครูได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้เต็มศักยภาพ 
 ๗.๓  นักเรียนได้เรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยและสอดคล้องกับหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

 

๘. ปัญหาและอุปสรรค 
 ๘.๑ นักเรียนมาถึงโรงเรียนช้ากว่าเวลาก าหนดการที่นัดหมายไว้ ท าให้การออกเดินทางไปช้าส่งผลให้ถึง
สถานท่ีทัศนศึกษาช้ากว่าก าหนดการ ท าให้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีวางแผนไว้ 
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๙. การติดตามประเมินผล 
๙.1  ประเมินจากความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
๙.2  ประเมินโดยการสังเกตุจากแบบสอบถาม,สัมภาษณ์,การร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง 

 
 

 
 
 

   
 

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

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

                                                    (นางวาสนา    เจียนสุวรรณ) 
                                                       ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                             โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมและมีสุขอนามัยท่ีดี 
เป้าหมาย  ภายในปีการศึกษา 2562 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
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รหัสโครงการ  ป.11/2562 ชื่อโครงการ        โรงเรียนวิถีพุทธ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3    ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม และมีสุขอนามัยท่ีดี  
กลยุทธ์ที่ 1         ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมคุีณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 าให้เยาวชน
ส่วนหนึ่งขาดการดูและเอาใจใส่ ประกอบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันท่ีไม่เอื้ออ านวย ต่อชีวิตความเป็นอยู่ จึงท า
ให้เยาวชนเป็นจ านวนมากต้องหลงผิด ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีผิดศีลธรรมไปเป็นจ านวนมาก ดังปรากฏเป็น
ข่าวทั่วไปในสังคมปัจจุบัน ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขไม่ได้เลยถ้าขาดการส่งเสริมในด้านศีลธรรม เพราะปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในสังคมเกิดจากผู้คนในสังคมขาดศีลธรรมนั่นเอง          
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 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 ท้ังนี้เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจ
ให้เยาวชน โดยมุ่งสร้างเสริมทัศนคติ ความรู้ ประสบการณ์ และวิธีการด าเนินชีวิตแบบชาวพุทธตามหลักค าสอน
ทางพระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้รู้เท่าทันกระแสความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
กิน อยู่ ดู ฟังเป็น ไม่หลงใหลในวัตถุนิยมจนเกินความจ าเป็น เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ  และท่ีส าคัญคือ 
การพัฒนาผู้เรียนให้มุ่งไปสู่เปูาหมายท่ีแท้จริงของชีวิต คือความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจตาม แนวทาง
พระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา   

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน ตามวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ กิน อยู่ ดู ฟังเป็นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๓ เพื่อใหน้ักเรียนมีพัฒนาการทางด้านจิตใจ ศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมดีขึ้น ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมยุคปัจจุบัน และยึดศรัทธาในศาสนาได้อย่างถูกต้อง 

๒.๔ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีพื้นฐานการเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
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๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ต้ังแต่ช้ันอนุบาล ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๒๖4 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 
 ๓.๒  ด้านคุณภาพ  นักเรียนร้อยละ 85  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มฐ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ) มีการ
พัฒนา ๔ ด้าน คือ   

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

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

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

     (๔) พัฒนาการทางปัญญา (ปัญญาภาวนา) มีความรู้ เพราะได้พัฒนาการทางกาย จากการเรียนรู้ฝึก
ปฏิบัติในวิชาชีพ  และพัฒนาการทางปัญญา จากการเรียนรู้ด้านวิชาการ 

  
๔.   ลักษณะของโครงการ 

เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธของ
กรุงเทพมหานคร และ มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
๕. 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 อยู่ ดู ฟัง ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีสติสัมปชัญญะ  พัฒนาผู้เรียนให้ครบท้ัง ๓ ด้าน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

๓) ด้านการเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามหลักพุทธธรรม คือ ศีล สมาธิ  ปัญญา 
๔) ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสถานท่ี สภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด  

เรียบร้อย  ร่มรื่น ปลอดภัย และเป็นธรรมชาติ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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๕) ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมแสวงปัญญา เคารพ ยิ้มแย้ม เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  
เมตตากรุณาต่อกัน ลด ละ เลิกอบายมุข 
 

โดยมีกิจกรรมในโครงการท้ังหมด  ๔  กิจกรรม ดังนี ้
๑) กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
๒) กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
๓) กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ 
๔) กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

๖.   งบประมาณในการด าเนินการ 
- งบประมาณจากเงินกองทุนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา 

  ๗.  ปัญหาและอปุสรรค 
      - 
 

  ๘.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑  นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจตาม แนวทาง
พระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา   
 ๘.๒  นักเรียนได้ปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน ตามวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ กิน อยู่ ดู ฟัง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีพฤติกรรมท่ีพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น เช่น มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีสัมมา
คารวะ มีความเมตากรุณา โอบอ้อมอารี ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ รู้จักให้อภัย มีนิสัยประหยัดอดออม รัก
ความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศ 

๘.๓  นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านจิตใจ ศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมดีขึ้น ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมยุคปัจจุบัน และยึดศรัทธาในศาสนาได้อย่างถูกต้อง 
 ๘.๔  นักเรียนมีพื้นฐานการเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

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

 
 

ลงช่ือ………............………………..…ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวอามรรัตน์   บุตรพรม) 
                ครู คศ.๑    
  
ลงช่ือ………………...........………..….ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางวาสนา   เจียนสุวรรณ) 

                                        ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
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ปฏิทนิการด าเนนิงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ปกีารศกึษา  ๒๕๖2 

โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถมัภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 
 

ที่ รายการ วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 16  พ.ค. ๒๕๖2 ครูอามรรัตน์ 
๒ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 14 มิ.ย. ๒๕๖2 ผู้บริหาร 
๓ ปรึกษากับผู้บริหารและพระคุณเจ้า ประชุม

คณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
18 มิ.ย. ๒๕๖2 ผู้บริหาร

คณะกรรมการ 
๔ จัดหางบประมาณ  ก าหนดกิจกรรม  สถานท่ี 

ก าหนดระยะเวลา  และขั้นตอนการด าเนินงาน 
18 มิ.ย. ๒๕๖2 คณะกรรมการ 

ทุกท่าน   
 
 
 
 
 
 

๕ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖2 

๖ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” 27-27 มิ.ย. ๒๕๖2และ 
5 ก.ค.62 

๗ กิจกรรมสอบธรรมศึกษาประจ าปี ๒๙ พ.ย. ๒๕๖2 
๘ กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันศุกร์ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖2 
๙ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖2 

๑๐ ประเมินผลโครงการ ม.ีค ๖3 ครูอามรรัตน์ 
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รหัสโครงการ  ป.12/2562 
 
ชื่อโครงการ        โรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 3    ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม และมีสุขอนามัยท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1         ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมคุีณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ      ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 
                          มาตรฐานท่ี   1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2 
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 จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข  
 การรักษาศีล ๕ เป็นพื้นฐานส าคัญท่ีท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความ ไม่เบียดเบียนตนเองและ 
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ส่งผลให้สังคมสงบสุขร่มเย็น จุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมท่ีสงบสุขมาจากนิสัยของตนเอง 
ดังนั้น เราจึงจ าเป็นต้องฝึกฝนและพัฒนานิสัยของตนเอง โดยการคิดดี พูดดี ท าดี ผ่าน ๗ กิจวัตรความดี  
คือ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล ๕ ในตอนเช้า กิจกรรมนั่งสมาธิในตอนกลางวัน กิจกรรมตักบาตรทุก
วันศุกร์ และกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา อย่างสม่ าเสมอ จนเกิดเป็นนิสัยท่ีดี ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของ
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และน าไปสู่คุณธรรมอื่นๆท่ีสูงยิ่งขึ้น  
 โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการ
โรงเรียนรกัษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น ขึ้น  เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชน ได้ร่วมกันปฏิบัติ ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  โดย
ปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความดีความงามให้กับนักเรียน เสริมสร้างจิตอาสาให้กับนักเรียน 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเจริญงอกงามท้ังทางด้านจิตใจ ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม มีความซื่อสัตย์ มี
ความรับผิดชอบ รักในความเป็นไทย มีความพอเพียง ท าเพื่อส่วนรวมและมีจิตอาสา ท าให้มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี มีจิตใจอ่อนโยน และมีกริยามารยาทสุภาพ เรียบร้อย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.๑  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นโรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น และนักเรียนปฏิบัติตามหลักของศีล 
๕ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.๒  เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร มีความคิดดี พูดดี ท าดี มีความรับผิดชอบ และมีกิริยามารยาท
สุภาพ เรียบร้อย 
 ๒.๓  เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.๔  เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียน ครูและบุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรม ท้ังท่ีบ้าน โรงเรียนและสังคม 
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3. เปา้หมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  นักเรียนช้ันอนุบาลและช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ  
จ านวน  ๒๖4  คน ครูและบุคลากร  จ านวน  ๒๐  คน  เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  นักเรียน  ครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร้อยละ 85 ปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรม รักษาศีล ๕ ได้อย่างสม่ าเสมอ  มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต มีความพอเพียง มีความเมตตากรุณา ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข  และมีพัฒนาการการเรียนรู้ตาม
หลักคุณธรรมของโรงเรียน มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2  
 
4.  ลักษณะของโครงการ 
 เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 25๖2  สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 และนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
 

5. แนวทางการด าเนินงาน 
 5.1  ประชุมและช้ีแจงวางแผนการด าเนินงาน 
 5.2  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5.3  มอบหมายงานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม  

  ๕.๓.๑  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง 
  ๕.๓.๒  กิจกรรมสมาทานศีล ๕ 
  ๕.๓.๓  กิจกรรมแผ่เมตตา 
  ๕.๓.๔  กิจกรรมท าสมาธิ สงบนิ่ง ๑ นาที หน้าเสาธง และนั่งสมาธิตอนกลางวัน 
  ๕.๓.๕  กิจกรรมท่องค าปฏิญาณตนของโรงเรียน หมอบกราบเสด็จพ่อ รัชกาลท่ี ๕  
  ๕.๓.๖  กิจกรรมเล่าความดีหน้าเสาธง 
  ๕.๓.๗  กิจกรรมเขียนสมุดบันทึกความดี โรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น  
           ท้ัง ๗ กิจวัตรความดี ดังนี ้
   กิจวัตรท่ี ๑   รักษาศีล ๕ 
   กิจวัตรท่ี ๒   สวดมนต์นั่งสมาธิ 
   กิจวัตรท่ี ๓   จัดเก็บห้องนอน ห้องน้ า ให้สะอาด เป็นระเบียบ 
   กิจวัตรท่ี ๔   การจับดีคนรอบข้าง (คิดดี) 
   กิจวัตรท่ี ๕   พูดจาไพเราะ (พูดดี) 
   กิจวัตรท่ี ๖   บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ / ท าบุญ (ท าดี) 
   กิจวัตรท่ี ๗   ร่วมกิจกรรมช่ัวโมงสุขจริงหนอ 
 5.4  ด าเนินงานตามโครงการ    
  5.4.1  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครูและบุคลากร ทราบถึงโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัว
อบอุ่น  
  5.4.2  ประชุมคณะครู บุคลากรและนักเรียนแกนน า สภานักเรียน 
 5.5  ก ากับติดตาม และนิเทศเป็นระยะ 
 5.6  สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
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 5.7  น าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขและพฒันาในครั้งต่อไป 
6. งบประมาณ 
 - 
 ๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  สถานศึกษาเป็นโรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น และนักเรียนปฏิบัติตามหลักของศีล ๕ และ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๗.๒  นักเรียน ครูและบุคลากร มีความคิดดี พูดดี ท าดี มีความรับผิดชอบ และมีกิริยามารยาทสุภาพ 
เรียบร้อย 
 ๗.๓  นักเรียน ครูและบุคลากร มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๗.๔  นักเรียน ครูและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ท้ังท่ีบ้าน โรงเรียนและสังคม 

 
๘. การติดตาม  และประเมินผล 
 ๘.1  สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ครูและบุคลากร 
 ๘.2  สังเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรยีน ครูและบุคลากร 
 ๘.3  ติดตามผลจากรายงานตามโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น  
 
 
 
                           (ลงช่ือ)                                      ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวอามรรัตน์   บุตรพรม) 
            ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
 
 
 
                           (ลงช่ือ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นางวาสนา   เจียนสุวรรณ) 
                                                         ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
                                                              โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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รหัสโครงการ  ป.13/2562 ชื่อโครงการ        โรงเรียนคุณธรรม     
ยุทธศาสตร์ที่ 3    ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม และมีสุขอนามัยท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1         ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมคุีณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ     ()  โครงการต่อเนื่อง           (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 
                               มาตรฐานท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2   
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 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย 
    ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
    ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 บริษัทเทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ร่วมมือกับส านักงานเขตพระนครกรุงเทพมหานคร  
    โดยมี เปูาหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด  
    กรุงเทพมหานคร  ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้สอน ผู้เรียน ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  
    ร่วมกับชุมชน  เพื่อบ่มเพาะพฤติกรรมท่ีดีงาม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี 
    หลักสูตรสถานศึกษา  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด โดยปลูกฝังเรื่องคุณธรรม   
    จริยธรรม  ศีลธรรม  ความดีความงามให้กับผู้เรียน  ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง   
    และอาศัยกิจกรรมเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ 
 โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น    
    เพื่อให้นักเรียน ตลอดจนครู บุคลากร มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ รักในความเป็นธรรม พอเพียง    
    และท าเพื่อส่วนรวม ท าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีจิตใจอ่อนโยน และมีกริยามารยาทสุภาพ  
    อ่อนน้อม   
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากร ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการ 
ของกรุงเทพมหานคร 
 2.2  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักคุณธรรมของโรงเรียนและมีทักษะชีวิตตาม
นโยบายของกรุงเทพมหานคร 
 2.3  เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากร มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.4 เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียนมีคุณธรรมท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน 

 

3. เป้าหมาย 
๓.๑ด้านปริมาณ 

- นักเรียนระดับช้ัน อนุบาลศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 265 คน 

- ครูและบุคลากร จ านวน 25 คน 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
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      -    นักเรียน  ครู  และบุคลากรของโรงเรียนวดัมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์ฯ ร้อยละ 85ปฏิบัติ
ตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5  ประการของกรุงเทพมหานครด้านความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
ความสุข  นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ตามหลักคุณธรรมของโรงเรียน (มฐ. 1 ตัวบ่งช้ีท่ี1.2)  
 

4. ลักษณะกิจกรรม 
เป็นโครงการต่อเนื่องตามสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
5.  แนวทางการด าเนินการ 

5.1  ประชุมและช้ีแจงวางแผนการด าเนินงาน 
 5.2  แต่งต้ังคณะกรรมการด 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,เสื้อผา้ 
ห้องเรียน – ความสะอาดภายใน 
 มุมต่างๆของห้องเรียน 
โรงเรียน – การทิ้งขยะ 

            

2 รับผิดชอบความมีระเบียบ 
ตนเอง    – ใต้โต้ะเรียน 
ห้องเรียน – มุมชั้นวางรองเท้า 
โรงเรียน  – การเข้าแถว 

            

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

            
 
 

4 รับผิดชอบการตรงเวลา 
โรงเรียน – มาโรงเรียนตรงเวลา 

            

 
5.4  ด าเนินงานตามโครงการ           

                     5.4.1  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกคนทราบถึงกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
  5.4.2  ประชุมห้องเรียน  
  5.4.3  แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบตามระดับช้ันเรียน 
 5.5  ก ากับติดตามและนิเทศเป็นระยะ 
     5.6  สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
 5.7  น าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขและพฒันาในครั้งต่อไป 
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6. งบประมาณ 

เบิกจ่ายจากงบประมาณ โรงเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯและบริษัทเทเวศ
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  สังเกตการปฏิบัติของนักเรียน ครู  และบุคลากร 
 ๘.2  สังเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนักเรียน ครู  และบุคลากร 
 ๘.3  จากรายงานตามกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
 
 
 

   
 
 

          ลงช่ือ ...................................................... ผู้เสนอกิจกรรม 
                                         
                                               ( นางสาวชัญญ์นิฏฐ์  มณีเอี่ยม ) 
                                               ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 

 
 

                                    ลงช่ือ………………………...........………..….ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นางวาสนา   เจียนสุวรรณ) 
                                   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
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รหัสโครงการ  ป.14/2562 
ชื่อโครงการ           มาร์ชช่ิงความดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3           ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม และมีสุขอนามัยท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1                ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ         ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 
                               มาตรฐานท่ี  1  ( ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                25๖2 
   ..................................................................................................................................................................... 
๑.  หลักการและเหตุผล  

ด้วยมูลนิธิครูของแผ่นดิน องค์กรท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกัน ของผู้บริหารการศึกษา บุคลากร ทาง
การศึกษา และครู ท่ีมีจิตอาสา เล็งเห็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยในสถานศึกษาท่ัวประเทศ เช่น ขาด
เรียน เรียนไม่เก่ง สอบตก เสพส่ิงเสพติด ชู้สาว ต้ังท้อง ท าแท้ง ทะเลาะวิวาท ฯลฯ จึงได้ร่วมกันวิจัยพัฒนา คิดค้น 
ส่ือ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนานิสัยเด็ก และเยาวชนให้สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ มีความรู้ คู่คุณธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ในการนี้ มูลนิธิครูของแผ่นดิน ได้จัดการประกวดมาร์ชช่ิงความดี เป็นการกระตุ้นให้ทุก
ภาคส่วน และสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ตระหนักและเอาใจใส่ในการอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้มีนิสัยดีท่ีทุกคนต้องการ 
ผ่านนวัตกรรมกระบวนการมาร์ชช่ิงความดี โดยมีการแปรแถวประกอบดนตรี และมีระบบพัฒนาทักษะความดี
สากล ๕ ประการ อันได้แก่ นิสัยรักความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลาและมี
จิตใจท่ีเป็นสมาธิ 
 โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการ      
มาร์ชช่ิงความดี เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยท่ีดีตามท่ีสังคมต้องการ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน ได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ผ่านระบบพัฒนาทักษะความดีสากล ๕ ประการ  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีระบบพัฒนาทักษะความดีสากล ๕ ประการ คือ สะอาด             
ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลาและสมาธิ 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีการอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้มีนิสัยดีสากล ๕ ประการ      
ผ่านนวัตกรรมกระบวนการมาร์ชช่ิงความดี  
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
๓. เปา้หมาย 

๓.๑  เป้าหมายด้านปริมาณ 
นักเรียนจ านวน ๒๖3 คน และข้าราชการครูและบุคลากรจ านวน  25  คน เข้าร่วมโครงการ  

๓.๒  เป้าหมาย  
ด้านคุณภาพ 

  ๑. นักเรียน ร้อยละ 85 มีนิสัยท่ีดีตามหลักความดีสากล ๕ ประการ ผ่านนวัตกรรม
กระบวนการมาร์ชช่ิงความดี (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2 ) 
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๔. ลักษณะของโครงการ 
 ๔.๑ เป็นโครงการท่ีส่งเสริมการพัฒนาลักษณะนิสัยท่ีดี 
 ๔.๒ เป็นโครงการปีการศึกษา ๒๕๖2 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
 
๕.  แนวทางการด าเนินการ 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. ๒๕๖2 จัดท าแบบเสนอการโครงการ นางพิมพ์ใจ วงศ์ตา 
พ.ค. ๒๕๖2 เสนอขออนุมัติการจัดท าโครงการ นางพิมพ์ใจ วงศ์ตา 
พ.ค. ๒๕๖2 ประชุมแต่งต้ังผู้รับผิดชอบตามหน้าท่ี คณะครูทุกคน 
พ.ค. ๒๕๖2  

ถึง  
มี.ค. ๒๕๖3 

ด าเนินการตามแผนงาน 
โดยผ่านกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 

คณะครูทุกคน 
 

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
 

สอดคล้องกับความดีสากล 
๕ ประการ 

กิจกรรมส้นชิดใน 
กิจกรรมจัดระเบียบในล้ินชัก 

ระเบียบ 

กิจกรรมส้นชิดใน สมาธิ 
กิจกรรมแยกขยะ 
กิจกรรมจัดระเบียบในล้ินชัก สะอาด 
กิจกรรมแยกขยะ 
กิจกรรมมาโรงเรียนตรงเวลา ตรงเวลา 

มีความนอบน้อม สุภาพ 
เม.ย. ๒๕๖3 สรุปรายงานผลการจัดท าโครงการ นางพิมพ์ใจ วงศ์ตา 

   
๖. งบประมาณ 

 - 
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๗.๑ โรงเรียนมีระบบพัฒนาทักษะความดีสากล ๕ ประการ คือ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา
และสมาธิ 
 ๗.๒ นักเรียนมีนิสัยดีสากล ๕ ประการ ผ่านนวัตกรรมกระบวนการมาร์ชช่ิงความดี  
 ๗.๓ นักเรียนทุกคน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
๘. ปัญหาและอุปสรรค 
 นักเรียนบางคนยังไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมความดีสากลและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันท่ีบ้านได้ 
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๙. การประเมินผลกิจกรรม 
 - แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
 - แบบสอบถาม 
 - สรุปและรายงานผลการจัดท าโครงการ 
  
 
 
      ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางพิมพ์ใจ วงศ์ตา)                                                                    
                             ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
 
 
 

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

                                                                               ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
                                                                      โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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รหัสโครงการ  ป.15/2562 
 
ชื่อโครงการ  โครงการโตไปไม่โกง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3           ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม และมีสุขอนามัยท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1                ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ         ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.1  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                25๖2 
 
1. หลักการและเหตุผล 
              เนื่องด้วยสภาพปัจจุบันมีการทุจริตคอรัปชันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็น
ปัญหาท่ีสะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนัน้คนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชันและการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ และเป็นการปูองกันและการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชันท่ีได้ผลท่ีสุด โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ จึง
ได้ด าเนินกิจกรรมให้กับนักเรียนในทุกรูปแบบเพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกในการรักความถูกต้องและมีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรมมาตลอด เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ การแสดงละครคุณธรรม จริยธรรม การประกวดเต้นโตไปไม่
โกง ระบายสี เป็นต้น 
 2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น อย่างสันติบนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็น
ธรรม 
 2.2 เพื่อสร้างจิตส านึกคุณธรรมของนักเรียนให้ไมเ่ห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักจ าแนกช่ัวดี สามารถ
แยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอรัปชัน 
 2.3 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การ
รู้รับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง 
 2.4 เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารญาณในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนให้คิดเป็นและปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 
3. เปา้หมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
       - นักเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ านวน 265 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  - ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสังคม  และจิตส านึกตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม ร้อยละ 85    
( มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.1 ) 
 

4. ลักษณะของโครงการ 
 เป็นโครงการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 ของโรงเรียน ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม และมีสุขอนามัยท่ีดี
กลยุทธ์ที ่1    ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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5. แนวทางการด าเนินงาน 
 5.1 ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา 2562 
 5.2 สถานท่ี โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 5.3 กิจกรรม การฝึกอบรมให้ความรู้โตไปไม่โกง การเต้นโตไปไม่โกง วาดภาพระบายสี  
 5.4 วิธีการด าเนินงาน 
  5.4.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  5.4.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
  5.4.3 ประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติงาน 
  5.4.4 ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม 
  5.4.5 ติดตามก ากับดูแล 
  5.4.6 รายงานผลการด าเนินงาน  
6. งบประมาณ 
 - งบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสี
ขาว (Anti-Corrption) เป็นเงิน 10,000.- บาท     
 

7. ปัญหาอปุสรรค 
 - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนา รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติบนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม 
 8.2 ผู้เรียนมีจิตส านึกไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักจ าแนกช่ัวดี สามารถแยกแยะความผิดและความ
ถูกต้อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอรัปชัน 
 8.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การรู้รับผิดชอบ
และมีวินัยและรักความพอเพียง 
 8.4 ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 
9.การติดตามและประเมินผล 
 9.1 สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
 9.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน และผลงานของนักเรียน 
 9.3 สรุปจากแบบสอบถาม 
    
                                                           ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสาวชัญญ์นิฏฐ์  มณีเอี่ยม)                                                                    
                             ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
 
                                                      ลงช่ือ………………………...........………..….ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                (นางวาสนา   เจียนสุวรรณ) 
                                                                  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                                      โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
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รหัสโครงการ  ป.16/2562 ชื่อโครงการ        ประชาธิปไตยในโรงเรียน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3    ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม และมีสุขอนามัยท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1         ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมคุีณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ         ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 
มาตรฐานท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.1  1.2.3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                25๖2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.หลักการและเหตุผล 
 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่ง ซึ่งบริหารอ านาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของพลเมือง  
ผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อ านาจของตนโดยตรงหรือผ่านผู้แทนท่ีตนเลือกไปใช้อ านาจแทนก็
ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติท่ีว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณากฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ และ
ก าหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความยินยอมและเจตนาของตน  โรงเรียนจึงเป็นส่วน
หนึ่งท่ีจะต้องส่งเสริมการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้อยู่ด ารงสืบไป    
 

2.วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๒. เพื่อให้ทุกคนเห็นคุณค่าและประโยชน์ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๓. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เป็นประโยชน์ 
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับข่าวสาร  ความรู้ และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยท่ีเอื้อต่อการ

พัฒนาตนเอง 
๕. เพื่อปลูกฝังนิสัยและการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมในอนาคตต่อไป 
๖. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้น าท่ีดีและกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น 

 

 3. เป้าหมาย 
 1. ด้านปริมาณ 
 

     นักเรียน ช้ัน อนุบาล 1  – ป.6 ทุกคน ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยใน
โรงเรียนในกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน  
 

          2. ด้านคุณภาพ 
     2.1 นักเรียน ร้อยละ 85  มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  จิตสังคม  และจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโยงไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
(มฐ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2.1 ) 
    2.2 นักเรียนร้อยละ 85  ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  
(มฐ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2.3 ) 
 

4.ลักษณะโครงการ 
เป็นโครงการต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ       
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99
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5.แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
๑. เสนอโครงการ 
๒. ประชุมบุคลากร แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. จัดท าเอกสาร  งานรูปแบบต่างๆ และประชาสัมพันธ ์
๔. ก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ี 
๕. ด าเนินกิจกรรม 

  ๕.๑  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 
  ๕.๒  กิจกรรมสภานักเรียน 
 

6.งบประมาณ 
- งบประมาณประจ าปี  ๒๕๖2 

  

7.ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. บุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๒. ทุกคนเห็นคุณค่าและประโยชน์ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๓. นักเรียนได้รับข่าวสาร  ความรู้ และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยท่ีเอื้อต่อการพัฒนา

ตนเอง 
๔. นักเรียนมีนิสัยท่ีดีและเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมในอนาคตและเป็นผู้น าท่ีดีและกล้าคิดกล้าแสดงออก

มากขึ้น 
 

9.การติดตามประเมินผล 
 

๑.  จากการตอบแบบสอบถาม 
๒.  จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

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

            (นางสาวพัชรี  ปรองดอง) 
                               ครู ผู้ช่วย 
 
 
 

                                                    ลงช่ือ………………...........………..….ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางวาสนา   เจียนสุวรรณ) 
                                    ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
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ชื่อโครงการ       ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3    ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม และมีสุขอนามัยท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1         ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมคุีณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ         ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 
มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.2   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                25๖2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีคนปฏิบัติกันมาตามความเช่ือถือ ค่านิยม เอกลักษณ์และทัศนคติ ซึ่ง
ส่ิงเหล่านี้สามารถถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุน่หนึ่ง โดยผ่านกระบวนการอบรมส่ังสอน เลียนแบบจน
กลายเป็นพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ในการจัดการเรียนการสอน ปัจจุบันนั้นเน้นให้นักเรียนมีความรู้คู่
คุณธรรมทางโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯได้ตระหนักถึงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อ
มุ่งเน้นให้เยาวชนได้น าความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและเพื่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งถึงคุณค่าของศิลปะ
และวัฒนธรรมประจ าชาติ ตลอดจนเพื่อให้เกิดจิตส านึกท่ีดีงามในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้แพร่หลาย
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 

2.2  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้น าความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
2.3  เพื่อให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมประจ าชาติ 
2.4  เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตส านึกดีงามในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 

3. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

- นักเรียนระดับช้ัน อนุบาลศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 2๖5 คน 
- ครูและบุคลากร จ านวน 25 คน 
- ผู้ปกครองร้อยละ 70 เข้าร่วมโครงการ 
- ชุมชนใกล้เคียงให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
- นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรท่ีร่วมโครงการร้อยละ 85 เห็นคุณค่า 

ของศิลปวัฒนธรรมไทย( มฐ ท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2.2 ) 
- นักเรียนร้อยละ 85 ได้น าความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

และเกิดความซาบซึ้งถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมประจ าชาติ( มฐ ท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2.2 ) 
- นักเรียนร้อยละ 85 เกิดจิตส านึกดีงามในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 

( มฐ ท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2.2 ) 
 
 

รหัสโครงการ  17/๒๕๖2 
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4. ลักษณะกิจกรรม 
 
เป็นโครงการต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติราชการของทางโรงเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระ 

    ราชูปถัมภ์ฯ 
5.  แนวทางการด าเนินการ 

๕.๑  เขียนโครงการ  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
๕.๒  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๕.๓  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและก าหนดขั้นตอนในการท างาน 
๕.๔  ด าเนินกิจกรรม 

    ๕.๔.๑  กิจกรรมวันส าคัญประจ าปี 
    ๕.๔.๒  กิจกรรมกลองยาว 
    ๕.๔.๓  กิจกรรมดนตรีไทย      

 ๕.๖  ประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๕.๗  ปฏิทินการด าเนินโครงการ 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา  ๒๕๖2 
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯส านักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

 
6. งบประมาณ 

เบิกจ่ายจากงบประมาณ โรงเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯและมูลนิธิปิยะมหา  
    ราชานุสรณ์ 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.1  ทุกคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้น าความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
๗.๒  ทุกคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกิดจิตส านึกดีงามในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 

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

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

ประชุมชี้แจงโครงการให้คณะ
ครูในโรงเรียนทราบ 

            

ก าหนดกิจกรรม วัน ระยะเวลา 
ข้ันตอนการด าเนินงาน 

            

ด าเนินกิจกรรมตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

            

กิจกรรมวันส าคัญประจ าปี             
กิจกรรมกลองยาว             
กิจกรรมดนตรีไทย             
ประเมินผลโครงการ             
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๗.๓  ทุกคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกิดความซาบซึ้งถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมประจ าชาติ 

๘. การติดตามประเมินผล 
๘.1  ประเมินจากความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
๘.2  ประเมินโดยการสังเกตุจากแบบสอบถาม,สัมภาษณ์,การร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง 

 
 
 
 

  ลงช่ือ ...................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                   ( นางสาวชัญญ์นิฏฐ์  มณีเอี่ยม ) 
                                                     ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 
 
 

  ลงช่ือ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     ( นางวาสนา  เจียนสุวรรณ ) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อโครงการ        โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม และมีสุขอนามัยท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ         ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : มาตรฐานท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                25๖๒ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีรุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของชุมชนท่ี
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อาทิ เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรค เช่น แมลงวัน 
แมลงสาบ ยุง ฯลฯ เป็นแหล่งแพร่กระจ่ายเช้ือโรค มีกล่ินเหม็น ก่อให้เกิด   ความร าคาญ ท าลายสุนทรียภาพด้าน
ส่ิงแวดล้อม เกิดสภาพไม่น่าดู สกปรกน่ารังเกียจ ขยะท าให้   น้ าเสียท่ีมีความสกปรกสูงมาก เกิดกล่ินรบกวน เป็น
แหล่งสะสม เช้ือโรค ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ให้ความหมายว่า ขยะมูลฝอย คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหารเศษ
สินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร มูลสัตว์ เถ้าหรือซากสัตว์ รวมถึงส่ิงอื่นส่ิงใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ี
เล้ียงสัตว์ หรือท่ีอื่น ๆ 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ให้ความหมายแก่ ขยะมูลฝอยไว้ว่า คือ 
ส่ิงของจากบ้านเรือนท่ีประชาชนไม่ต้องการแล้ว มีผู้น าไปใช้ประโยชน์จนสุดท้ายไม่มีผู้น าไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว 
และถูกท้ิงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปก าจัด จัดเก็บ และขนส่ง นั่นหมายความว่า ส่ิงของท่ีเราท้ิงจากท่ี
บ้าน ถ้ายังมีคนน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ส่ิงนั้นก็จะยังไม่ใช่ขยะ จากความหมายดังกล่าวได้รับการตอกย้ าด้วย
แนวคิดท่ีเห็นคุณค่าจากขยะ ดังเช่น “พอเพียง = enough” “ขยะ คือ ทรัพยากร” การใช้ทรัพยากรอย่างพอดี 
เห็นคุณค่า บวกกับการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกับวัสดุเหลือใช้ท่ีมีรอบบ้าน เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะ 

โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร    เปิดท าการสอน
ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงจัดท าโครงการ 
“โรงเรียนปลอดขยะ” ขึ้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส านึก การลด คัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียน การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
๑ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการลด การคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
๓ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญ และสามารถปฏิบัติได้ในเรื่อง

การลด การคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 
 
 

รหัสโครงการ  ป.๑8/256๒ 



79 

 

 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕62  
  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร                     
 

3. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

- นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ๖ ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ 
- ครูและบุคลากร จ านวน 25 คน 
- ผู้ปกครองร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 
- ชุมชนใกล้เคียงให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
- นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนร้อยละ 8๐ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก 

ถึงความส าคัญ เกี่ยวกับการลด การคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
( มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2) 
 

4. ลักษณะกิจกรรม 
๑ เป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งส่ิงแวดล้อม

ด้านการลดปริมาณมูลฝอย และการน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์  
๒ เป็นโครงการท่ีสอดคล้องแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
 

5.  แนวทางการด าเนินการ 
๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และบุคลากรทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง 
๒ ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๓ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๓.๑ เสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ 
๓.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๓.๓ ประชุมวางแผนด าเนินงาน ก าหนดกิจกรรมและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

   ๓.๔ จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
๓.๕ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ 
๓.๖ ด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนด มีกิจกรรม ๕ กิจกรรมดังนี้ 

๑) กิจกรรมจัดท าปูายนิเทศให้ความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนผู้ปกครอง และชุมชน 

๒) กิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน
ผู้ปกครอง และชุมชน 

๓) กิจกรรมแยกขยะจากห้องเรียน 
- ขยะท่ัวไป  - ขยะรีไซเคิล 
๔) กิจกรรมน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
- ประกวดส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
5) กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา 

๓.๗ ติดตามและประเมินกิจกรรม 
๓.๘ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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6. งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากงบประมาณ โรงเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนได้รับความรู้จากการศึกษาข้อมูลการลด การคัดแยก

ขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
๒ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่นสวยงาม ปลอดขยะ และมีบรรยากาศวิชาการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

8.  การติดตามประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
- นักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และชุมชนร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด 
การคัดแยกขยะ และการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

นักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และชุมชนร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด 
การคัดแยกขยะ และการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

- แบบสอบถามความคิดเห็น 
แบบบันทึกปริมาณขยะ จ าแนก
ตามแต่ละประเภท 

- นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และชุมชม ร้อยละ 
80 ตระหนักถึงความส าคัญ และ
สามารถปฏิบัติได้ในเรื่องการลด 
การคัดแยกขยะ และการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และชุมชมร้อยละ 
80 ตระหนักถึงความส าคัญ และ
สามารถปฏิบัติได้ในเรื่องการลด 
การคัดแยกขยะ และการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

- แบบสอบถามความคิดเห็น 
- แบบบันทึกปริมาณขยะ จ าแนก
ตามแต่ละประเภท 

 
  

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

 ( นางสาวชุติกาญจน์  ธรรมภัคศรัณย์ )                                                            
  ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย 
 

 
 

  ลงช่ือ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      ( นางวาสนา  เจียนสุวรรณ ) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมและมีสุขอนามัยท่ีดี 
เป้าหมาย  ภายในปีการศึกษา 2562 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของนักเรียน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3            ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม และมีสุขอนามัยท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 2                 ส่งเสริมให้นักเรียนและมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ          ( ) โครงการต่อเนื่อง         (   ) โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ;  
                              มาตรฐานที่  ๑   ตัวชี้วัดท่ี   ๑.2.4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนวัดมหรรณพาราม  ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
๑.  หลักการและเหตุผล   
 ในสภาพปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพเกิดจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ด้าน สังคม  ส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง
พฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มความรุนแรงขึ้นซึ่งการแก้ปัญหาท่ีดีวิธีหนึ่ง คือการน าสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการมาใช้
ในการสร้างเริมให้มีสุขนิสัยท่ีดีต้ังแต่ในวัยเด็ก  การดูแลตนเอง  ครอบครัวและสังคม  สถานศึกษาซึ่งเป็นท่ีรวมของ
เยาวชนวัยต่างๆ ต้ังแต่เล็กจนโต จึงจ าเป็นต้องส่งเสรมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ   ซึ่งให้พลเมืองมีพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค์และมีสุขภาพอนามัยส่วน
บุคคล ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการออกก าลังกาย ด้านสุขภาพจิต ด้านการปูองกันอุบัติเหตุ และอนามัย
ส่ิงแวดล้อมด้วยตระหนักถึงความส าคัญต่างๆดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพขึ้น
   

๒.  วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจด้านทันตสุขภาพที่ดี 
 ๒.๒  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ  
 ๒.๓  เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการท่ีดี  

๒.๔  เพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหารที่สะอาดครบ ๕ หมู่ 
 ๒.๕ เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหว  พัฒนาทางด้านอารมณ์  สังคม สติปัญญา  และมี
น้ าใจเป็นนักกีฬา 
          ๒.๖   เพื่อให้นักเรียนดูแลตนเอง  และรู้จักปูองกันโรคอ้วนได้อย่างถูกต้อง 
 

๓. เปา้หมายของโครงการ 
๓.๑  ด้านปริมาณ 

                 -  นักเรียนช้ันอนุศึกษาป่ี ๑ – ถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน   ๒๖3 คนเข้าร่วม
โครงการ 

๓.๒  ด้านคุณภาพ 
 -   นักเรียนร้อยละ 85 สามารถดูแลรักษาสุขภาพสุขภาพอนามัยของตนเอง 
อย่างถูกวิธ ี(มฐ. ๑  ตัวชี้วัดท่ี  ๑.2.4 ) 
          -    สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและสถานท่ีต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียนจะได้รับการดูแลอย่าง  
ถูกสุขลักษณะ  

๔.ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นโครงการต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติราชการของทางโรงเรียนวัดมหรรณพาราม  ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 

รหัสโครงการ  ป.19/๒๕๖2 
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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 
       ๕.๔.๒  กิจกรรมนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในโรงเรียน (อสร.) 

                     ๕.๔.๓  กิจกรรมส ารวจภาวะโภชนาการ 
                     ๕.๔.๔  กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ 
                     ๕.๔.๕  กิจกรรมบ๊าย บายไขมัน 
 

๖. งบประมาณ 
        เบิกจ่ายจากงบประมาณ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม  ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
 

๗.  ผลคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  นักเรียนสามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และผู้อื่นได้ 
 ๗.๒  นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงรักษาอนามัยส่วนตนโดยปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ ๑๐ ประการ  
 ๗.๓   นักเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม  ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีภาวะโภชนาการท่ีดี  

๗.๔   นักเรียนมีการพฒันาทักษะการเคล่ือนไหว  พัฒนาทางด้านอารมณ์  สังคม สติปัญญา  และมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา 
 ๗.๕   เพื่อให้นักเรียนดูแลตนเอง  และรู้จักปูองกันโรคอ้วนได้อย่างถูกต้อง 
  

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

        ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                         ( นางสาวนิรดา  งามสม ) 

                                                           ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 
 

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

                                  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
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ปฏิทินการด าเนินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

กิจกรรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เสนอโครงการและขออนุมัติ            
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน            
ประชุมชี้แจงโครงการให้คณะครูใน
โรงเรียนทราบ 

           

ก าหนดกิจกรรม  วัน ระยะเวลา 
ข้ันตอนการด าเนินงาน 

           

ด าเนินกิจกรรมตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

           

กิจกรรมสัปดาห์โรคฟัน            
กิจกรรมนักเรียน อสร.            
กิจกรรมส ารวจภาวะโภชนาการ            
กิจกรรมกีฬาส ี            
กิจกรรมบ๊าย บายไขมัน            
ประเมินผลโครงการ            
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รหัสโครงการ  ป.20/2562 

 
ชื่อโครงการ    โครงการแนะแนว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3    ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม และมีสุขอนามัยท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 2         ส่งเสริมให้นักเรียนและมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ         ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 
มาตรฐานที่  1            ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.6 , 1.2.3 , 1.2.4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                25๖2 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ในสังคมปัจจุบันนั้น มีการด าเนินชีวิตท่ียึดติดกับกระแสความนิยมของสังคมในหลาย ๆ เรื่อง   การช้ีแนะ
แนวทางในการด าเนินชีวิตไปในทิศทางเดียวกันในการปลูกฝังพฤติกรรมและค่านิยมท่ีดีงามให้แก่นักเรียน        
และเพื่อด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย ความถูกต้องดีงาม ความเหมาะสมในสังคม ให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติ         
มีทักษะในการใช้ชีวิตท่ีจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า   
การดูแลสุขภาวะทางใจของนักเรียน  แนะแนวทางในการด าเนินชีวิต การจัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อใน
สถานศึกษาระดับสูงขึ้น ตามความเหมาะสมและความถนัดของนักเรียน 

ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ ทางโรงเรียน จึงได้ด าเนินโครงการแนะแนวขึ้น  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  ๒. เพื่อดูแลสุขภาวะทางใจของนักเรียน 

 3. เพื่อให้ค าปรึกษาช้ีแนะกับนักเรียนในเรื่องของการเรียนและการด าเนินชีวิต 
 

๓. เปา้หมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ทุกคนเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
๒. นักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  ทุกคน  ได้รับค าปรึกษา ช้ีแนะในการด ารงชีวิต มี

ทักษะในการด าเนินชีวิต  
๓.๒ ด้านคุณภาพ 
        1.  นักเรียนร้อยละ85 ขึ้นไป มีความรู้พื้นฐาน มีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ (มฐ.1ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.6)   

                  2. นักเรียนร้อยละ85 ขึ้นไปมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.3)   

        3. นักเรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.4  ) 
4.  ลักษณะโครงการ   
 เป็นโครงการต่อเนื่อง  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ท่ี 2  

5. แนวทางการด าเนินงาน 
 ๕.๑ การด าเนินโครงการ 

   ๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือ 
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  ๒. ก าหนดการด าเนินกิจกรรมในโครงการตามวันเวลาท่ีเหมาะสม 
  ๓. วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 
  ๔. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมตามโครงการ 
  ๕. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ๕.๒ กิจกรรมในโครงการ 
  ๑. กิจกรรมโฮมรูม 
  ๒. กิจกรรมแนะแนว 
  ๓. กิจกรรมอ าลาอาลัย 

 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 

7.   งบประมาณ 
  งบสนับสนุนจากทางโรงเรียน 
 

8.   ปัญหาและอุปสรรค 
 ครูผู้รับผิดชอบมีภาระงานมากจึงอาจท าให้บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ 
 

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  ๒. นักเรียนได้รับการดูแลสุขภาวะทางใจ 

 3. นักเรียนได้รับค าปรึกษาช้ีแนะในเรื่องของการเรียนและการด าเนินชีวิต 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
      1.  แบบประเมินโครงการ 
  

   ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นายคะณิศร  จวบมี) 
              ต าแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
 
 
 
   ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมติัโครงการ 
     (นางวาสนา   เจียนสุวรรณ) 

                                                           ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                               โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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แผนปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ แนะแนว 

 
ที่ รายการปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ หมาย

เหตุ 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. ประชุมคณะกรรมการ

เพื่อปรึกษาหารือ 

 

            

๒. ก าหนดการด าเนิน
กิจกรรมในโครงการตาม
วันเวลาท่ีเหมาะสม 

 

            

๓. ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
๑. กิจกรรมโฮมรูม 
๒. กิจกรรมแนะแนว 
๓. กิจกรรมอ าลาอาลัย 

             

๔. ติดตามและประเมินผล
กิจกรรมตามโครงการ 

             

๕. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 
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ชื่อโครงการ     โรงเรียนปลอดสารเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3     ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม และมีสุขอนามัยท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 2          ส่งเสริมให้นักเรียนและมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ         ()  โครงการตอ่เนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 

มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.4  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                25๖2 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในอดีตสังคมไทยมีความรักใคร่สมัครสมานกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนียวจิตใจ   และมีครอบครัวท่ีอบอุ่นท าให้สังคมไทยน่าอยู่มาโดยตลอด  แต่ปัจจุบันสังคมไทยได้เปล่ียนแปลงไป
มีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามากมาย  และปัญหาความเป็นอยู่ท่ีมีการแข่งขันกันสูงขึ้น  ระบบเศรษฐกิจไม่ดี  ค่า
ครองชีพตกต่ า  จึงส่งผลให้ทุกคนต้องออกจากบ้านมาท างานเพื่อเล้ียงครอบครัว  บางคนเข้ามาท างานใน
กรุงเทพมหานครเพื่อหวังได้ค่าแรงท่ีสูงขึ้น  เด็ก ๆ ก็ต้องอยู่บ้านกับคนชรา ส่วนคนหนุ่มสาวเข้ามาท างาน
ต่างจังหวัด   เพื่อให้ได้ค่าแรงสูงจึงต้องท างานล่วงเวลาจึงส่งผลให้เกิดการกินสารเสพเพื่อให้ท างานได้มากขึ้นยา
ชนิดนั้นก็ คือ สารเสพติด    

ดังนั้นปัญหาสารเสพติดจึงได้ระเข้ามาแพร่ระบาด  จึงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลร้ายต่อผู้เสพ  
และผู้ท่ีอยู่ใกล้  และท่ีส าคัญสารเสพติดได้แพร่ระบาดเข้ามาถึงกลุ่มเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นก าลังของชาติ  และได้
เข้ามาสู่สถานศึกษาอย่างรวดเร็ว   โรงเรียนมองเห็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวจึงหาทางปูองกันและแก้ไข  โดยจัดท า
กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา/สารเสพติดในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อ
เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนเพื่อจะได้รู้วิธีในการปูองกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกก าลังกายเล่นกีฬา  เล่นดนตรี  หรือการ
แสดงออกทางด้านต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมตามวัย 
 2.3  เพื่อใหโ้รงเรียนปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 
 

3.  เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 

-   นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1  ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 263  คน ร้อยละ 
100  ปลอดสารเสพติดทุกชนิด 

 

เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนร้อยละ 90 สามารถหลีกเล่ียงและรู้จักปฏิเสธสารเสพติดอย่างถูกวิธี 
- (มฐ. 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.4 ) 
 

 

รหัสโครงการ  ป.21/2562 
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4.  ลักษณะของโครงการ 
 เป็นโครงการต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 

5.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 เดือนพฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563  
 

6. แนวทางด าเนินการ 
 6.1  น าเสนอโครงการต่อผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 6.2  แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการการด าเนินงานแต่ละฝุาย และนักเรียนแกนน า 
 6.3  ประชุมคณะกรรมการโครงการ  นักเรียนแกนน า และก าหนดกิจกรรมต่างๆ  ของโครงการ 

6.4  ก าหนดวัน  เวลาในการจัดโครงการ และหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
6.5  ติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 6.6  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ 
 6.7  ด าเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้ 
 6.8  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
 6.9  รายงานผู้บริหาร 
 6.10  กิจกรรมโครงการ 
       6.10.1  กิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด 
       6.10.2  กิจกรรมการบรรยาย  และฐานความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  จากส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  ส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 
     6.10.3  กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (NISPA) 
 

7.คณะกรรมการการด าเนินงาน 
 7.1  นางวาสนา      เจียนสุวรรณ      ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธาน 
 7.2  คณะครูทุกท่านในโรงเรียน      กรรมการ 
 7.3  นางสาวนิรดา  งามสม     กรรมการและเลขานุการ 
 

8.  ค่าใช้จ่ายของโครงการ 
 -  ค่าใช้จ่ายทุกด้านจากวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับจากงบประมาณประจ าปี 
 

9.  ปัญหาอุปสรรค 
 9.1  งบประมาณสนับสนุนยังไม่เพียงพอ  และการเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่สม่ าเสมอ  
10.  ผลประโยชน์ของโครงการ 
 10.1  นักเรียนทุกคนปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 
 10.2  เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง 
 

11.  การติดตามและประเมินผล 
 11.1  แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการโรงเรียนปลอดสารเสพติด 
 11.2  แบบสัมภาษณ์นักเรียน  และผู้ปกครอง 
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      ลงช่ือ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวนิรดา  งามสม)  
                  ต าแหน่ง  ครู  คศ.1 

 
 

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

                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 

 
ปฏิทินปฏบิัติงานโครงการโรงเรียนปลอดสารเสพติด ปีการศึกษา 2562 

 

กิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 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. เสนอโครงการ             เจ้าของ
โครงการ 

2. ประชุมแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

            เจ้าของ
โครงการ 

3. ประชุมก าหนดแนว
ทางการด าเนินโครงการ 

            เจ้าของ
โครงการ 

4. ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนงาน 

            เจ้าของ
โครงการ 

5. รายงานยาเสพติด NISPA             เจ้าของ
โครงการ 

6. ประเมินผลการด าเนินงาน             เจ้าของ
โครงการ 

7. รายงานการด าเนินงาน             เจ้าของ
โครงการ 
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ชื่อโครงการ  สร้างจิตส านึกอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3     ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม และมีสุขอนามัยท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 2          ส่งเสริมให้นักเรียนและมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ         ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา 
   มาตรฐานท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี  1.๒.1  
                               มาตรฐานท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.2.5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ    
                                ส านักงานเขตพระนคร    กรุงเทพมหานคร 
ปีงบประมาณ  25๖2 
 
4. หลักการและเหตุผล 
  พลังงานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  น้ าและไฟ   เป็นปัจจัยจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  ประเทศ
ไทยเองมีความต้องการใช้พลังงานในประเทศในอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี  จึงมีความจ าเป็นในการเพิ่มก าลังการผลิตให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนแต่ต้องใช้เงินลงทุนอย่างมหาศาล  ต้องส้ินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ  
และพลังงานในการผลิตและยังสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยท่ัวไปโรงเรียนเห็นความส าคัญของปัญหานี้จึงจัด
โครงการขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในเรื่องคุณค่าของพลังงานให้กับนักเรียน  ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ  ให้ส านึก
และตระหนักถึงความส าคัญของพลังงาน  เพื่อเป็นการช่วยชาติให้มีพลังงานเหลือใช้ถึงคนรุ่นหลังต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักษ์พลังงาน  
           ๒. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนและนักเรียนมส่ีวนร่วมในการรู้อนรุักษ์พลังงาน 

๓. เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคพลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า และใช้พลังงานอย่าง           
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

6. เป้าหมาย 
       3.1 ด้านปริมาณ 
            ๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ทุกคน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์       พลังงาน 

                       ๒. ครู ทุกคน มีความสนใจและตระหนักต่อการส านึกอนุรกัษ์พลังงาน 
        3.2 ด้านคุณภาพ 

                       1. นักเรียนร้อยละ ๘5 มีจิตส านึกรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี และสามารถบอกวิธีอนุรักษ์
พลังงานกับ   บุคคลอื่นและครอบครัวได้ (มฐ 1  ตัวบ่งช้ีท่ี  1.๒.1) 

                          2. โรงเรียนมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นหน่วยงานช่วยลดพลังงานชาติ  จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ (มฐ 2  ตัวบ่งช้ีท่ี  2.2.5) 

 

4.  ลักษณะโครงการ      เป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปี 25๖2 ของโรงเรียนวัดมหร
รณพาราม  ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ส านักเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

รหัสโครงการ  ป ๒2  /2562 
๒๕๖๑ 
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5. แนวทางการด าเนินงาน 
 1. ประชุมปรึกษาและวางแผนงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมายลักษณะของโครงการ แผนและแนว
ทางการด าเนินการและก าหนดกิจกรรมต่างๆ 
 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ซึ่งในปีการศึกษา 25๖2 โครงการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์พลังงาน ก าหนด
จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 กิจกรรมประหยัดน้ าประหยัดไฟ 
  2.2 กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 
  2.3 กิจกรรมขยะมีค่า 
 3. ก าหนดการจัดกิจกรรมตามท่ีก าหนด ประเมินผลหลังจัดกิจกรรม 
 4. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน 
 5. ประเมินผลการด าเนินการ 
 6. สรุปการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน 

 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖2 

7.   งบประมาณ 
 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
 

8.   ปัญหาและอุปสรรค 
 - 

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
              9.1. นักเรียนมีจิตส านึกอนุรักษ์พลังงาน 
              9.2 นักเรียนรู้วธิีในการอนุรกัษ์พลังงานอย่างถูกวิธี 
              9.3 โรงเรียนและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของส่วนรวมและของชาติได้ 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
     10.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างปฏิบัติงานและโครงงาน 
     10.2 ประเมินผลระหว่างปฏิบัติกิจกรรม แต่ละกิจกรรม 
     10.3 ประชุมสรุป ประเมินผล วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย แต่ละโครงการเพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงและแก้ไขโครงการ 
     10.4 รายงานผลการด าเนินตามโครงการ 
                                                                
                                                                 ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                        (นางสาวสุธินี   ขุนหาญ) 
                      ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 
 
          ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นางวาสนา   เจียนสุวรรณ) 

                                              ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ    
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แผนปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงความจ าเป็นในการจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม นางสาวสุธินี   ขุนหาญ 

ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
๒ ประชุมครูแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เดือนพฤษภาคม นางสาวสุธินี   ขุนหาญ 

ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
๓ ด าเนินงานตามแผนงาน ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุธินี   ขุนหาญ 
๔ ประเมินผลการด าเนินการ มีนาคม นางสาวสุธินี   ขุนหาญ 
๕ รายงานผลต่อผู้บริหาร           มีนาคม นางสาวสุธินี   ขุนหาญ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 

 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕62  
  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการสามารถใช้
เทคโนโลยีและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
เป้าหมาย  ภายในปีการศึกษา 2562 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการ
สอนระดับประถมศึกษา 
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ชื่อโครงการ                          พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                              
ยุทธศาสตร์ที่ 4                      พัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการ  สามารถใช้เทคโนโลยีและ 
                                          ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
กลยุทธ์ที่ ๑                           ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ                    ( √ )  โครงการต่อเนื่อง     (   )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมารฐานการศึกษาของสถานศึกษา: 

มาตรฐานท่ี  ๑  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.๑.๑, 1.๑.๒, 1.๑.5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ              โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ปีการศึกษา                           ๒๕๖2 
        
๑. หลักการและเหตุผล 

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาไทยเพื่อ 
เพิ่มทักษะและประสบการณ์  สามารถน าความรู้ท่ีได้รับน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและน าไปเผยแพร่แก่
ผู้อื่นได้ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดกิจกรรมด้าน  การอ่าน  การเขียน  การฟงั   การพูด  การคิด
วิเคราะห์  ส่ือความการน าภาษาท่ีได้มาใช้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ท้ังนี้ยังเป็นการรองรับกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป  
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
               ๒.๑  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณสร้างสรรค์                 
มีจินตนาการและมีวิสัยทัศน์                                                                   
               ๒.๒  เพื่อฝึกทักษะนักเรียนในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนส่ือสารได้ถูกต้องตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

๓.  เป้าหมาย 
           ๓.๑  ด้านปริมาณ 
                 ๓.๑.๑ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๖  จ านวน  ทุกคน  ได้รับการพัฒนาในด้าน  การฟัง   
การพูด  การอ่าน  การเขียน  ได้ถูกต้อง 
                 ๓.๑.๒ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๖  จ านวน ทุก  คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยจัดขึ้น    
           3.2  เชิงคุณภาพ 
             ๓.๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการอ่าน ส่ือสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับช้ัน  ใน
ระดับดี( มฐ 1  ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑.1) 
            ๓.๒.2 ผู้เรียนผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ในระดับดี ( มฐ 1  ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑.2) 

๓.๒.๔ ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของโรงเรียน ( มฐ 1  ตัว
บ่งช้ีท่ี ๑.๑.5) 

 
 

รหัสโครงการ ป.23 / ๒๕๖2 
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๔. แนวทางการด าเนินการ 
  ๔.1  ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 25๖2 
   ๔.๒  ประชุมจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
             ๔.3  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
   ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
   ๔.๕  ประเมินผล 
  กิจกรรมการด าเนินโครงการ 
      -  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
      -  กิจกรรมวันภาษาไทยและค่ายภาษาไทย 
      - กิจกรรมสอนซ่อมเสริมภาษาไทยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อเตรียมความพร้อมการ
สอบ o-net 
   

๕. ค่าใช้จ่ายของโครงการ  
   งบประมาณของโรงเรียน 
 

๖.  ปัญหาและอุปสรรค 
    ๖.1  เวลาในการจัดกิจกรรมมีน้อยนักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกกิจกรรม 
   ๖.2  บุคลากรในกลุ่มนี้มีน้อยการดูแลนักเรียนท ากิจกรรมไม่ท่ัวถึง 
    

๗. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
   ๗.๑  นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทยจากการท ากิจกรรมได้มากขึ้น 
                   ๗.๒  นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับพัฒนา  และขยายผลให้กับบุคคลอื่นๆต่อไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
                   ๗.๓  นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทย 
 

๘. การติดตามและประเมินผล 
   ๘.1  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
   ๘.2  จากแบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม 

  

                                                               ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                    (นางสาวชญานิศวร์  กาญจนพิบูลย์)                                                                                                               
                                                 ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ 
 
 

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

                                             ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                            โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4            พัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการ  สามารถใช้เทคโนโลยีและ 
                               ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
กลยุทธ์ที่ ๑                 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ           ( √ )  โครงการต่อเนื่อง     (   )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมารฐานการศึกษาของสถานศึกษา: 

มาตรฐานท่ี  ๑  ตัวบ่งช้ีท่ี  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.1 , 1.1.5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ              โรงเรียนโรงเรยีนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ปีการศึกษา                           ๒๕๖2 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันตลอดชีวิตและมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้และพัฒนาด้านต่างๆ  เช่น  ด้านสติปัญญา  อารมณ์  สังคม  และจิตใจ  นอกจากนี้แล้วคณิตศาสตร์          
ยังเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  มีระเบียบแบบแผน  และศิลปะ  ท่ีเป็นรากฐานของการเรียนรู้
ด้านวิชาการช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน  เมื่อคณิตศาสตร์มีความส าคัญเช่นนี้จึงเป็นหน้าท่ี
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่จะต้องพัฒนาและจัดการเรียนการสอน  ให้ผู้เรียนมีความสามารถตาม
หลักวิชาและการเกิดการบูรณาการเช่ือมโยงการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆ  จึงได้จัดโครงการพัฒนาความสามารถ
นักเรียนด้านคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และการคิดสังเคราะห์อย่างมีเหตุผลอย่าง
เป็นระบบ  ระเบียบ  แบบแผน   
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์  มีจิตนาการ  และวิสัยทัศน์ 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใฝุรู้  ใฝุเรียน  สนุกกับการเรียนรู้  พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการท างาน สามารถท างานเป็นทีมได้ 
 

3. ตัวชี้วัดโครงการ 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าคิดเป็นร้อยละ 85 มฐ.1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.5  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน คิดเป็นร้อยละ 85  
(มฐ.1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.1)  
  3.2.2 นักเรียนมีค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น  หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเปูาหมาย  คิดเป็นร้อยละ 85 (มฐ.1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.5) 
   

4. แนวทางการด าเนินการ 
 4.1 ระยะเวลา  ตลอดปีการศึกษา 

รหัสโครงการ ป.24/ ๒๕๖2 
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 4.2 การด าเนินโครงการ 
  4.2.1 เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
  4.2.2 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อปรึกษา  และพิจารณา
กิจกรรมท่ีเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  4.2.3 ก าหนดการจัดกิจกรรมตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  พร้อมท้ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรม
เพื่อขออนุมัติการด าเนินกิจกรรม  
  4.2.5 วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามกิจกรรม 
  4.2.6 จัดกิจกรรมตาม วัน เวลาท่ีก าหนด 
  4.2.7 ติดตามและประเมินผลกิจกรรมตามโครงการ 
  4.2.8  สรุปผลการด าเนินงาน 
  4.2.9 รายงานผู้บริหาร 
 4.3 กิจกรรมการด าเนินโครงการ 
  4.3.1 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
  4.3.2 กิจกรรมท่องสูตรคูณเช้า 
   

5. ค่าใช้จ่ายของโครงการ 
 5.1 งบประมาณของโรงเรียน 
  

6. ปัญหาและอุปสรรค 
 6.1 เวลาในการเตรียมกิจกรรมไม่เพียงพอเนื่องจากคณะครูมีช่ัวโมงว่างไม่ตรงกัน 
 6.2  เวลาในการร่วมกิจกรรมของนักเรียนมีน้อย  เพราะส่วนใหญ่จะใช้เวลาช่วงพักกลางวันในการท า
กิจกรรม 
 6.3 ระยะเวลามีจ ากัดท าให้การจัดกิจกรรมบางอย่างไม่คล่องตัว 
 6.4  สถานท่ีในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และการคิดสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  
ระเบียบแบบแผนมากขึ้น 
 7.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์  มีจิตนาการ  และมีวิสัยทัศน์มากขึ้น 
 7.3 นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มากขึ้น 
 7.4 นักเรียนเป็นผู้ใฝุรู้  ใฝุเรียน  สนุกกับการเรียนรู้  พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 7.5 นักเรียนรักการท างาน  สามารถท างานเป็นทีมได้ 
 7.6 ครูมีการพัฒนาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

8. การติดตามและการประเมินผล 
 8.1 ผู้ประเมิน 
  8.1.1 คณะกรรมการโครงการพัฒนาความสามารถนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ 
 8.2 เครื่องมือ 
  8.2.1 แบบประเมินโครงการ 
  8.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
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  8.2.3 แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
  8.2.4 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
 
 
     ลงช่ือ........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                              (นางสาวสุธินี  ขุนหาญ) 

                   ต าแหน่ง  ครู  คศ.1 
 
 

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

                              ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                               โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
 

 
 
 
                        ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
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. เสนอกิจกรรม             เจ้าของ
โครงการ 

2. ประชุมแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

            เจ้าของ
โครงการ 

3. พิจารณา
เน้ือหาและ
กิจกรรม 

            
เจ้าของ
โครงการ 

4. ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ตาม
แผนงาน 

            
เจ้าของ
โครงการ 

5. ประเมินผล
นักเรียน 

            เจ้าของ
โครงการ 

6. รายงานการ
ด าเนินงาน 

            เจ้าของ
โครงการ 
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โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4            พัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการ  สามารถใช้เทคโนโลยีและ 
                               ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
กลยุทธ์ที่ ๑                 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ           ( √ )  โครงการต่อเนื่อง     (   )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมารฐานการศึกษาของสถานศึกษา: 
                                  มาตรฐานท่ี  ๑  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.1, 1.1.2,1.1.5,1.1.6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      โรงเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ปีการศึกษา                    ๒๕๖2 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และ
ถือว่าผู้เรียนเป็นส าคัญ  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ  และมุ่งเน้นความส าคัญ ท้ังด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้
มากขึ้น ซึ่งวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตยัง
เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตประจ าวัน ตลอดจนส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ ท่ีใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน 
ล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ 
          ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ จึงได้
ด าเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเองด้านวิทยาศาสตร์ 
      2.2 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีขึ้นตามศักยภาพของตน 
      2.3 เพื่อให้ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาในการ 

    พัฒนาการเรียนการสอน 
       2.4เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้ังในและนอ

ห้องเรียน 
 

3. เปา้หมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 

1.นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 

              ๓.๒ ด้านคุณภาพ    
1.ผู้เรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การส่ือสาร ตามเกณฑ์ 

ก าหนดของแต่ละระดับช้ัน ( มฐ 1 ตัวบ่งช้ี ๑.๑.1 )  
2.ผู้เรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ( มฐ 1 ตัวบ่งช้ี ๑.๑.2 )  

รหัสโครงการ 25 /๒๕๖2 
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     3.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า(ร้อยละ 60) ของโรงเรียนร้อยละ 80  
( มฐ.1 ตัวบ่งช้ี ๑.๑.5 ) 

4.ผู้เรียนร้อยละ 80  มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี (มฐ 1 ตัวบ่งช้ี ๑.๑.6 ) 
 

๔.  แนวทางด าเนินการ 
 ๔.๑ การด าเนินโครงการ 

    ๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือ 
   ๒. ก าหนดการจัดกิจกรรมตามวันเวลาท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ  
   ๓. วางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
   ๔.  ด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 
   ๕. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมตามโครงการ 
 ๔.๒ กิจกรรมในโครงการ 
   ๑.  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
   ๒.  กิจกรรมอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
 

๖.  งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 รับงบประมาณสนับสนุนจากทางโรงเรียน 
    

๗.  ปัญหาและอุปสรรค 
7.1  ครูมีภาระงานอื่น ๆ มามาแทรกท าให้งานท่ีวางแผนไว้ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดบ้าง                    
7.2 ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจ านวนน้อย ท าให้การจัดกิจกรรมบ้างกิจกรรมล้าช้า 
    กว่าท่ีวางแผน  

 

๘.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1  นักเรียนได้รับความรู้จากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
8.2  ครูได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
8.3 นักเรียนได้พฒันาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
8.4 พัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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๙.  การประเมินผล 
- แบบประเมินโครงการ 
 

 
ลงช่ือ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางพิมพ์ใจ  วงศ์ตา) 

                                                    ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ   
 
 
ลงช่ือ..............................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
              (นางวาสนา   เจียนสุวรรณ) 

                                     ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ   
 

แผนปฏิทินปฏิบัติงาน 
โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
 
ท่ี รายการปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ หมาย

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

ด าเนินงาน 

 

            

๒. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ก าหนดกิจกรรม 

             

๓. กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

             

๔. กิจกรรมอื่นๆท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
 

           

๕. สรุปกิจกรรมใน
โครงการ 

             

๖. ประเมินโครงการ              
 
 
 

 
 



103 

 

 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕62  
  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร                     
 

 
ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4            พัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการ  สามารถใช้เทคโนโลยีและ 
                               ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
กลยุทธ์ที่ ๑                 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ           ( √ )  โครงการต่อเนื่อง     (   )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมารฐานการศึกษาของสถานศึกษา: 

มาตรฐานท่ี  ๑  ตัวบ่งช้ีท่ี  1.1.5 , 1.2.1 , 1.2.2 
มาตรฐานท่ี  3  ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1, 3.2, 3.3 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ปีการศึกษา                           ๒๕๖2 
.......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
              ด้วยปัจจุบันนี้สภาพศีลธรรมในหมู่เยาวชนได้เส่ือมลงไปอย่างมาก อันเป็นผลกระทบมาจากความเจริญ
ด้านเทคโนโลยี และการแผ่ขยายของอาระธรรมตะวันตก ซึ่งท าให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมอื่นๆอีกมากมาย การแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่
สามารถกระท าให้ประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืนโดยปราศจากการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนควบคู่ไป
ด้วย 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
ส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดโครงการพัฒนาความสามารถทางด้านสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนน าไป
เป็นหลักในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลง  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จนเกิดเป็น
นิสัย 
 

3. เปา้หมาย 
          1. ด้านปริมาณ 

   นักเรียน ช้ัน ป.1 – ป.6 ทุกคน ได้เข้าร่วมโครงการ 
          2. ด้านคุณภาพ 
          2.1  ผู้เรียนร้อยละ 85  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของโรงเรียน (มฐ.1 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.5 ) 
              2.2  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสังคม  และจิตส านึก
ตามสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม ร้อยละ 80 (มฐ.1  ตัวบ่งช้ี
ท่ี 1.2.1 ) 

         2.3  ผู้เรียนร้อยละ 85   มีความภูมิใจในท้องถิ่น  ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ไทย  และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน (มฐ.1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.2 ) 

รหัสโครงการ ป. 26 /๒๕๖2 
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         2.4  ผู้เรียนร้อยละ 85  มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียนรู้  และอ านวย
ความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ) 

   2.5  โรงเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการจัดการเรียน
การสอนร้อยละ 85   (มฐ.3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ) 

   2.6  ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล  (มฐ.3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ) 
 

4. แนวทางการด าเนินงาน 
4.1 ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา 

 4.2 การด าเนินโครงการ 
  4.2.1 ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการพัฒนาความสามารถทางด้านสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้คณะครูและนักเรียนทราบ 
  4.2.2 ก าหนดแผนการด าเนินงาน กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพัฒนา
ความสามารถทางด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.2.3 น าเสนอโครงการพัฒนาความสามารถทางด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.2.4 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถทางด้านสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.2.5 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.2.6 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาความสามารถทางด้านสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 4.3 ก าหนดกิจกรรมการด าเนินโครงการ 
  โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  1. กิจกรรมหน้าเสาธง 
   - ส่งเสริมความรักชาติ มารยาท คุณธรรมจริยธรรม 
   - คารวะธรรม 
   - อบรมระเบียบวินัย มารยาท คุณธรรมจริยธรรม 
  2. กิจกรรมเสริมความรู้และความสามารถ 
   - จัดป้ายนิเทศวันส าคัญ 
   - ตอบปัญหาความรู้ทางด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้ังในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 
  3. นิทรรศการวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.4 ประเมินผลโครงการพัฒนาความสามารถทางด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและจัดท า
รายงานผลการประเมิน 
 
 

5. ค่าใช้จ่ายของโครงการ 
 รายรับ งบสนับสนุนของโรงเรียน   ประมาณ 3,500 บาท 
 รายจ่าย ค่าเอกสาร    ประมาณ 500 บาท 
 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม    ประมาณ 2,000 บาท 
 ค่าจัดซื้อของรางวัล    ประมาณ 1,000 บาท 
6. ปัญหาอุปสรรค 
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 1. นักเรียนแกนน าโครงการพัฒนาความสามารถทางด้านสังคมศึกษามีน้อย 
 2. ช่วงท่ีท ากิจกรรมในตอนเช้าบางสายช้ันแดดจะร้อนมาก  
 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆมากข้ึน 
 2. นักเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ 
 

8.การติดตามประเมินผล 
    1. การสัมภาษณ์นักเรียน 
    2 จากการประเมินแบบสอบถาม 
 

 
                        (ลงช่ือ)                                      ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวอามรรัตน์   บุตรพรม) 
            ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
 

 
 

           (ลงช่ือ)                     ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางวาสนา   เจียนสุวรรณ) 

             ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
                                 โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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  ปฏทินิปฏบิตัิงานพัฒนาการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรู้สังคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
 

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

1.เสนอโครงการ             เจ้าของ
โครงการ 

2.ประชุมแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

            ครูอามรรัตน์ 

3.ประชาสัมพันธ์             ครูอามรรัตน์ 
4.ให้ความรู้แก่
นักเรียน 

            ครูอามรรัตน์ 

5.ทบทวนฝึก
ปฏิบัติการเรียนรู้ 

            ครูอามรรัตน์ 

6.ด าเนินงาน 
-ท ากิจการรม 

ตอบปัญหาธรรม 
สวดมนต์สรภัญญะ 
วันส าคัญ 

            คณะกรรม 
การ 

7.ติดตามและ
ประเมินผล 

            ครูอามรรัตน์ 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาการเรียนการสอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4              พัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการ  สามารถใช้เทคโนโลยีและ 
                                  ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
กลยุทธ์ที่ ๑                   ส่งเสริมพัฒนาการเรยีนการสอนระดับประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ           ( √ )  โครงการต่อเนื่อง     (   )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมารฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                                   มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.4 , 1.2.4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ              โรงเรียนโรงเรยีนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ปีการศึกษา                           ๒๕๖2 
 
1. หลักการและเหตุผล 
              สุขภาพร่างกายของมนุษย์เรา เป็นส่ิงส าคัญท่ีมนุษย์จะต้องดูแลตัวเองให้ดี ท้ังสุขภาพทางกาย 
สุขภาพจิต ส่ิงท่ีจะส่งผลให้สุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตดีได้ มีหลายประการ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีพัก
อาศัย สภาพแวดล้อม การพักผ่อนและการออกก าลังกาย ด้วยสาเหตุเหล่านี้ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ ส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 

 2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้น 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนรักการออกก าลังกายและมีสุขภาพดีข้ึน 
 2.3 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 

3. เปา้หมายของโครงการ 
 3.1 ด้านปริมาณ 
       นักเรียนช้ันอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียน ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (มฐ.1ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.5) 
  3.2.3 นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมท่ีดี (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.4) 
 

4. แนวทางการด าเนินงาน 
 4.1 ระยะเวลาในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
 4.2 การด าเนินโครงการ 

 4.2.1 เขียนโครงการเพื่อเสนอผู้อ านวยการอนุมติัโครงการ 
 4.2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.2.3 ก าหนดกิจกรรมเพื่อด าเนินโครงการ 
  - กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  - กิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี 
  - กิจกรรม Sport Day 
 4.2.4 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

รหัสโครงการ ป. 27/๒๕๖2 
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 4.2.5 ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 4.2.6 ประเมินผลและสรุปโครงการ 

 

5. ค่าใช้จ่ายของโครงการ 
 งบประมาณตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม 
 

6. ปัญหาอุปสรรค 
 ระยะเวลามีจ ากัดท าให้การด าเนินการจัดกิจกรรมบางอย่างไม่คล่องตัว     
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีสุขภาพดียิ่งขึ้นทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ 
 7.2 นักเรียนได้เพิ่มพนูทักษะทางด้านกีฬา 
 7.3 นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 7.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 

๘.  การติดตามและการประเมินผล 
 ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียน 
 
 
 
     ลงช่ือ.........................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวนิรดา  งามสม) 
                   ต าแหน่ง ครู  คศ.1 
 
 
     ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางวาสนา   เจียนสุวรรณ) 
            ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

                            โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ปฏิทินปฏบิัติงาน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระสุขศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕62 

 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.  ประชุม ก าหนดแนวทาง พฤษภาคม ๒๕62 ฝุายบริหาร 
๒.  เสนอโครงการ พฤษภาคม-มิถุนายน  

๒๕62 
คณะกรรมการ 

๓.  
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

พฤษภาคม-มิถุนายน  
๒๕62 

ฝุายบริหาร 

๔.  
 
 
 
 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานท่ี
ก าหนด 

- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

- กิจกรรมกีฬาสี 
- กิจกรรม Sport Day 

 
ตลอดปีการศึกษา 
มกราคม 2562 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ฝุายบริหาร 
และครูทุกคน 

 

๕.  ประเมินผลและสรุปโครงการ มีนาคม ๒๕๖3 ครูนิรดา   
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 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕62  
  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร                     
 

 
ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนสาระศิลปะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4            พัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการ  สามารถใช้เทคโนโลยีและ 
                               ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
กลยุทธ์ที่ ๑                 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ           ( √ )  โครงการต่อเนื่อง     (   )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมารฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                                มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.5 , 1.2.2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ปีการศึกษา                  ๒๕๖2 
 
 

1. หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  ได้ก าหนดให้

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  รวมถึงจัดกิจกรรมท่ีเน้นทักษะพื้นฐานในด้านต่าง ๆ 
ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้พฒันาตนเองให้มศัีกยภาพตามความถนัดและความสนใจ  ซึ่งโรงเรยีนได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางศิลปะมากขึ้นและได้
ฝึกทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับศิลปะ  รวมท้ังได้สร้างสรรค์งานศิลปะจากจินตนาการของตนเอง  ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง   

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  สามารถพัฒนาตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ 
ช่ืนชมความงาม สุนทรียภาพความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ ชีวิตมนุษย์ ดังนั้นกิจกรรมศิลปะสามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนโดยตรงท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนน าไปสู่การพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่น ในตนเองและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 
               การจัดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้ให้ครบถ้วนด้วยสมอง กาย ใจ ได้มีส่วนร่วมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
               เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศิลปะ ของกลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมี
อุทิศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสาระศิลปะขึ้น 

2. วัตถุประสงค์   
     1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
   2. เพื่อเสริมสร้างการมีสมาธิ จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีดีให้กับนักเรียน  
     3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติทีดีต่อการเรียนศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  
3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ๖ โรงเรียน ทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดี ( มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.5)   
2. นักเรียนร้อยละ 85 ภูมิใจและมีความสุขในศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ (ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.2)   

รหัสโครงการ  ป.28/๒๕62 
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 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕62  
  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร                     
 

๔.  แนวทางการด าเนินการ 
๔.๑ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕62 

 ๔.๒ การด าเนินโครงการ 
  ๔.๒.๑ ประชุมปรึกษาคณะครูในโรงเรียนเพื่อก าหนดแนวทาง 
  ๔.๒.๒ เสนอโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระศิลปะ เพื่อขออนุมัติ 
  ๔.๒.๓ ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๔.๒.๔ แนวทางการด าเนินงาน 
   - ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมวันส าคัญในโรงเรียน 
   - ร่วมแสดงในกิจกรรมส าคัญในโรงเรียน 
   - กิจกรรมชมรมดนตร ี
    
  ๔.๒.๕ ปฏิบัติงานตามแผน 
  ๔.๒.๖ สรุปโครงการ 
๕.  ค่าใช้จ่ายของโครงการ 
 งบประมาณตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม 
 

๖.  ปัญหาและอปุสรรค 
 ๖.๑ ขาดครูผู้สอนท่ีจบด้านศิลปะ ดนตรีโดยตรง 

๖.๒ ด้านนาฏศิลป์ เครื่องแต่งกายของนักแสดงมีจ ากัดและช ารุดบางรายการ 
 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
๗.๒ นักเรียนมีผลงานด้านศิลปะดีข้ึน 
๗.๓ นักเรียนสนใจและมีความสุขในการเรียนศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  
 

๘.  การติดตามและการประเมินผล 
 ดูจากผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียน 
 

 
(ลงช่ือ) .......................................................ผู้เสนอโครงการ 

      (นางสาวชัญญนิฏฐ์  มณีเอี่ยม) 
            ต าแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ 

 
 
 

(ลงช่ือ) .........................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                    (นางวาสนา   เจียนสุวรรณ) 

            ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
                              โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕62  
  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร                     
 

 
ชื่อโครงการ                 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4            พัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการ  สามารถใช้เทคโนโลยีและ 
                               ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
กลยุทธ์ที่ ๑                 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ           ( √ )  โครงการต่อเนื่อง     (   )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี  1.1.2, 1.1.5 
                               มาตรฐานท่ี   3 ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1 , 3.3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ              โรงเรียนโรงเรยีนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ปีการศึกษา                           ๒๕๖2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางการประกอบอาชีพ รักการท างาน มีเจตคติท่ีดี
ต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง 

 

2. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้สูงขึ้น 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและแนวทางการประกอบอาชีพ รักการท างาน มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน 
 

3. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 
นักเรียนระดับช้ัน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ๖ จ านวน ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ 
๓.๒ ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนร้อยละ 85 ฝีกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ( มฐ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.2) 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
ท่ีสถานศึกษาก าหนดร้อยละ 85 (มฐ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.5) 

3. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกตืใช้ในการด ารงชีวิต 
(มฐ 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1) 

4. ครูร้อยละ 85 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน ามาผลมาพัฒนา 
ผู้เรียน  (มฐ. 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4.)  
 

๔. ลักษณะของโครงการ 
 เป็นกิจกรรมท่ีปฏิบัติสืบเนื่องตลอดปีการศึกษา 

 

 

รหัสโครงการ  ป.29/๒๕62 
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5.  แนวทางการด าเนินการ 
1. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ 
3.  ประชุมครูคณะกรรมการโครงการ 
4.  แจ้งนโยบายโครงการ ด าเนินงานตามแผนงานในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 - กิจกรรม mahan market (ตลาดนัดโรงเรียนวัดมหรรณพารามฯ) 
๕. ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
๖. แจ้งนโยบายกิจกรรมแก่นักเรียน 
๗. ก าหนดวันและสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
๘. ติดตามประเมินผล 
๙. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร 

 

6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 พฤศจิกายน ๒๕๖2 – กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
๗. งบประมาณ 

เบิกจ่ายจากงบประมาณ โรงเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้สูงขึ้น 
๒. นักเรียนมีทักษะและแนวทางการประกอบอาชีพ รักการท างาน มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน 

๙. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
๑. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีให้สูงข้ึน 

- ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบ 

๒. นักเรียนร้อยละ 85 นักเรียนมี
ทักษะและแนวทางการประกอบอาชีพ 
รักการท างาน มีเจตคติที่ดีต่อการ
ท างาน 

- นักเรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 
     ลงช่ือ ...................................................... ผู้เสนอกิจกรรม 
                                                     (นางสาวชุติกาญจน์  ธรรมภัคศรัณย์) 
                                                          ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย 
 
 
 

     ลงช่ือ ........................................................ ผู้อนุมัติกิจกรรม 
                                                                 ( นางวาสนา  เจียนสุวรรณ ) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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โครงการ  พัฒนากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4            พัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการ  สามารถใช้เทคโนโลยีและ 
                               ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
กลยุทธ์ที่ ๑                 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ           ( √ )  โครงการต่อเนื่อง     (   )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.1.1 ,1.1.5 
   มาตรฐานท่ี  3 ตัวบ่งช้ีท่ี  3.๑   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ปีการศึกษา                     ๒๕๖2 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการศึกษาไทย  เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือใน
การติดต่อส่ือสาร  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับสังคมโลก  กรุงเทพมหานครได้มีการ
พัฒนาการจัดการศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับความทันสมัยของมหานครแห่งการท่องเท่ียว  และการอยู่ใน
ประชาคมอาเซียน  กรุงเทพมหานครได้วางนโยบายให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
เป็นทางเลือกให้นักเรียนและชุมชน อนี่งโรงเรียนวดัมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนแบบโรงเรียนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)  จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะได้รับการสนับสนุนให้จัดท าโครงการท่ี
สามารถส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ได้ดี และติดต่อส่ือสารกับชาวต่างชาติได้ 
 ดังนั้นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๒.๑ นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ 
 ๒.๒ นักเรียนเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมเทศกาลคริสต์มาส 

๒.๓ นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ ในสถานการณ์ต่างๆ 
 ๒.๔ นักเรียนกล้าแสดงออก สนุกสนานในการร่วมกิจกรรม 
 ๒.๕ ครูต่างกลุ่มสาระได้เรียนรู้การใช้ประโยคภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ 

๓. เปา้หมายของโครงการ 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ช้ัน ป.1 – ป.6 ทุกคน เข้า
ร่วมกิจกรรมท่ีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดขึ้น  

 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
3.2.1   ผู้เรียนร้อยละ 85  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การส่ือความ ตามเกณฑ์ 

ของแต่ละระดับช้ัน (มฐ 1 ตัวบ่งช้ี 1.1.1 ) 
3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 85  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

          โดยวัดท่ีมีผลการผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด (มฐ 1 ตัวบ่งช้ี 1.1.5 ) 

รหัสโครงการ 30/2562 
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3.1.2 ครูร้อยละ 85 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 (มฐ 3 ตัวบ่งช้ี 3.1 ) 

 

๔. ลักษณะโครงการ 
 ๔.๑ เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
  ๔.๒ เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสของชาติตะวันตก 
 ๔.๓ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเองและกล้าแสดงออก 
 

๕. แนวทางการด าเนินการ 
 ๕.๑ สถานท่ีจัดโครงการกิจกรรม โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ 
 5.2 กิจกรรมในโครงการ 

      - กิจกรรม English in Christmas Day  
      -กิจกรรม English Camp 

 ๕.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  - เสนอโครงการพัฒนากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพื่อขออนุมัติ 
  - ประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม 
  - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
  - ด าเนินการตามแผน 
  - ประเมินผลการจัดโครงการ 
 

๖. งบประมาณ   งบประมาณ    10,๐๐0   บาท     จ่ายตามรายการดังนี้ 
  กิจกรรม English in Christmas Day 2,500 บาท 
  กิจกรรม English Camp             7,500 บาท 
   

๗. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 ๗.๑ ขาดบุคลากรครูเจ้าของภาษา 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษ 
 ๘.๒ นักเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเทศกาลคริสต์มาสเพิ่มข้ึน 
 8.3 นักเรียนบอกค าศัพท์และความหมาย น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๘.4 นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม 

8.5 ครูมีความมั่นใจและกล้าพูดภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ 
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๙. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 9.1 ประเมินจากแบบสอบถาม  
 9.2 ประเมินจากแบบทดสอบ 
 
 
     ลงช่ือ..................................................  ผู้เสนอโครงการ 
                ( นายคะณิศร  จวบมี ) 
                     ต าแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
 
 

 
     ลงช่ือ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางวาสนา  เจียนสุวรรณ) 
     โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 
 
 

**************** 
 

 
 

ปฏิทินปฏบิัติงาน 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

 
ท่ี รายการปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนการด าเนินการ 1  ธันวาคม  ๒562 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

๒ แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดกิจกรรม 
15  ธันวาคม  ๒562 หัวหน้ากลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

๓ กิจกรรม English in Christmas Day 
๒3 ธันวาคม  ๒๕62 คณะกรรมการและครู

ชาวต่างชาติ 

๔ กิจกรรม English Camp 
๒4 ธันวาคม  ๒๕62 คณะกรรมการและครู

ชาวต่างชาติ 
๕ สรุปกิจกรรม 22  มกราคม 2563 นายคะณิศร  จวบมี 
๖ ประเมินโครงการ 1  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 นายคะณิศร  จวบมี 
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ชื่อโครงการ        ค่ายวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4            พัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการ  สามารถใช้เทคโนโลยีและ 
                               ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
กลยุทธ์ที่ ๑                 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ           ( √ )  โครงการต่อเนื่อง     (   )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2, 1.3, 1.5, 1.6   
   มาตรฐานท่ี  3 ตัวบ่งช้ีท่ี  3.๑ , 3.2 
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  ใช้
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา (๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิด
เป็น ท า เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง (๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้าน
ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และ อ านวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ  กระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ 
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ ประเภทต่าง ๆ (๖) จัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝุาย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  และส่งเสรมพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย 
 ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์เรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นแก่นักเรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
      3.2.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ร้อยละ 80  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

รหัสโครงการ ป. 31/2562 
/2561 

 



118 

 

 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕62  
  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร                     
 

และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.2) 
                  3.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ร้อยละ85  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
(มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.3) 

                   3.2.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ร้อยละ85  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่ า(ร้อยละ 60) ของโรงเรียน (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.5) 
                  3.2.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ร้อยละ85  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานละเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.6) 
                   3.2.5  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ –๖ ร้อยละ85 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
(มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1) 
                   3.2.6  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ –๖ ร้อยละ85 มีการใช้ส่ือ  เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2) 

๔. ลักษณะโครงการ 
-  เป็นโครงการท่ีมีต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  โดยครูผู้สอนได้บูรณาการการเรียนการสอนท้ัง ๘ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้เข้ากับกิจกรรม  
 
๕.  แนวทางการด าเนินการ 

๕.๑  จัดท าโครงการ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖2 ) 
 ๕.๒  เสนอขออนุมัติโครงการ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖2) 
 ๕.๓  ประชุมช้ีแจงโครงการให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทราบ(เดือนกรกฎาคม ๒๕๖2) 

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

๖. งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากงบประมาณ โรงเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ทักษะใน 8 สาระการเรียนรู้ 
๗.2 ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

๘. ปัญหาและอุปสรรค 
- 
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๙. การติดตามประเมินผล 
๙.๑  ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

 ๙.๒  ประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 
           ๙.๓ จากแบบสรุปและรายงานโครงการ 
 
 
 

  ลงช่ือ ...................................................... ผู้เสนอกิจกรรม 
                                                        (นายคะณิศร  จวบมี) 
                                                ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย 
 
 
 

  ลงช่ือ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     ( นางวาสนา  เจียนสุวรรณ ) 
                                  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการสามารถใช้
เทคโนโลยีและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
เป้าหมาย  ภายในปีการศึกษา 2562 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนสื่อสาร
อังกฤษได้อย่างดี 
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ชื่อโครงการ       พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและการส่ือสารส าหรับนักเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการ  สามารถใช้เทคโนโลยีและ 
                       ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
กลยุทธที่ 2        ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีได้อย่างดี 
ลักษณะโครงการ         (   )  โครงการต่อเนื่อง             ()  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 

    มาตรฐานท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี   1.1.4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                25๖2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ เน้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี
และการส่ือสาร เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จะเป็นศาสตร์ส าคัญแขนงหนึ่งของการปฏิรูปท่ีจะช่วยปรับปรุง  พัฒนา
และยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติให้บังเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพได้การปฏิรูปการศึกษา  โดยอาศัย
เทคโนโลยีเป็นฐานส าคัญของการปรับเปล่ียนต้องส่งผลโดยตรงไปสู่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ในการจัดการศึกษาต้อง
ตระหนักและช่วยกันขับเคล่ือนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานให้ก้าวสู่เปูาหมายโดยรวมได้
ในอนาคตโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ .2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะทาง
เทคโนโลยีส าหรับนักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

 

2. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารให้สูงขึ้น 
๒. เพื่อพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลทางการศึกษาได้ 
 

3. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ 
๓.๒ ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ 80  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา

ความรู้ได้ (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี1.1.4) 
 

๔. ลักษณะของโครงการ 
 ๑. เป็นโครงการท่ีปฏิบัติสืบเนื่องตลอดปีการศึกษา 
 ๒. เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

5.  แนวทางการด าเนินการ 
1. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ 

รหัสโครงการ ป.32/2562 
 /๒๕๖๑ 
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3.แจ้งกิจกรรมตามโครงการประกอบด้วย 
 - กิจกรรมแข่งขันการวาดภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
 - กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปี

ท่ี 4- 6 
 

6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 พฤศจิกายน ๒๕๖2 – กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
 

๗. งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากงบประมาณ โรงเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารให้สูงขึ้น 
๒. นักเรียนสามารถรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลทางการศึกษาได้ 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ รู้เท่าทัน
การใช้เทคโนโลยีสามารสนเทศ 

- นักเรียนร้อยละ75 เข้าร่วม
กิจกรรมและมีผลงานจาก
กิจกรรม 

- แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 
 

๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าข้อมูลได้ 

- นักเรียนร้อยละ 75 เข้าร่วม
กิจกรรมและมีผลงานจาก
กิจกรรม 

- แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 
 

 
 
 
     ลงช่ือ ...................................................... ผู้เสนอกิจกรรม 
                                                     (นางสาวชุติกาญจน์  ธรรมภัคศรัณย์) 
                                                          ครูผู้ช้วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย 
 
 
 
     ลงช่ือ ........................................................ ผู้อนุมัติกิจกรรม 
                                                                 ( นางวาสนา  เจียนสุวรรณ ) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อโครงการ        โรงเรียนสองภาษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการสามารถ ใช้เทคโนโลยีและส่ือสาร 
                                ภาษาอังกฤษได้ 
กลยุทธ์ที่ ๓          ส่งเสริมนักเรียนส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี  
ลักษณะโครงการ         ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 
มาตรฐานที่             1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  
 มาตรฐานที่             3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1,3.2,3,3.3.4,3.5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                ๒๕๖2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เจริญงอกงามและรุ่งเรืองท้ังด้านปัญญา จิตใจ คุณธรรม และ
จริยธรรม  การให้โอกาสทางการศึกษาจึงเป็นหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมองค์ความรู้ความสามารถให้กับ
ผู้เรียน  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นความหลากหลายทางภาษาเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้าน
วิชาการและเกิดประโยชน์สูงสุดกับการศึกษาของประเทศชาติต่อไป 

 โครงการโรงเรียนเรียนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) จึงได้ก าหนดผู้เรียนระดับช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 – 6 ซึ่ง
จะให้ประโยชน์ต่อผู้เรียนด้านความรู้ภาษาอังกฤษมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว  
สามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ท่ีใช้ภาษาอังกฤษในประเทศต่างๆ ได้  
รวมท้ังความรู้ด้านวัฒนธรรมอังกฤษ  และความรู้ด้านหลักการคิดและการใช้เหตุผลอันเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้คนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่โลกในอนาคตท่ีดีท่ีสุด 

  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษาเพื่อวางรากฐานทางภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการใช้ในชีวิตประจ าวัน โดย
โครงการโรงเรียนสองภาษาแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถ  คิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ และมีจิตส านึกต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลกโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ 
  ๒.๒ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้ 
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และเป็น  
ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนอื่น 
  ๒.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ท้ังทางกายและใจ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี 
ความสุข 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

 
 

รหัสโครงการ ป.33 /๒๕๖2 
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๓.๒ ด้านคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การ 

สามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี ร้อยละ 80 (มฐ.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.1 ) 
3.2.3 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษท่ีเน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญร้อยละ 80 (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1,3.2,3,3.3.4,3.5 ) 
๔. ลักษณะโครงการ 

๔.๑  เป็นโครงการท่ีมีต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมทางภาษาต่างประเทศให้เด็กได้
เกิดการเรียนรู้ในด้านทักษะทางภาษาเพื่อการส่ือสาร โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
๗.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๗.3 ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษได้ 
 

๘. ปัญหาและอุปสรรค 
๘.๑ นักเรียนบางคนขาดความมั่นใจ และ การกล้าแสดงออก 

๙. การติดตามประเมินผล 
๙.๑  ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

 ๙.๒  ประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 
           ๙.๓ จากแบบสรุปและรายงานโครงการ 
 

  ลงช่ือ ...................................................... ผู้เสนอกิจกรรม 
                                                        (นายคะณิศร  จวบมี) 
                                                ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย 
 
 

  ลงช่ือ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     ( นางวาสนา  เจียนสุวรรณ ) 
                                                        ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                            โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ส่งเสริมให้ชุมชนมสี่วน
ร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
เป้าหมาย  ภายในปีการศึกษา 2562 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
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ชื่อโครงการ          โครงการสหกรณ์นักเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5     ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1          ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  
ลักษณะโครงการ          ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 
                               มาตรฐานท่ี   3 ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1,3.2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร   
ปีการศึกษา                25๖2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีทางโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดขึ้น 
เพื่อฝึกทักษะการด าเนินชีวิตประจ าวันในด้านการซื้อ ขายและใช้จ่ายเงินของนักเรียนอย่างรู้ค่าตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในสถานการณ์จริง อีกท้ังยังฝึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี และรู้จักช่วยเหลือ
ซึ่งกันละกันในการด าเนินงานโครงการสหกรณ์นักเรียน และเป็นการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารการเงินของนักเรียน  รู้ เข้าใจตลอดจนสามารถน าความรู้ไปใช้บริหารจัดการการเงินของตนเองได้ และยัง
ปลูกฝังนิสัยรักการออมเงินให้กับนักเรียน สอนให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของเงิน รู้จักเลือกบริโภคในส่ิงท่ีจ าเป็น อีก
ท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เมื่อจบการศึกษาจะมีเงินไว้ใช้จ่ายส าหรับ
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมสหกรณ์ยังเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ 
ผู้ปกครองและนักเรียน น าผลผลิตของตนเองมาวางจ าหน่ายในร้านค้าสหกรณ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก
สหกรณ์และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  โรงเรียนวัดมหร
รณพาราม  ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และคณะครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน
ด้านการพึ่งพาตนเอง รู้ จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี  และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อมเติบใหญ่มาเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต    
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมสหกรณ์ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ในด้านการซื้อ-
ขาย ในสถานการณ์จริงและฝึกทักษะการท างานด้านบัญชี มีความเสียสละซื่อสัตย์ สามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในการท างาน 

๒.๒  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ – ประถมศึกษาปีท่ี ๖ รู้จักการบริหารจัดการ
การเงินของตนเอง รู้จักการใช้จ่ายในส่ิงท่ีจ าเป็น รักการออมเงิน และมีเงินน าไปใช้จ่ายเบื้องต้นในการศึกษาต่อ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาต่อไป   

  ๒.๓  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในงานอาชีพ เพื่อสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
3. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
3.1.2   ครูและบุคลากร ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 

รหัสโครงการ  ป.34/๒๕๖2 
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๓.๒ ด้านคุณภาพ 
           3.2.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมสหกรณ์ และเกิดกระบวนการเรียนรู้
ในด้านการซื้อ-ขาย ในสถานการณ์จริงและฝึกทักษะการท างานด้านบัญชี มีความเสียสละซื่อสัตย์ สามัคคีและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท างาน (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1,3.2) 

3.2.2 นักเรียนร้อยละ 85 รู้จักการบริหารจัดการ การเงินของตนเอง  รู้จักการใช้จ่ายในส่ิง 
ท่ีจ าเป็น  (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1,3.2) 

3.2.3 นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้ในงานอาชีพท่ีสามารถท าได้ตามวัย  และสามารถน าความรู้
ท่ีได้รับน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (มฐ.3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1,3.2) 

 

     4. ลักษณะกิจกรรม 
เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา  กลยุทธที่ 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  
กิจกรรมร้านค้าสหกรณน์ักเรียน (34.1/2562) 

        กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ (34.2/2562) 
                  กิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิต(34.3/2562) 

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

   6.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2562  
 

   7. งบประมาณ 
เงินจากการสมัครสมาชิกสหกรณ์ และจากเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

   8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.๑  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรา้นค้าสหกรณ์ สามารถเรียนรู้และเข้าใจการซื้อขาย  ใน

สถานการณ์จริง   
8.๒  นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตประจ าวันด้านการซื้อ  ขายและใช้จ่ายเงินของนักตนเองอย่างรู้ค่า

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรู้จักการออมเงิน 
8.๓  นักเรียนมีทักษะในท างานร่วมกับผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือซึ่งกัน นักเรียนรู้จักการบ าเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์ ต่อ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม 
 

 9. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
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10. การติดตามประเมินผล 
10.๑  ประเมินจากแบบบันทึกการออม 
10.๒  ประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
10.๓  ประเมินผลสรุปโครงการ 
 

 
 
 
 

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

    ลงช่ือ ........................................................ ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                     ( นางวาสนา  เจียนสุวรรณ ) 
                                   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อโครงการ        โครงการสร้างสัมพันธ์ชุมชน    
ยุทธศาสตร์ที่ 5     ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1          ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  
ลักษณะโครงการ          ()  โครงการต่อเนื่อง             (    )  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  : 
                               มาตรฐานท่ี  2  ตัวบง่ช้ีท่ี  2.1 , 2.2 
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   รวมท้ังวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน   

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

2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๒.๒  เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเปูาหมายท่ีก าหนด 

           ๒.๓  เพื่อให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
๓.๑ด้านปริมาณ 

- ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ร้อยละ  ๘5  เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๓.๒ด้านคุณภาพ 

  3.2.1 ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 85 มีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมาย  วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจของสถานศึกษา( มฐ 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1) 

3.2.2 ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา( 
มฐ 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2) 

 

4. ลักษณะโครงการ 

         ๔.๑  เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 
 

รหัสโครงการ  ป.35/๒๕๖2 
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5.  แนวทางการด าเนินการ 
๕.๑  จัดท าโครงการ (เดือนเมษายน ๒๕๖2 ) 

 ๕.๒  เสนอขออนุมัติโครงการ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖2) 
 ๕.๓  ประชุมช้ีแจงโครงการให้ครูและบุคลากรทราบ(เดือนพฤษภาคม ๒๕๖2) 

๕.๔  ประชุมช้ีแจงให้คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครองทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ(เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖2) 
 ๕.๔  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ และวางแผนก าหนดปฏิทินงานโครงการ 
(เดือนพฤษภาคม ๒๕๖2) 
 ๕.๕  ก าหนดวัน เวลา และก าหนดกิจกรรม ดังนี้  

- กิจกรรมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  (35.1/๒๕62) 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (35.2/๒๕62) 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน (35.3/๒๕62) 

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

6. งบประมาณ 
๖.๑ เบิกจ่ายจากงบกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2  

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา  
๗.๒ ครูได้รับความคุ้นเคยเป็นกันเองกับบุคคลในชุมชน  
๗.๓  ผู้บริหารได้รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาบรรลุตาม 

เปูาหมายท่ีก าหนดไว้  
๗.๔ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ และสร้างความภาคภูมิใจ เช่ือมั่น ศรัทธา  

ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

๘. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
๙. การติดตามประเมินผล 

๙.1 ประเมินจากแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
๙.๒ ประเมินจากแบบบันทึกประชุม 
๙.2 ประเมินจากแบบประเมินความพึงพอในใจ 

 

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

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

                                                                      (นางวาสนา    เจียนสุวรรณ) 
                                                   ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ
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 บทท่ี  4 

รายชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ 
ปีการศึกษา  ๒๕62 

--------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ท่ี โครงการ รหัส ผู้รับผิดชอบ แผนงาน มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ 

 กลยุทธ์ท่ี 1    ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ 

1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ป.1/2562 ครูพิมพ์ใจ วิชาการ มฐ.4  (4.1) 

2 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ป.2/2562 ครูมัลธิกา บริหารทั่วไป 

มฐ.2  (2.5) 
มฐ.3(3.1) 

3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน ป.3/2562 ครูชุติกาญจน์ บริหารทั่วไป 
มฐ.2  
(2.4,2.6) 

 กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ป.4/2562 ครูพิมพ์ใจ วิชาการ มฐ.2(2.2,2.3) 

5 โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู ้ ป.5/2562 ครูมัลธิกา  วิชาการ 
มฐ.1 
(1.1.1,1.1.4) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท่ี โครงการ รหัส ผู้รับผิดชอบ แผนงาน มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ 

 กลยุทธ์ท่ี 1      ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร ป.6/2562 ครูชญานิศวร์ บุคลากร มฐ.2  (2.2) 

2 โครงการผลิตส่ือการเรียนรู้ ป.7/2562 ครูสุธิน ี งบประมาณ 
มฐ.2 
(2.2,2.4,2.5) 

3 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน ป.8/2562 ครูพิมพ์ใจ วิชาการ 
มฐ.3  
(3.1,3.2,3.3) 

 กลยุทธ์ท่ี 2     ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

1 โครงการวิจัยในช้ันเรียน ป.9/2562 ครูพิมพ์ใจ วิชาการ มฐ.3  (3.4) 

2 โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง 
ป.10/2562 

 
ครูรัตนา งบประมาณ 

มฐ.2 
(3.1,3.2) 

 
 
 
 



๑๓๒ 

 

 

 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕62  
  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร 

                     
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม และมีสุขอนามัยที่ดี  

ท่ี โครงการ รหัส ผู้รับผิดชอบ แผนงาน มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ป.11/2562 ครูอามรรัตน์ บริหารทั่วไป มฐ.1  (1.2) 

2 
โครงการโรงเรียนรักษาศีล5ครอบครัว
อบอุ่น  ป.12/2562 ครูอามรรัตน์ บริหารทั่วไป มฐ.1  (1.2) 

3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม  ป.13/2562 ครูชัญญ์นิฏฐ์ บริหารทั่วไป มฐ.1  (1.2) 

4 โครงการมาร์ชช่ิงความดี  ป.14/2562 ครูพิมพ์ใจ บริหารทั่วไป มฐ.1  (1.2) 

5 โครงการโตไปไม่โกง  ป.15/2562 ครูชัญญ์นิฏฐ์ บริหารทั่วไป มฐ.1  (1.2.1) 

6 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  ป.16/2562 ครูพัชรี บริหารทั่วไป มฐ.1  (1.2) 

7 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ป.17/2562 ครูชัญญ์นิฏฐ์ บริหารทั่วไป มฐ.1  (1.2.2) 

8 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ป.18/2562 ครูชุติกาญจน์ บริหารทั่วไป มฐ.1  (1.2) 

 กลยุทธ์ที่ ๒   ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

9 
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยของนักเรียน 

ป.19/2562 ครูนิรดา บริหารทั่วไป มฐ.1  (1.2.4) 

10 โครงการแนะแนว ป.20/2562 ครูคะณิศร บริหารทั่วไป 
มฐ.1  
(1.16,1.2.3 
,1.2.4) 

11 โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด  ป.21/2562 ครูนิรดา งบประมาณ มฐ.1  (1.2.4) 

12 
โครงการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์พลังงาน
ในสถานศึกษา  ป.22/2562 ครูสุธิน ี บริหารทั่วไป มฐ.1  (1.2) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๓ 

 

 

 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕62  
  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร 

                     
 ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการ  สามารถใช้เทคโนโลยีและส่ือสาร

ภาษาอังกฤษได้ 

 กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 

1 
โครงการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

ป.23/2562 ครูชญานิศวร์  วิชาการ 
มฐ.1 
(1.1.1,1.1.2,
1.1.4) 

2 
โครงการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ป.24/2562 ครูสุธินี วิชาการ 
มฐ.1 
(1.1.1,1.1.2,
1.1.4) 

3 
โครงการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

ป.25/2562 ครูพิมพ์ใจ วิชาการ 

มฐ.1 
(1.1.1,1.1.2,
1.1.6) 
มฐ.2  (2.2) 

4 
โครงการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระสังคม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ป.26/2562 ครูอามรรัตน์ วิชาการ 

มฐ.1 
(1.1.4,1.2.1,
1.2.2) 
มฐ.3  
(3.1,3.2,3.3) 

5 
โครงการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

ป.27/2562 ครูนิรดา วิชาการ 
มฐ.1 
(1.1.4,1.1.5,
1.2.4) 

6 
โครงการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระ
ศิลปะ 

ป.28/2562 ครูชัญญ์นิฏฐ์ วิชาการ 
มฐ.1 
(1.1.4,1.1.5,
1.2.2) 

7 
โครงการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ป.29/2562 ครูชุติกาญจน์ วิชาการ 

มฐ.1 
(1.1.4,1.1.5) 
มฐ.3   
(3.1, 3.3) 

8 
โครงการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

ป.30/2562 ครูคะณิศร วิชาการ 

มฐ.1 
(1.1.1,1.1.4,
1.1.5) 
มฐ.3   
(3.1,) 

 



๑๓๔ 

 

 

 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕62  
  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพระนคร 

                     
 ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการ  สามารถใช้เทคโนโลยีและส่ือสาร

ภาษาอังกฤษได้ (ต่อ) 

 กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 

9 โครงการค่ายวิชาการ ป.31/2562 ครูคะณิศร วิชาการ 

มฐ.1 
(1.1.1,1.1.2,
1.1.6) 
มฐ.3   
(3.1.1,3.1.2) 

 กลยุทธที่ 2        ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีได้อย่างดี 

10 
โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
และการส่ือสารส าหรับนักเรียน 

ป.32/2562 ครูชุติกาญจน์ วิชาการ มฐ.1 (1.1.4) 

 กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมนักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี  

11 โครงการโรงเรียนสองภาษา ป.33/2562 ครูคะณิศร วิชาการ 

มฐ.1 (1.1.1, 
1.1.6) 
มฐ.3  
(3.1,3.2,3.3) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5     ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 

1 โครงการสหกรณ์นักเรียน ป.34/2562 ครูรัตนา บริหารทั่วไป 
มฐ.1 
(1.1.1,1.1.2,) 
มฐ.3  (3.1) 

2 โครงการสร้างสัมพันธ์ชุมชน    ป.35/2562 ครูรัตนา บริหารทั่วไป 
มฐ.1 (1.2) 
มฐ.2 (2.3) 
มฐ.3  (3.2) 

 
 
 



 


