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ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้วางแผนการจัดการศึกษา  โดยจัดท า
แผนปฏิบั ติ การ  ปี การศึ กษา 2563 สนองยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บท          
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579      
มีความสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ท่ีได้ก าหนดไว้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา  ท้ังนี้การวางแผนด าเนินงานพัฒนาโรงเรียน             
มุ่งให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์ของโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)          
ซึ่งเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมจ านวน  37 โครงการ  ประกอบด้วย  

โครงการพิเศษ    จ านวน  7 โครงการ 
แผนงานบริหารวิชาการ   จ านวน         17 โครงการ 
แผนงานบริหารงานบุคคล   จ านวน  5 โครงการ 
แผนงานบริหารท่ัวไป   จ านวน  6 โครงการ 
แผนงานบริหารงบประมาณ   จ านวน  2 โครงการ 

  จึงพิจารณาเห็นชอบให้โรงเรียนด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ  ท้ังนี้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียน และการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

ลงชื่อ  

          (ดร.จ านงค์  แจ่มจันทรวงษ์) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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ค ำน ำ 

 
 แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  
จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ให้มีความชัดเจนในทิศทางท่ีถูกต้อง    
และสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ของโรงเรียนโรงเรียนบางบัว 
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้
ประกอบด้วยข้อมูลภาพรวมของโรงเรียน  แผนด าเนินงานปีการศึกษา 2563 และโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563    
 ทางโรงเรียนขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับนี้  และคาดหวัง
ว่าทุกฝ่ายจะน าโครงการในปีการศึกษา 2563 ท่ีระบุไว้ในแผน น าไปด าเนินการเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
 
 
 
            ลงชื่อ  

             (นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 

ชื่อโรงเรียน 

 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) 
 เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น และการศึกษาพิเศษ ส าหรับนักเรียนท่ีม ี
ความบกพร่องทางสติปัญญา 

อักษรย่อ ส.บ.บ. 
  ส.   หมายถึง   สามัญศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการ 
  การประถมศึกษาแห่งชาติเดิมโรงเรียนบางบัวฯ       
  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ต่อมาสังกัดส านักงาน 
  คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ปัจจุบันสังกัด 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  บ.บ.  หมายถึง  โรงเรียนบางบัว (เพ่งต้ังตรงจิตรวทิยาคาร) 
วันสถาปนาโรงเรียน วันท่ี  4  กุมภาพันธ์   2475 
สถานที่ต้ัง                เลขท่ี  8    หมู่ 4    ถนนพหลโยธิน    แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร 
 กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์  02 – 5791941, 02 - 9407128 
 โทรสาร  02 - 5791941 
 Email  :   bangbua-school@hotmail.com 
 Website  :  http://school.obec.go.th/bangbua 
ที่ดิน จ านวน  5  ไร่  3  งาน   25.7   ตารางวา 
ปรัชญา ฟัง คิด พูด อ่าน เขียนท่ีดี  ย่อมเกิดปัญญา 
คติพจน์ เรียนดี  มีพลานามัย  เคร่งวินัย  ใฝ่คุณธรรม 
อัตลักษณ์นักเรียน วินัยดี มีจิตอาสา  
เอกลักษณ์โรงเรียน สร้างคนดี สู่สังคม 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระพุทธปทุมากรมิ่งมงคล 
สีประจ าโรงเรียน เทา    ชมพู 
 สีเทา เป็นสีของสมอง  หมายถึงความฉลาด  ความสามารถ 
  ทางสติปัญญา 
 สีชมพู เป็นสีของดอกบัว  หมายถึงความสดช่ืน  แจ่มใส 
  ความฉลาดทางอารมณ์  สังคม  และความมีคุณธรรม 
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ประวัติโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจติรวิทยาคาร) 
  
 

        โ ร ง เร ียนบางบัว ( เพ ่ง ตั ้ง ตรงจิตรว ิทยาคาร )   เดิม ชื ่อ โ ร ง เร ียนประชาบาลต าบลกูบแดง   
เปิดท าการสอนครั้งแรก เมื่อวันท่ี  4  กุมภาพันธ์  2475  ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- 4  โดยอาศัยศาลา
วัดบางบัว 2 หลัง เป็นท่ีเรียน มีพระอธิการลอย (เจ้าอาวาสวัดบางบัว) เป็นผู้อุปการะ ต่อมาปี พ.ศ.2483 
ได้ย้ายจากวัดบางบัวมาอยู่ในสถานท่ีต้ังปัจจุบัน โดยขณะนั้นการศึกษาประชาบาล ได้ซื้อท่ีดินเลขท่ี  147  
จ านวน 4 ไร่  36  ตารางวา  และพันต ารวจเอกพระพินิจชนคดี ได้บริจาคท่ีดินในครอบครอง  เลขท่ี  898 
จ านวน 1 ไร่ 2 งาน  89.7 ตารางวา    รวมเป็นท่ีดินท้ังหมด  5 ไร่  3 งาน  25.7  ตารางวา  นายเพ่ง ต้ังตรง
จิตร เจ้าของห้างขายยา ตราใบโพธิ์  บริจาคเงินสมทบกับเงินทุน การประถมศึกษา  สร้างอาคารเรียนหลัง
แรกขึ ้น  และท าพิธ ีเปิอาคารเรียน  เมื่อวันท่ี  21 พฤศจิกายน  2483  แล้วต้ังช่ือใหม่ว่า “โรงเรียน
ประชาบาลต าบลลาดยาว 3 (เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)”  ซึ่งต่อมาปี พ.ศ. 2485  ได้เปล่ียนเป็น   “โรงเรียน
ประชาบาลต าบลลาดยาว 1 (เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)”     

 ปีพุทธศักราช 2490 ได้เปล่ียนเป็น “โรงเรียนบางบัว (เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)” ซึ่งเป็นช่ือท่ีใช้มา
จนถึงปัจจุบัน 

 ปีพุทธศักราช 2523 โรงเรียนบางบัว (เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)  เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชา ติ     
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีพุทธศักราช 2546  ได้โอนมาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานค เขต 2 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ   

 โรงเรียนบางบัว (เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) ได้รับเกียรติประวัติ เป็นโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  
และศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ  นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือก  เข้าร่วมโครงการ  “หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน” 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ตามภารกิจดังกล่าว
ข้างต้นท าให้โรงเรียนบางบัว (เพ่ง ตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ได้รับ การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ   
เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549  โดยมีท่านอุฤทธิ์ บุญมาก 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการการตรวจเย่ียม   

ปีพุทธศักราช 2550 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้รับคัดเลือกจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนคู่พัฒนา ขยายโอกาส จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3) โดยมีโรงเรียนสารวิทยา เป็นโรงเรียนต้นแบบ โดยเริ่มเปิดรับนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 2 ห้องเรียน เมื่อปีการศึกษา 2551  
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ปีการศึกษา 2553  ได้โอนมาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ปีการศ ึกษา 2557  เ ริ ่ม เป ิดท าการสอนโครงการ  Mini English Program  ในระด ับ ชั ้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 1 ห้องเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ปัจจ ุบ ัน เป ิดสอนตั ้งแต ่ระด ับการศ ึกษาปฐมว ัย  ค ือ  ระด ับ ชั ้นอน ุบาลปีท่ี 1–3 ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1–6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1–3  มีจ านวนห้องเรียนรวมท้ังส้ิน  35 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 1,016 คน  จ านวนครู 58 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 13 คน  และนักพัฒนา จ านวน 3 คน  
โดยมีนโยบายในการส่งเสริมผู้เรียน และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง 

 
 
 
 

ผู้บริหารโรงเรียน 
โรงเรียนบางบัว  (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

ปกีารศึกษา 2563 

 
 

1. นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางค าปุ่น  กมลเดช 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

นางวรรณา บูรณ์โภคา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

1. งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู ้
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. งานวัดผล ประเมินผล เทียบโอน 

ผลการเรียนรู ้
4. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

เทคโนโลยีฯ 
6. งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้
7. งานนิเทศการศึกษา 
8. งานแนะแนวการศึกษา 
9. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
10. งานประสานความร่วมมือในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น 

11. งานอื่นๆ ตามท่ีผู้อ านวยการ
มอบหมาย 

 
 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 1. งานส านักงานกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ 
2. งานบริหารการเงิน 
3. งานบริหารการบัญช ี
4. งานพัสดุครุภัณฑ์และสินทรัพย์ 
5. งานตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานการใช้
เงินและการด าเนินงาน 

6. งานวิเคราะห์และจัดท าแผน
สถานศึกษา 

7. งานระดมทรัพยากร ลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

8. งานอื่นๆ  ตามท่ีผู้อ านวยการ
มอบหมาย 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1. งานส านักงานกลุ่มอ านวยการ

และบริหารงานบุคคล 
2.  งานวางแผนอัตราก าลัง 

ก าหนดต าแหน่ง 
3. งานวนิัย และการรักษาวนิัย 
4. งานพัฒนาบุคลากรและ

เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 

5. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
6. งานส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
7. งานป้องกันและแก้ไขปัญหา

สิ่งเสพตดิ เอดส์ อบายมุข 
8. งานส่งเสริมประชาธปิไตยและ

วินัยและความประพฤต ินร. 
9. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้อ านวยการ

มอบหมาย 
 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 

1. งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
2. งานธุรการ 
3. งานทะเบียนนักเรียน 
4. งานพัฒนาระบบและเครือข่าย

ข้อมูลสารสนเทศ 
5. งานอาคารสถานที่และ 

สิ่งแวดล้อม 
6. งานประชาสัมพันธ์ 
7. งานควบคุมภายในในหน่วยงาน 
8. งานสัมพันธ์ชุมชน 
9. งานโภชนาการ 
10. งานอนามัยโรงเรียน 
11. งานสวัสดิการ 
12. งานยานพาหนะและบริการ

สาธารณะ 
13. งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
14. งานระบบดูแล 
15. งานอื่นๆ ตามท่ีผู้อ านวยการ

มอบหมาย 
 
 

นางวัชราภรณ์  มานิมนต์ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

นางกันยาวีร์ อุตะมะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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การแบ่งกลุ่มบุคลากร 
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   

ปีการศึกษา 2563  

 

 

 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นางค าปุ่น  กมลเดช 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

นางวัชราภรณ์  มานิมนต์ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางกันยาวีร์ อุตะมะ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหางานท่ัวไป 

นางวรรณา บูรณ์โภคา 
หัวหน้ากลุ่มบริหางานท่ัวไป 

1.นางสาวกนกกาญจน์ ผุยหนองโพธิ์(รอง) 1.นางบุปผา  มหาศะรานนท์ (รอง) 1.นายชนม์ณกรณ์ สวรรยาพานิช(รอง) 1.นางสาวพัทวรรณ  ล าเจียก (รอง) 
2.นางจินดา  ศิริวงศ์ (รอง) 2.นางสมบุญ   กลัดคร้าม (รอง) 2.นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ(รอง) 2.นางสาวธันยพร แก่นเสลา (รอง) 
3.นางอุฬุภากร  วิจิตรพัชราภรณ ์ 3.นายอรุณ  เปียซื่อ 3.นางวิชิตา  เชื้อวงศ์ 3.นางประครอง   ทวีสัตย์ 
4.นางสุชา  เครือค า 4.นางธานทิพย์  วิชาคุณ 4.นางกัลยารัตน์  เสาวคนธ์ 4.นางศิโรรัตน์  ก๊กศร ี
5.นางสาวยุพเยาว์  ชุมโรย 5.นางสาวณฐเณษ  สุดเฉลียว 5.นางเพ็ญพร  สกุลรักษ์ธรรม 5.นางสาวศิริกร  กิจสรวงษ ์
6.นางสาวขนิษฐา  บัวภา 6.นางสาวดุษณีย์  สังจอม 6.นางสาวฉัตรพร  เอกฉัตร 6.นายมานะ  ค าเวียง 
7.นางสาวสุธารส  อินส าราญ 7.นางสาวอุษา  แซ่ฮุน 7.นางสาวสุชีลา  ง่วนกิม 7.นางสาวไอลดา  ฝามงคล 
8.นางสาวพรรณนภา  พันธ์โท 8.นางสาวจิรัชญา  ธนธีระบรรจง 8.นายอาคเนย์  ศรีเทพ 8.นายพีรพัชร ขวัญทอง 
9.นางสาวรุจิรา นพรัตน์ 9.นางสาวปริญา  แสงโคตร (เลขา) 9.นางสาวรุ่งนภา  แสงใส 9.นางวนิดา  ทัพนันท์ 
10.นางสาวอัสล๊ะ สันง๊ะ  10.นางอรวิภา  โชติเกียรติ (เลขาฯ) 10.นางสาวนันท์นภัส อ้นทอง 
11.นางสาวศิริญญา  ใหม่อ่อง   11.นางสาวสายรุ้ง จงฝงักลาง 
12.นางสาวทิพย์วัลย์  ทองดี   12.นางสาวสมฤดี  จันทะคร 
13.นายพลวิทย์  ค าเมฆ   13.นายสุรพงศ์  สารบรรณ 
14. Miss Christina Marie Bon   14.นางสาววิสมล  แจ้งอรุณ 
15. Miss Osmenia Serrno Tabieros   15.นางสาวสุชาวดี  สีมาฤทธ์ิ 

16. Miss Marry Ann   16.นางสาวสุธิดา  ศรีพันธบุตร 

17. Miss Jucy Ranises Herrear   17.นางสาวอัจฉราพร  คนธี 
18.นางสาวนัยนา  รื่นรส (เลขา)   18.นางสาวศศิธร อุดมพร 
   19.นางสาวกนกวรรณ แสนกลาง 
   20.นางอรวิภา โชติเกียรติ (เลขาฯ) 
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อาคารเรียนและอาคารประกอบการ 
 

ประเภทอาคาร หลัง/ห้อง จ านวนห้อง 

อาคารเรียน 5 หลัง 92 
โรงอาหาร 1 หลัง 1 
ห้องสมุด 1 ห้อง 1 
ห้องประชุม 2 ห้อง 2 
ห้องส้วม 89 ห้อง 89 

 

 
 

จ านวนบุคลากร  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 2 มิถุนายน 2563) 

  ตารางที่  1  แสดงจ านวนบุคลากรโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)   

ประเภทบุคคล จ านวนคน รวม(คน) 
นักเรียน อนุบาล 148 148 

การศึกษาพิเศษ 52 
678 

ประถมศึกษา  626 
มัธยมศึกษาตอนต้น 190 190 

 ผู้บริหาร 1 1 
ครูประจ าการ 45 45 

พนักงานราชการ 2 2 
ครูอัตราจ้าง 11 11 

ลูกจ้าง 
ประจ า 3 

16 
ช่ัวคราว 13 

รวมทั้งสิ้น 1,091 1,091 
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ตารางที่  2  แสดงจ านวนนักเรียน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.1 2 13 27 40  

อ.2 2 27 30 57  
อ.3 2 29 22 51  

รวมปฐมวัย 5 69 79 148  
การศึกษาพิเศษ ป.1 1 9 4 13  
การศึกษาพิเศษ ป.2 1 6 5 11  

การศึกษาพิเศษ ป.3 1 5 3 8  
การศึกษาพิเศษ ป.4 1 5 3 8  
การศึกษาพิเศษ ป.5 1 2 2 4  

การศึกษาพิเศษ ป.6 1 7 1 8  
รวมการศึกษาพิเศษ 6 34 18 52  

ป.1 4 67 49 116  
ป.2 4 64 62 126  
ป.3 3 48 59 107  
ป.4 3 51 41 92  
ป.5 3 51 37 88  
ป.6 3 48 49 97  

รวมประถมศึกษา 20 329 297 626  

รวมประถม+การศึกษาพิเศษ 26 363 315 678  

ม.1 2 46 30 76  
ม.2 2 31 33 64  

ม.3 2 32 18 50  
รวมมัธยมศึกษา 6 109 81 190  

รวมทั้งหมด 37 541 475 1,016  
 

หมายเหตุ ไม่ได้รับจัดสรร 1 คน  เด็กชายปรเมศวร์  ดวงจิตร อายุน้อยกว่าเกณฑ์ ปฐมวัย 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 
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    ตารางที่  3  แสดงจ านวนข้าราชการ จ าแนกตามต าแหน่งและเพศ 

ต าแหน่งครู/อันดับ 
จ านวนครูที่มีวุฒิการศึกษา (คน) 

รวม (คน) 
หญิง 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

คศ.3 - 5 1 4 10 
คศ.2 - 6 - 4 10 
คศ.1 2 7 1 - 10 
ครูผู้ช่วย 2 13 - 1 16 
รวม 4 31 2 9 46 
รวมทั้งสิ้น 35 11 46 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 

 

 
 

   ตารางที่ 4 แสดงจ านวนข้าราชการครู ลูกจ้าง จ าแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา 

 

ประเภทบุคลากร 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ฝ่ายบริหาร - - - - - 1 1 
ครูประจ าการ - - 5 30 2 9 46 
ครูอัตราจ้าง - - - 11 - - 11 
พนักงานราชการ - - - 2 - - 2 
ลูกจ้างประจ า(นักพัฒนา) 2 1 - - - - 3 
ลูกจ้างช่ัวคราว 1 10 - 2 - - 13 
รวม 3 11 5 45 2 10 76 
รวมทั้งสิ้น 14 50 12 76 

 

    ข้อมูล ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2562 
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แผนปฏิบัติราชการ 

ของหน่วยงานตน้สังกัดและของโรงเรียน 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
วิสัยทัศน์ 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขในสังคม 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์รวม 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง และการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 
2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี  ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพหน้า 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
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4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ใน

พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้  และจรรยาบรรณ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  
6.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ( Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

นโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย

ยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 
ดังนี้  

 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  

 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมท่ียั่งยืน                     

บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข         
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน         
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิขาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษ

ท่ี 21  
4. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ     
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา                        

อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม    
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)                
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

นโยบาย 
 1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 2.  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ     
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
 4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษา    
 5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม    
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
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เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด

ริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค    
3. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 

ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมี

วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์    
5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ

เป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล    

6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เน้นการท างานแบบบูรณาการ                 
มีเครือข่าย การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ 
ความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา     

7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษา จัด
การศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

8. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษา พัฒนา
ส่ือ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ    

9. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษา            
มีงานวิจัยท่ีสามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน  
ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2  จัดครูให้พอกับช้ันเรียน 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีเน้นให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ

พัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษาของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

  
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561 ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 มีจ านวน 

3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบติัการโรงเรียนบางบวั(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563  

19 
 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ปีการศึกษา  2563  โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 ให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อัตลักษณ์ 
วินัยดี มีจิตอาสา  

 

เอกลักษณ์ 
สร้างคนดี สู่สังคม 

   

พันธกิจ  
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ตรงตามหลักสูตร มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม ประพฤติดี มีวินัย รักความเป็นไทย ด ารงตน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาบุคลากรครูโดยส่งเสริมจรรยาบรรณ ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การใช้

เทคโนโลยี กระบวนการวิจัย และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นระบบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการ

ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 

5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน สร้างเครือข่ายทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ 

6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน

อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
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เป้าประสงค ์  
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามหลักสูตร และมีทักษะในการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม ประพฤติดี มีวินัย สืบสานความเป็นไทย ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3. ครูรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ

ภายนอกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

6. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง  ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม ประพฤติดี มีวินัย สืบสานความเป็นไทย ด ารงตนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมืออาชีพ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. สร้างเครือข่ายทางการศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

6. สร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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แผนการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2563 

ของโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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แผนการด าเนินงาน  ปีการศึกษา 2563 
1.  ประมาณการรายรับ – รายจ่ายเงินงบประมาณ  ปีการศึกษา 2563 
1.1  จ านวนนักเรียน 1,016 คน 

นักเรียนก่อนประถมศึกษา(อนุบาล1-3) 148 คน 

นักเรียนประถมศึกษา                  678 คน 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น             190 คน 

1.2  จ านวนเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหวั) ที่ได้รับ    

นักเรียนก่อนประถมศึกษา (อนุบาล1-3) ได้รับเงินอุดหนุนคนละ 1,700 บาท/ปี 

 รวมเป็นเงิน 251,600 บาท 

นักเรียนประถมศึกษา ได้รับเงินอุดหนุนคนละ 1,900 บาท/ปี 

 รวมเป็นเงิน 1,288,200 บาท 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับเงินอุดหนุนคนละ 3,500 บาท/ปี 

 รวมเป็นเงิน 665,000 บาท 

เงินอุดหนุนรายหัว (เงินเหล่ือมปี) 1,800,000 บาท 

เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 556,280 บาท 

    

รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 4,561,080 บาท 

1.3  สมทบค่าสาธารณูปโภค  2,000,000 บาท 

คงเหลือเงินงบประมาณน าไปจัดสรร 2,561,080 บาท 

1.4  หักส ารองจ่าย  10%   256,108 บาท 

1.5  จ านวนเงินที่น าไปจัดสรรส าหรับงานและโครงการ 90 % 2,304,972 บาท 

-  กลุ่มบริหารวิชาการ   70% 1,792,756 บาท 

-  กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารท่ัวไป   20% 512,216 บาท 
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2.  ประมาณการรายได้สถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รวมเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 เงินสนับสนุนค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 1,524,000.00 โครงการ 8/ ก33 
2 เงินสนับสนุนค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 1,016,000.00 โครงการ 8/ ก3 
3 เงินสนับสนุนค่าจ้างครูพี่เล้ียง 296,000.00 โครงการ 8/ ก4 
4 เงินรายได้สะสม 400,000.00   
        

  รวม     3,236,000.00    
 

    

 

3.  ประมาณการเงินรายรับอ่ืนๆ  ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ ระดับชั้น รวมเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1 ค่าประกันอุบัติเหตุ อ.1-ม.3       264,160.00  โครงการ30/ ก4 

2 เงินสนับสนุนนโยบาลรัฐบาล * อ.1-ป.6     4,778,575.20  โครงการ31 และ 32 

3 เงินสนับสนุนค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ อ.1-ม.3 360,000.00 โครงการ 8/ ก3 

4 เงินสนับสนุนค่าจ้างครูพี่เล้ียงการศึกษาพิเศษ   1,080,000.00 โครงการ 8/ ก4 

5 เงินสนับสนุนค่าจ้างครูธุรการ       1,800,000.00  โครงการ 8/ ก3 

6 เงินสนับสนุนค่าจ้างพนักงานราชการ         318,720.00  โครงการ 8/ ก3 

7 เงินสนับสนุนค่าประกันสังคมครู (ขาดแคลน
วิกฤติ พี่เล้ียงการศึกษาพิเศษ ธุรการ) และ
พนักงานราชการ   

        90,000.00  โครงการ 8/ ก4 

รวม     8,691,455.20    

  

    

4.  ประมาณการงบประมาณรวม ปีการศึกษา 2563  
 

ท่ี จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 เงินอุดหนุน 2,304,972.00 หักเงินสาธารณูปโภค และเงินส ารองจ่ายแล้ว  

2 รายได้สถานศึกษา 3,236,000.00   

3 เงินรายได้อื่นๆ 8,691,455.20   

  รวม 14,232,427.20   
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5.  ประมาณการค่าใช้จ่ายงบด าเนินการโครงการตามแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายปีการศึกษา 2563 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

โครงการ 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ แผนงาน 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

1 ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 10,000 - - 10,000 นางสาวพรรณนภา  พันธ์โท พิเศษ 
2 บ้านวิทยาศาสตร์น้อย 10,000 - - 10,000 นางสาวสุชาวดี สีมาฤทธิ์ พิเศษ 
3 เยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 2,000 - - 2,000 นางสาวสุธารส  อินส าราญ พิเศษ 
4 โรงเรียนวิถีพุทธ 16,700 3,000 - 19,700 นายชนม์กรณ์ สวรรยาพานิช พิเศษ 
5 โรงเรียนสุจริต 12,000 - - 12,000 นายชนม์กรณ์ สวรรยาพานิช พิเศษ 
6 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 509,856 - - 509,856 นายอรุณ เป่ือช่ือ พิเศษ 
7 ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรง
จิตรวิทยาคาร) 

203,200 - - 203,200 นางสาวกนกกาญจน์ ผุยหนองโพธิ ์ พิเศษ 

8 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 667,000 3,022,000 3,648,720 7,337,720 นางค าปุ่น กมลเดช วิชาการ 
9 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 8,000 - - 8,000 นางสาวศิริญญา ใหม่อ่อง วิชาการ 
10 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 100,000 - - 100,000 นางสาวยุพเยาว์  ชุมโรย วิชาการ 
11 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 5,000 500 - 5,500 นางสาวณฐเณษ สุดเฉลียว วิชาการ 
12 พัฒนาการกระบวนการคิดเพื่อทักษะชีวิตท่ีดี 6,000 - - 6,000 นางสาวศิริวรรณ  ชีวินโสภาเลิศ วิชาการ 
13 จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 5,000 - - 5,000 นางเพ็ญพร สกุลรักษ์ธรรม วิชาการ 
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โค
รง

กา
รท

ี่ 

โครงการ 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ แผนงาน 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

14 จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 20,000 - - 20,000 นางจินดา  ศิริวงศ์ วิชาการ 
15 พัฒนางานทะเบียนและวัดผล 45,000 - - 45,000 นางสาวพรรณนภา  พันธ์โท วิชาการ 
16 พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้ 23,000 5,000 - 28,000 นางสมบุญ กลัดคร้าม วิชาการ 
17 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 22,000 - - 22,000 นางจินดา  ศิริวงศ์ วิชาการ 
18 การพัฒนางานแนะแนว 23,500 500 - 24,000 นางสาวสายรุ้ง จงฝังกลาง วิชาการ 
19 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย 40,500 - - 40,500 นางขนิษฐา บัวภา วิชาการ 
20 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 10,000 - - 10,000 นางสุชา  เครือค า วิชาการ 
21 พัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 5,000 - - 5,000 นางบุปผา มหาศะรานนท์ วิชาการ 
22 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 35,000 - - 35,000 นางค าปุ่น กมลเดช วิชาการ 
23 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หนูน้อยปฐมวัย 10,000 - - 10,000 นางวิชิตา เช้ือวงศ์ วิชาการ 
24 หนูน้อยร่างกายแข็งแรง อารมณ์แจ่มใส 4,000 - - 4,000 นางสาวอัจฉราพร คนธี วิชาการ 
25 ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีไทย 20,000 - - 20,000 นางกันยาวีร์ อุตะมะ บริหารบุคคล 
26 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4,000 - - 4,000 นางสาวธันยพร  แก่นเสลา บริหารบุคคล 

27 นิเทศภายใน 2,000 - - 2,000 นางสาวกนกกาญจน์ ผุยหนองโพธิ ์ บริหารบุคคล 

28 พัฒนาบุคลากร 30,000 200,000 - 230,000 นางกันยาวีร์  อุตะมะ บริหารบุคคล 
29 ขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 5,000 - - 5,000 นางสาวศิริวรรณ  ชีวินโสภาเลิศ บริหารบุคคล 
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โค
รง

กา
รท

ี่ 

โครงการ 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ แผนงาน 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

30 พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายลักษณะจิตสังคม 14,000 - 264,160.0 278,160 นางสาววิสมล  แจ้งอรุณ บริหารท่ัวไป 
31 อาหารกลางวัน 1,500 - 3,304,000.0 3,305,500 นางธานทิพย์ วิชาคุณ บริหารท่ัวไป 
32 อาหารเสริมนม 3,000 - 1,474,575.2 1,477,575 นางสาวสุธิดา   ศรีพันธบุตร บริหารท่ัวไป 
33 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 80,000 - - 80,000 นางศิโรรัตน์  ก๊กศรี บริหารท่ัวไป 
34 พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มรื่น สวยงาม            

และเอื้อต่อการเรียนรู้ 
220,000 - - 220,000 นางวรรณา  บูรณ์โภคา บริหารท่ัวไป 

35 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน            
ในการพัฒนาการศึกษา 

12,500 5,000 - 17,500 นางสาวพัทวรรณ  ล าเจียก บริหารท่ัวไป 

36 ธนาคารโรงเรียน 4,500 - - 4,500 นางสาวสายรุ้ง   จงฝังกลาง งบประมาณ 
37 พัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียน 115,716 - - 115,716 นางวัชราภรณ์ มานิมนต์ งบประมาณ 
 รวม 2,304,972 3,236,000 8,691,455 14,232,427   
 งานวิชาการ 70 %  (โครงการที่ 1-24 ) 1,792,756      

 งานบริหารท่ัวไป 20%  (โครงการที่ 25-37 ) 512,216   
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6. ประมาณการเงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปีการศึกษา 2563 

ช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

เงินรายหัว รวม รายการที่ใช ้ งบประมาณ คงเหลือ 

อนุบาล 148 430 63,640 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 34,040 29,600 
    การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 29,600 - 
        63,640       63,640  0 

การศึกษา
พิเศษ 

52 480 24,960 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 14,560 10,400 

   การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 10,400 - 

   24,960  24,960 0 

ป.1 116 480 55,680 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 32,480 23,200 
    การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 23,200 - 
   55,680  55,680 0 

ป.2 126 480 60,480 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 35,280 25,200 
    การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 25,200 - 
   60,480  60,480 0 

ป.3 107 480 51,360 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 29,960 21,400 
    การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 21,400 - 
   51,360  51,360 0 

ป.4 92 480 44,160 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 25,760 18,400 
    การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 18,400 0 
   44,160  44,160 0 

ป.5 88 480 42,240 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 24,640 17,600 
    การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 17,600 0 
   42,240  42,240 0 

ป.6 97 480 46,560 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 27,160 19400 
    การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 19,400 0 
   46,560  46,560 0 

รวมประถม 678  325,440  325,440 0 
มัธยม1 76 880 66,880 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 129,200 38,000 
มัธยม2 64 880 56,320 การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 38,000 0 
มัธยม3 50 880 44,000    

รวมมัธยม 190  167,200  167,200 0 
รวมทั้งสิ้น 1,016  556,280  556,280 0 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ     
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โครงการ 

ปีการศึกษา 2563 

ของโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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โครงการที่ 1   โครงการขบัเคลื่อนหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม ประพฤติดี มีวินัย สืบสานความเป็นไทย  

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

นโยบาย สพป. กทม.  นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพรรณนภา  พันธ์โท  และคณะ       
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาเป็นยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาในสังกัด
ทุกแห่งต้องถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป อีกทั้งมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 83 ความว่ารัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              
และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งมีสาระส าคัญตามแนว พระราชด ารัส 
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานชีวิต  รากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเสาเข็มที่ถูกตอกรับบ้านเรือนตัว
อาคารไว้  สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้อยู่ที่เสาเข็ม”  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง     
ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย และพลโลก โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น        
เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรที่ก าหนดให้ 
 

2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสนองยุทธศาสตร์ของสพฐ.ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 2. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย  และ
พลโลก 
 
3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 

       นักเรียนโรงเรียนบางบัวฯ  ได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ร้อยละ 100 

 3.2  ด้านคุณภาพ 

       นักเรียนทุกคนด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
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4.  ข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน   

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)                 

1.ประชุมวางแผนเขียน
โครงการ 

- - พ.ค.63 - - - - 
น.ส.พรรณนภา 

และคณะ 

2.ขออนุมัติโครงการ - - พ.ค.63 - - - - น.ส.พรรณนภา 

3.การขับเคลื่อนใน 4 กลุ่มงาน - - พ.ค.63 -มี.ค.64 - - - - น.ส.พรรณนภา 

ขั้นด าเนินการ (D)         
4.ด าเนินการ 8 โครงการย่อย มฐ.1 1,016 พ.ค.63 -มี.ค.64 - - - -  
4.1 ตลาดนัดมือสอง มฐ.1 1,016 พ.ค.63 -มี.ค.64 500 - - 500 น.ส.พรรณนภา 
4.2 จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม มฐ.1 1,016 พ.ค.63 -มี.ค.64 - - - - นางจินดา 
4.3 ยิ้มไหว้ทักทายแบบไทย มฐ.1 1,016 พ.ค.63 -มี.ค.64 - - - - นางประครอง 
4.4 ของหายได้คืน มฐ.1 1,016 พ.ค.63 -มี.ค.64 - - - - นายชนม์ณกรณ ์
4.5 ธนาคารโรงเรยีน มฐ.1 1,016 พ.ค.63 -มี.ค.64 - - - - นางสายรุ้ง 
4.6 ขยะนี้มีประโยชน์ มฐ.1 1,016 พ.ค.63 -มี.ค.64 500 - - 500 นางจินดา 
4.7 การใช้ ICT อย่างมีสต ิ มฐ.1 1,016 พ.ค.63 -มี.ค.64 - - - - นางศิโรรตัน ์
4.8 แผ่นดินทอง มฐ.1 1,016 พ.ค.63 -มี.ค.64 9,000 - - 9,000  

ขั้นประเมนิผล (C)         
5.ติดตามวดัและประเมินผล มฐ.1 - พ.ค.63 -มี.ค.64 - - - - น.ส.พรรณนภา 

ขั้นปรับปรุง (A)         
6. น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

- - เม.ย. 64 - - - - 
น.ส.พรรณนภา

และคณะ 

รวมเงินในโครงการ 10,000  

 

5.  สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
พฤษภาคม  2563  -  เมษายน   2564 
 

7. งบประมาณ 
โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท 
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8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง 
 

9.  การติดตามและประเมินผล   
 ใช้แบบสอบถามให้ผู้เรียนและยุคลากรที่เกี่ยวข้องตอบในแบบสอบถามและน ามาสรุปผล 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย   
      รู้จักประหยัด  และอดออม  พึ่งตนเองได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

1.  
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

   อนุมัต ิ

   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 

       (นางสาวสภุาวดี  อ้ึงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

          (นางค าปุ่น  กมลเดช) 
       หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 

       (นางสาวพรรณนภา  พันธ์โท) 
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โครงการที่ 3   โครงการค่ายเยาวชนรกัษพ์งไพรเฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา  

    สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม ประพฤติดี มีวินัย สืบสานความเป็นไทย  
         ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุธารส  อินส าราญและคณะ      

1. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตร โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี  ปีที่ 4 โดยมีการด าเนินงานร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเยาวชน 12 องค์กร ได้แก่ สวนสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม องค์การสวนสัตว์ 

และ บริษัททรู คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด โดยทุกๆ กิจกรรมมีจุดประสงค์ที่ส าคัญ คือ มีความต้องการให้เยาวชนมีทักษะ

ชีวิต ได้เรียนรู้ความเป็นท้องถิ่น และเรียนรู้ธรรมชาติจากแหล่งเรียนรู้จริง รวมถึงการน าทักษะต่างๆมาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น การจัดการขยะจากวิทยากร  ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ในด้านการจัดการขยะเพ่ือโลก

สวย และวันนี้ฉันกินอะไร ทรัพยากรธรรมชาติเด่นในท้องถิ่น สูตรปุ๋ยพระราชทาน  มหัศจรรย์พลังสหกรณ์  บัญชีน าวิถี

สู่ความพอเพียง  พืชในท้องถิ่นของฉัน  หม่อนไหมสารพัดประโยชน์  เรียนรู้คุณค่าพรรณไม้ด้วยเทคโนโลยี ต้นไม้ที่หนู

ปลูก เป็นกิจกรรมที่มีจุดประสงค์ส าคัญเพ่ือเชื่อมโยงกระบวนการทักษะชีวิตสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน เพ่ือการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 โรงเรียนบางบัวฯ เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการให้นักเรียน

บูรณาการสาระความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิตของ

คนในท้องถิ่น รวมทั้งปลูกฝั่งคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ในการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูราแกนกลางระบุไว้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้าน

ความรู้  ด้านทักษะปฏิบัติ  และด้านเจตคติ ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรฯและสามารถน าไปใช้ใน

การขัดกิจกรรมและบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษาได้ 

2.  นักเรียนและครูส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานโครงการพระราชด าริล้วน

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทุกท้องที่ของประเทศไทย 

3. นักเรียนมีความเข้มแข็งสามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้และมีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

4. นักเรียนได้เข้าใจประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศที่จะต้อง

ช่วยกันฟ้ืนฟูรักษาให้มั่นคงและยั่งยืนเพื่ออนาคตของตนเอง ลูกหลานตลอดจนถึงโลกนี ้

5. รื้อฟ้ืนวิถีการด ารงชีวิต  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามท้องถิ่นมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานการเกษตรยั่งยืน

และการผลิตอาหารเพ่ือการบริโภคและอาชีพในการด ารงชีวิต เช่นการแปรรูป  การเพาะขยายพันธุ์ ซึ่งเป็นวิถีที่

สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและรู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

6. นักเรียนได้ปฏิบัติจริงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญจริง ฝึกฝนทักษะทั้ง  4 ด้าน  คือ พุทธิศึกษา  จริยศึกษา  

หัตถศึกษา  และพลศึกษา ซึ่งเป็นความรู้และทักษะที่น าไปใช้ในชีวิตจริงและถึงที่สุดสามารถพัฒนาต่อด้วยตนเองได้ 

 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 

1. ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 85 
2. ครูมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 85 

 3.2  ด้านคุณภาพ 

1. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมี

การบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับศาสตร์การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. นักเรียนมีคุณภาพด้านความรู้  ด้านทักษะปฏิบัติ  และด้านเจตคติ ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ 
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4.  วิธีด าเนินการ(PDCA) 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงิน
อื่นๆ 

ขั้นวางแผน (P)          
1. ขออนุมัติโครงการ - - พ.ค.63 - - - - น.ส.สุธารส 

และคณะ 2. ประชุมชี้แจงวางแผนการ
ด าเนินงาน 

- - มิ.ย.63 - - - - 

ขั้นด าเนินการ (D)         

3.พืชในท้องถิ่นของฉัน มฐ.2 1,016 ก.ค.63-เม.ย.64 - - - - น.ส.สุธารส 
และคณะ 

4.ทรัพยากรต้นไม้ในโรงเรียน มฐ.2 1,016 ก.ค.63-เม.ย.64 - - - - 

5.การจัดการขยะเพื่อโลกสวย มฐ.2 1,016 ก.ค.63-เม.ย.64 - - - - 

6.น้ าหมักชีวภาพ มฐ.2 1,016 ก.ค.63-เม.ย.64 - - - - 

7.ปุ๋ยหมักพระราชทาน มฐ.2 1,016 ก.ค.63-เม.ย.64 - - - - 

8.มหัศจรรย์พลังสหกรณ ์ มฐ.2 1,016 ก.ค.63-เม.ย.64 - - - - 

9.บัญชีน าวิถีสู่ความพอเพียง มฐ.2 1,016 ก.ค.63-เม.ย.64 - - - - 

10.การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ร่วมรักษ์ต้นไม ้

มฐ.2 1,016 ก.ค.63-เม.ย.64 - - - - 

11.สารบ าบัดน้ าเสยี มฐ.2 1,016 ก.ค.63-เม.ย.64 - - - - 

12.รู้ออมรู้อนาคต มฐ.2 1,016 ก.ค.63-เม.ย.64 - - - - 

13.รู้จดรู้จริงรู้จ่าย มฐ.2 1,016 ก.ค.63-เม.ย.64 - - - - 

14.วันน้ีฉันกินอะไร มฐ.2 1,016 ก.ค.63-เม.ย.64 - - - - 
15.น านักเรียนร่วมกจิกรรม
ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ณ 
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ ์

มฐ.2 1,016 ก.ค.63-เม.ย.64 2,000 - - 2,000 

 ขั้นประเมินผล (C)         
 16. วัด ประเมินผล และ
รายงานโครงการ 

- - เม.ย.64 - - - - 
น.ส.สุธารส 
และคณะ 

ขั้นปรับปรุง (A)         

17.วิเคราะหผ์ลการประเมิน
เพื่อน าไปปรับปรุงโครงการ 

- - เม.ย.64 - - - - น.ส.สุธารส 
และคณะ 

รวมงบประมาณ 2,000 - - 2,000  
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5.  สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 
 

7. งบประมาณ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,000  บาท 
 

8.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 85 ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละ 85 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมี

การบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับศาสตร์การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ร้อยละ 85 นักเรียนมีคุณภาพด้านความรู้ ด้านทักษะปฏิบัติ และด้านเจตคติที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ 
 

9.  การติดตามและประเมินผล 
 1. แบบสอบถาม   2. รายงานการจัดกิจกรรม 

 3. การประเมินโครงการ  4. การวัดและประเมินตามเกณฑ์ของโครงการ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. นักเรียนมีคุณภาพด้านความรู้  ด้านทักษะปฏิบัติ  และด้านเจตคติ ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ 

3. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และมี          
การบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับศาสตร์การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ..................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 

           (นางสาวสุธารส   อินส าราญ) 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

          (นางค าปุ่น   กมลเดช) 

      หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
   อนุมัต ิ
   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 
       (นางสาวสภุาวดี  อ้ึงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 



แผนปฏบิติัการโรงเรียนบางบวั(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563 
 
 

40 
 

รายละเอียดโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ที่ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม วัสดุ จ านวนเงิน 
1 พืชในท้องถิ่นของฉัน - การส ารวจพืชในท้องถิ่นที่

นักเรียนอาศัยอยู่ทั้งในและนอก
ห้องโรงเรียน 

- กระดาษร้อยปอนด ์
- กระดาษที่จะใช้ในการท าคิวอาร์โค๊ด 
- สีไม ้
- ปากกาเคมี 

 

2 ทรัพยากรต้นไม้ในโรงเรียน - ประโยชน์ของต้นไม ้
- การเจริญเติบโตของต้นไม ้

- กระดาษร้อยปอนด ์
- กระดาษที่จะใช้ในการท าคิวอาร์โค๊ด 
- สีไม ้
- ปากกาเคมี 

 

3 การจัดการขยะเพื่อโลกสวย - ธนาคารขยะ 
- การบริหารจัดการขยะใน
โรงเรียน 
- 3R 

อยู่ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
- วิทยากรภายนอก 
- ถังขยะ 
- ถุงด า 

 

4 น้ าหมักชีวภาพ - การท าน้ าหมัก  - ถังในการท าน้ าหมัก 
- สารเร่ง 
- กากน้ าตาล 
- หัวเชื้อ 

 

5 ปุ๋ยหมักพระราชทาน การท าปุ๋ยอินทรีย์ตามสูตร
พระราชทาน 

- บ่อในการท าปุ๋ยหมัก 
- ปุ๋ยคอก 
- หัวเชื้อ 

 

6 มหัศจรรย์พลังสหกรณ์ สหกรณ์โรงเรียนบางบัว 
 

- กระดาษเอ4 ใช้ในการท าเล่ม 
 

7 บัญชนี าวิถีสู่ความพอเพียง อยู่ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
8 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร่วมรักษ์ต้นไม ้
คือการท าคิวอาร์โค๊ด และสารนุ
กรรมต้นไม้ในโรงเรียน 

กระดาษปกส ี
 

 

9 สารบ าบัดน้ าเสีย คือการบ าบัดน้ าในโรงเรียนตาม
จุดต่างๆ 

บ่อบ าบัดน้ าเสีย(ถัง) 
ท่อพีวีซี  หัวเชื้อ   สารเร่ง 

 

10 รู้ออมรู้อนาคต - - - 
11 รู้จดรู้จริงรู้จ่าย - - - 
12 วันนี้ฉันกนิอะไร - - - 
13 การเข้าค่ายของนักเรียน ณ 

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
- คณะครู, นักเรียน ค่ายานพาหนะ,ค่าตอบแทน 

 
2,000 บาท 

หมายเหตุ แฟ้มสรุปงาน หรือวสัดุต่าง ๆ อาจเขียนเป็นรายการเบิกพัสดุในงบกลาง 
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โครงการที่ 5   โรงเรยีนสุจรติ (Upright School) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม ประพฤติดี มีวินัย สืบสานความเป็นไทย ด ารงตน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ และของชาติ 

 นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

    นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ  นายชนม์ณกรณ์  สวรรยาพานิช       

1. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542  มาตรา 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษาจะต้องเป็นไปเพ่ือ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข มาตรา 7 ว่าด้วยเรื่องกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ 

ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา

ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติและมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ

เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  

 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม  มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนและแพร่หลายไปทุกที่ใน

สังคมไทย  กลายเป็นปัญหาส าคัญที่สร้างความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องและยาวนานรวมถึงส่งผลกระทบ

ต่อค่านิยมที่ถูกต้องและดีงามของสังคมไทยการศึกษาเป็นทางออกที่ส าคัญ เป็นกระบวนการสร้างความรู้แล้วยังจะท า

ให้เกิดแนวคิด ค่านิยมท่ีถูกต้อง ดีงาม ในการที่จะดูแลรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และชาติบ้านเมือง 

 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันการทุจริต การปลูก

จิตส านึกที่ดี และฝึกทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนเพ่ือสร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์

สุจริต มีระเบียบวินัย และมีจิตใจที่มุ่งท าประโยชน์ให้กับส่วนรวมและชาติบ้านเมือง  อันจะเป็นก าลังส าคัญใน การ

พัฒนาชาติบ้านเมืองสืบไป 
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2.  วัตถุประสงค์  

 1.  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย พอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

2.  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

และสามารถน ากระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3.  เพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันการเคารพกฎระเบียบ 

ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงตน และความมีน้ าใจ เอาใจใส่ต่อสังคมส่วนรวม 
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

2. นักเรียนทุกคนได้ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการเรียนรู้               

ที่หลากหลาย และสามารถน ากระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. นักเรียนทุกคนรู้จักการอยู่ร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันการเคารพกฎระเบียบ 

ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงตน และความมีน้ าใจ เอาใจใส่ต่อสังคมส่วนรวม 

3.2  ด้านคุณภาพ 

          1. นักเรียนมีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

          2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย    

และสามารถน ากระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

         3. นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันการเคารพกฎระเบียบ        

ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงตน และความมีน้ าใจ เอาใจใส่ต่อสังคมส่วนรวม 
 

4.  ข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน   

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         

1.ประชุมวางแผนและเขียน
โครงการ 

- - พ.ค.63 
 

- - - - นายชนม์ณกรณ์ 

และคณะ 

2.ขออนุมัติโครงการ - - พ.ค.63 - - - - นายชนม์ณกรณ์ 

ขั้นด าเนินการ (D)         
3.กิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 

มฐ1 1,016 คน 
พ.ค.63 
เม.ย.64 

5,000 - -     5,000  
นางสาวณฐเณษ 

และคณะ 
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

4.กิจกรรมอบรมผู้น า
นักเรียน 

ม.ฐ1 1,016 คน 
พ.ค.63 
เม.ย.64 

1,000 - -     1,000  
นางสาวณฐเณษ 

และคณะ 

5.กิจกรรมค่ายเยาวชน คนดี
ของแผ่นดิน 

ม.ฐ1 1,016 คน 
พ.ค.63 
เม.ย.64 

1,000 - -     1,000  
นางสาวพัทวรรณ 

และคณะ 

6.กิจกรรม “รับรู้ข่าวสาร
สร้างฐานความคิด สู่บณัฑติ
บางบัว” หนูน้อยคนเก่ง 

ม.ฐ1 1,016 คน พ.ค.63 
เม.ย.64 

3,000 - - 3,000 นางสมบุญ
และคณะ 

7. กิจกรรมหลักสตูรตา้น 
ทุจริตศึกษา 

ม.ฐ1 1,016 คน 
พ.ค.63 
เม.ย.64 

2,000 - -     2,000  
นายชนม์ณกรณ์

และคณะ 
ขั้นประเมนิผล (C)         
11.สรุปการวัดและประเมิน 
ผลการจัดกิจกรรม 

  มี.ค.62 - - - - 
นางเพ็ญพร 
และคณะ 

ขั้นปรับปรุง (A)         
12.วิเคราะหผ์ลการประเมิน 
เพื่อน าไปปรับปรุงโครงการ
ต่อไป 

  เม.ย.62 - - - - 
นางเพ็ญพร 
และคณะ 

รวมงบประมาณ 12,000 - - 12,000  

 

5.  สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

พฤษภาคม  2563  -  เมษายน   2564 

7. งบประมาณ 

โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  12,000  บาท 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

     1. ร้อยละของนักเรียนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
2. ร้อยละของนักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

และสามารถน ากระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.  ร้อยละของนักเรียนที่รู้จักการอยู่ร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันการเคารพกฎระเบียบ 

ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงตน และความมีน้ าใจ เอาใจใส่ต่อสังคมส่วนรวม 
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9.  การติดตามและประเมินผล   

     1. แบบสอบถาม 

2. แบบสังเกต 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรยีนมีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ

สามารถน ากระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันการเคารพกฎระเบียบ ความมีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงตน และความมีน้ าใจ เอาใจใส่ต่อสังคมส่วนรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

1.  
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

   อนุมัต ิ

   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 

       (นางสาวสภุาวดี  อ้ึงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

       (นางกันยาวีร์  อุตะมะ ) 

      หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ลงชื่อ..................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 

     (นายชนม์ณกรณ์  สวรรยาพานิช) 
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โครงการที่ 7 ศูนยเ์ฉพาะกิจการจดัการศึกษาทางไกล ในสถานการณโ์รคตดิเช้ือ 

 ไวรสัโคโรนา 2019 โรงเรยีนบางบวั(เพ่งตั้งตรงจติรวิทยาคาร) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
สนองนโยบาย สพป.กทม.  นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนกกาญจน์  ผุยหนองโพธิ์ 

1. หลักการและเหตุผล 

โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก “Coronavirus disease 2019”เป็น

ตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ที่ระบาดเมื่อปี 2545 ท าให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลัน ปอดอักเสบ และ

มีภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งก าเนิดจากเมืองอู่ฮ่ัน มลฑลหูเป่ย ประเทศจีน จากที่มีผู้ป่วยมีอาการคล้ายปอด

อักเสบและไข้หวัดใหญ่เป็นจ านวนมาก จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้เหล่านี้ไปถอดรหัสพันธุกรรมและได้ผลว่า

เป็นเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ 7 ที่ถูกค้นพบ เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส (SARS) และเมอร์ส 

(MERS) 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วน                    

เมื่อสถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้น การเปิดสถานศึกษาหลังจากปิดจากสถานการณ์ โควิด 19 มีความจ าเป็น

อย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา                

เพ่ือลดโอกาสการติดเชื้อและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรคโควิด 19 ให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกคน                        

จึงควรมีศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบางบัว

(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) อันจะเป็นการวางแผนที่จะช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองสุขภาพและ

ความปลอดภัยของนักเรียน โดยมีมาตรการควบคุมหลักในมิติการด าเนินงานเพ่ือความปลอดภัยจากการลดการ

แพร่เชื้อโรค   
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2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

          1. เพ่ือเตรียมความพร้อมโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ให้ถูกสุขอนามัยปลอดภัยจาก    

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา  

3. เ พ่ือจัดท าชุดเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

3.  เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้รับการรักษาสุขอนามัย

ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปลอดภัย

จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับชุดเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV    

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

3.2  ด้านคุณภาพ 
นักเรียนและบุคลากร ในโรงเรียนบางบัว ( เ พ่งตั้ งตรงจิตรวิทยาคาร)  ปลอดภัยจาก                   

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และนักเรียนได้รับชุดเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV         

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผน (P)          

1. ประชุมวางแผนงานและ
เขียนโครงการ 

- - พ.ค. 63 - 

มิ.ย. 63 

- - - - นางสาวกนกกาญจน์ 

และคณะ 

2. ขออนุมัติโครงการ - - พ.ค. 63 - 
มิ.ย. 63 

- - - - 
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นด าเนินการ (D)         

3 .  ส า ร วจพื้ นที่ ภ าย ใน

โรงเรียน 

มฐ.2 - พ.ค. 63 - 

มิ.ย. 63 
- - - - 

นางสาวกนกกาญจน์ 
และคณะ 

4. เตรียมพร้อมห้องเรียน 

และสถานที่ ในโรงเรียน   

ให้ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย

จ า ก โ ร ค ติ ด เ ช้ื อ ไ ว รั ส -         

โคโรนา 

มฐ.2 1,016 คน พ.ค. 63 - 

มิ.ย. 63 
102,000 

 
- - - 

5.  จั ด ท า ชุ ด เ อ ก ส า ร

ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ รี ย น  

ทางไกลผ่ านดาว เทียม 

DLTV  ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

มฐ.2 1,016 คน พ.ค. 63 - 

มิ.ย. 63 
101,200 - - - 

 ขั้นประเมินผล (C)         
6 .  ส รุ ป ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลโครงการ 

- - ก.พ.-มี.ค.64 - - - - นางสาวกนกกาญจน์ 

และคณะ 

ขั้นปรับปรุง (A)         
7.  วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร
ประเมินเพื่อน าไปปรับปรุง
โครงการต่อไป 

- - เม.ย.64 - - - - นางสาวกนกกาญจน์ 

และคณะ 

รวมงบประมาณ 203,200 - - -  
 

5.  สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

พฤษภาคม 2563 - เมษายน 2564 

7. งบประมาณ 

 โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 203,200 บาท 

 



แผนปฏบิติัการโรงเรียนบางบวั(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563 
 
 

56 
 

8.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1. ร้อยละของโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้รับการรักษาสุขอนามัยปลอดภัยจาก     

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2. ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปลอดภัยจาก        

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

3. ร้อยละของนักเรียนได้รับชุดเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

9.  การติดตามและประเมินผล 

1.  ภาพถ่ายสถานที่ในโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

2.  แบบส ารวจออนไลน์ (Google Forms)  

3.  แบบหลักฐานการรับเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2 .  นั ก เรี ยนและบุคลากรใน โรง เรี ยนบางบั ว ( เ พ่ งตั้ งตรงจิตรวิทยาคาร )  ปลอดภัยจาก                        

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

3 .  จั ดท า ชุ ด เ อกส า รประกอบกา ร เ รี ย นทา ง ไ กลผ่ า นด า ว เที ย ม  DLTV ตามน โ ยบาย                             

ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

          (นางค าปุ่น  กมลเดช) 

    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
   อนุมัต ิ
   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 
       (นางสาวสภุาวดี  อ้ึงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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โครงการที่ 8  โครงการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนสู่มาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ   
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

      มีมาตรฐานและ ลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ   
   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
      มีมาตรฐานและ ลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางค้าปุ่น กมลเดช, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าระดับชั น 

1. หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานได้ก้าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นกลไกส้าคัญในการ

ขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษาทั งระบบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป้าหมายในการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

รวมทั งเป็นเครื่องมือตรวจสอบระดับสถานศึกษาระดับเขตพื นท่ีการศึกษาและตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับชาติ ซึ่งเป็นส่ิงส้าคัญท่ีช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี วัดท่ีก้าหนด  สมรรถนะส้าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพียงใด 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียนอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจทั งระดับประถมศึกษา

และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ดังนั นภารกิจความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารวิชาการ จะต้องดูแล ปรับปรุง 

แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพบนพื นฐานของความแตกต่างระหว่าบุคคล จึงได้มี

โครงการ “พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา” เพื่อขับเคล่ือนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

ทั ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั งสนับสนุนปัจจัยด้านการผลิตส่ือ/นวัตกรรมของ

ครูผู้สอน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุก

ระดับ 
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2.  วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี วัด สมรรถนะส้าคัญและคุณลักษณะ  

อันพึงประสงค์ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และการทดสอบ
ระดับชาติ 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านวิชาการให้สามารถเข้าแข่งขันในระดับเขตพื นท่ี และระดับ
ภาคได้ 

 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนทุกระดับชั นได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั ง 8 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ร้อยละ 100  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ของโรงเรียน ร้อยละ 80 

3. ครูมีการพัฒนาส่ือ/ นวัตกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 90 

 3.2  ด้านคุณภาพ 

1. ครูมีความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนและมีทักษะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี-ดีมาก 

3. ครูทุกคนผลิตส่ือ นวัตกรรม 

4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 

- - พ.ค.63 - - - - นางค้าปุ่น
และคณะ 

2. ประชุมชี แจงกิจกรรมตาม
โครงการ 

- - พ.ค.63 - - - - 

ขั้นด าเนินการ(D)         
กลุ่มบริหารวิชาการ         
3. นิทรรศการทางวิชาการ มฐ.1,3 

 
นักเรียน 
ป.1-ม.3 

ก.พ.64 
 

10,000 - - 10,000 นางค้าปุ่น 
และคณะ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

4.  การส่ ง เ ส ริ มศั ก ยภาพ

ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั น

เรียน 

มฐ.1,3 นักเรียน 
ป.1-ม.3 

พ.ค.63-

มี.ค.64 

 

 

50,000 - - 50,000 

    

5.  ก า ร ส อ น โ ด ย ค รู ที่ มี

ความสามารถเฉพาะด้าน 

มฐ.1 นักเรียน 

อนุบาล-ม.3 

พ.ค.63-

มี.ค.64 

- 720,000 2,478,720 3,198,720  

6. การสนับสนุนการสอนโดย

พ่ีเลี ยงอนุบาล 

มฐ.1 นักเรียน 

อนุบาล 

พ.ค.63-

มี.ค.64 

- 396,000 1,170,000 1,566,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         

7.  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า

ศักยภาพทักษะทางภาษาไทย 

มฐ.1 1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

30,000 - - 30,000 นางสมบุญ 

และคณะ 

 8.  กิ จกรรม วันส้าคัญทาง

ภ า ษ า ไ ท ย  ( วั น สุ นท ร ภู่ , 

วันภาษาไทยแห่งชาติ) 

มฐ.1 1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

5,000 - - 5,000 

9. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มี

ค วามสามารถพิ เศษ ด้ าน

ภาษาไทย 

มฐ.1 1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

5,000 - - 5,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         

10. ส่งเสริมนักเรียน            ที่

มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง

คณิตศาสตร์ 

มฐ.1 1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

10,000 - - 10,000 นางเพ็ญพร

และคณะ 

 

11. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

(ป.4)**** 

มฐ.1 92 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

2,000 - - 2,000 

12. แข่งขันเกมคณิตคิดเร็ว 

(ป.1-ม.3) 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

2,000 - - 2,000 

13.กิจกรรม GSP ที่น่าค้นหา มฐ.1 ป.6 97 คน พ.ค.63-มี.ค.64 1,000 - - 1,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       

14.  พัฒนาห้องปฏิบั ติการ

คอมพิวเตอร์ 

มฐ.1 2 ห้อง พ.ค.63-

มี.ค.64 

200,000 634,000 - 834,000 นางกันยาวีร์ 

น.ส.สุธารส 

และคณะ 15. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มฐ.1 868 คน พ.ค.63-มี.ค.64 - - - - 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

16. ปรังปรุงห้องวิทยาศาสตร์

ติดตั งระบบน ้าและไฟฟ้า 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

20,000 - - 20,000 

17.  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้

วิทยาศาสตร์ 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

5,000 - - 5,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม         

18.ส่งเสริมให้ นักเรียนเข้า

ประกวดความสามารถทาง

วิชาการ 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

3,000 - - 3,000 นางอุฬุภากร 

และคณะ 

19.เข้าร่วมกิจกรรมวันส้าคัญ

ทางทางพระพุทธศาสนา 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

3,000 - - 3,000 

20.ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมฯ มฐ.1 868 คน พ.ค.63-มี.ค.64 10,000 - - 10,000 

21.กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

- - - - 

22.กิจกรรมส่งเสริมการเล่า

ข่าว 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

4,000 - - 4,000 

23. โครงการค่ายคุณธรรม

ของนักเรียน 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

- - - - 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         

24.พัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

2,000 - - 2,000 นายอาคเนย์

และคณะ 

25.จัดซื อ วัส ดุอุปกรณ์กีฬา     

ชุดกีฬา 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

10,000 - - 10,000 

26.ส่ ง เสริ มกิ จกรรมกี ฬ า

ภายในโรงเรียน 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

- - - - 

27.ส่งเสริมกิจกรรมการเข้า

ร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

- - - - 

28.กิจกรรมวันเด็ก มฐ.1 1,016 คน พ.ค.63-มี.ค.64 10,000 - - 10,000 

29. ต้านภัยยาเสพติด (เดิน

รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ห้องเรียนสี

ขาว แกนน้าสภานร. ค่ายภายนอก) 

มฐ.1 1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

 

3,000 - - 3,000 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         

30. ชุดและอุปกรณ์กิจกรรม

เรียนการสอนนาฏศิลป์ 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

10,000 - - 10,000 น.ส.ฉัตรพร

และคณะ 

31. อุปกรณ์กิจกรรมเรียน

การสอนศิลปะ 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

20,000 - - 20,000 

32. อุปกรณ์กิจกรรมเรียน

การสอนดนตรี 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

20,000 - - 20,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         

33. ส่งเสริมความสามารถ

นักเรียนในการแข่งขัน 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

- - - - น.ส.วิศมล

และคณะ 

34. โครงการพัฒนาทักษะ

การงานอาชีพตามหลักสูตร

เน้นการปฏิบัติจริง 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

20,000 - - 20,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         

35. การสอนภาษาอังกฤษ

โดยครูชาวต่างชาติ 

มฐ.1 

 

1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

- 1,272,000 - 1,272,000 นางวรรณา

และคณะ 

36. กิจกรรมวันส้าคัญทาง

ภาษาอังกฤษ 

มฐ.1 

 

1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

5,000 - - 5,000 

37.  จั ดห าและ พัฒนาสื่ อ

อุปกรณ์ และปรับปรุงห้อง 

MEP6 

มฐ.1 

 

868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

200,000 - - 200,000 

38. ค่ายภาษาอังกฤษ MEP          

ป. 4- 6 มัธยม 1-3 

มฐ.1 

 

868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

- - - - 

39.  โ ค ร ง ก า ร พู ด

ประชาสัมพันธ์ English on 

air (Bilingual) 

มฐ.1 

 

1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

- - - - นางสายรุ้ง

และคณะ 

40. โครงการภาษาอังกฤษวัน

ละค้า (English Breakfast) 

มฐ.1 

 

1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

2,000 - - 2,000 น.ส.ดุษณีย์

และคณะ 

41.  โ ค ร ง ก า ร ท่ อ ง ศั พ ท์

ประจ้าวัน (Vocabulary Daily) 

มฐ.1 

 

1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

5,000 - - 5,000 นายพลวิทย์

และคณะ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นประเมินผล ( C)          

42. วัดและประเมินผลสรุป

การจัดกิจกรรมตามโครงการ 

- - เม.ย.64 - - - - นางค้าปุ่น

และ คณะ 

ขั้นปรับปรุง ( A )         

43. วิเคราะห์ผลการประเมิน

เพ่ือน้าไปปรับปรุงต่อไป 

- - เม.ย.64 - - - - นางค้าปุ่น

และ คณะ 

รวมงบประมาณ  667,000   3,022,000  3,648,720  7,337,720  

 
5.  สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

1 พฤษภาคม2563– 30 เมษายน 2564 

7.  งบประมาณ  

 โครงการนี ใช้งบประมาณทั งสิ น 7,337,720 บาท 
 

8.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั นได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั ง8กลุ่มสาระ  
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ของโรงเรียน   
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณภาพการเรียนรู้อยู่ในระดับดี-ดีมาก 

4. ร้อยละของครูมีการพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 

 

9.  การติดตามประเมินผล 
 1.  ประเมินจากเอกสารหลักฐานทางการศึกษา จากเอกสารของครูประจ้าชั น และจากเอกสารรายงาน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้จากการประเมินสภาพจริง  
และจากการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.  ประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
โดยการใช้แบบประเมินแต่ละด้าน 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี วัดท่ีก้าหนด เกิดสมรรถนะส้าคัญและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

2.  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีการคิด
แบบองค์รวม มีทักษะในการด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

3.  นักเรียนได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

4.  ครูมีความกระตือรือร้นมีการพัฒนาตนเอง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้
กับเพื่อนครู มีการปรับกระบวนทัศน์ ปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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โครงการที่ 8  โครงการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนสูม่าตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ   
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

      มีมาตรฐานและ ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ   
   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
      มีมาตรฐานและ ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางค้าปุ่น กมลเดช, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าระดับชั น 

1. หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานได้ก้าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นกลไกส้าคัญในการ

ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั งระบบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป้าหมายในการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

รวมทั งเป็นเครื่องมือตรวจสอบระดับสถานศึกษาระดับเขตพื นที่การศึกษาและตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับชาติ ซึ่งเป็นสิ่งส้าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี วัดที่ก้าหนด  สมรรถนะส้าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพียงใด 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจทั งระดับประถมศึกษา

และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ดังนั นภารกิจความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารวิชาการ จะต้องดูแล ปรับปรุง 

แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพบนพื นฐานของความแตกต่างระหว่าบุคคล จึงได้มี

โครงการ “พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา” เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

ทั ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั งสนับสนุนปัจจัยด้านการผลิตสื่อ/นวัตกรรมของ

ครูผู้สอน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนทุก

ระดับ 
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2.  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี วัด สมรรถนะส้าคัญและคุณลักษณะ  

อันพึงประสงค์ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และการทดสอบ
ระดับชาติ 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านวิชาการให้สามารถเข้าแข่งขันในระดับเขตพื นที่ และระดับ
ภาคได้ 
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนทุกระดับชั นได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั ง 8 กลุ่มสาระ  

การเรียนรู้ร้อยละ 100  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ของโรงเรียน ร้อยละ 80 

3. ครูมีการพัฒนาสื่อ/ นวัตกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 90 

 3.2  ด้านคุณภาพ 

1. ครูมีความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและมีทักษะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี-ดีมาก 

3. ครูทุกคนผลิตสื่อ นวัตกรรม 

4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงิน
อื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 

- - พ.ค.63 - - - - นางค้าปุ่น
และคณะ 

2. ประชุมชี แจงกิจกรรมตาม
โครงการ 

- - พ.ค.63 - - - - 

ขั้นด าเนินการ(D)         
กลุ่มบริหารวิชาการ         
3. นิทรรศการทางวิชาการ มฐ.1,3 

 
นักเรียน 
ป.1-ม.3 

ก.พ.64 
 

10,000 - - 10,000 นางค้าปุ่น 
และคณะ 
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงิน
อื่นๆ 

4. ก ารส่ ง เส ริ ม ศั ก ยภ าพ

ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั น

เรียน 

มฐ.1,3 นักเรียน 
ป.1-ม.3 

พ.ค.63-

มี.ค.64 

 

 

50,000 - - 50,000 

    

5.  ก า ร ส อ น โด ย ค รู ที่ มี

ความสามารถเฉพาะด้าน 

มฐ.1 นักเรียน 

อนุบาล-ม.3 

พ.ค.63-

มี.ค.64 

- 720,000 - 720,000 

6. การสนับสนุนการสอนโดย

พี่เลี ยงอนุบาล 

มฐ.1 นักเรียน 

อนุบาล 

พ.ค.63-

มี.ค.64 

- 396,000 - 396,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         

7.  ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า

ศักยภาพทักษะทางภาษาไทย 

มฐ.1 1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

30,000 - - 30,000 นางสมบุญ 

และคณะ 

 8. กิ จกรรมวันส้ าคัญ ทาง

ภ าษ า ไท ย  (วั น สุ น ท รภู่ , 

วันภาษาไทยแห่งชาติ) 

มฐ.1 1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

5,000 - - 5,000 

9. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่

มีความสามารถพิ เศษด้าน

ภาษาไทย 

มฐ.1 1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

5,000 - - 5,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         

10.  ส่ ง เ ส ริ ม นั ก เ รี ย น            

ที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง

คณิตศาสตร์ 

มฐ.1 1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

10,000 - - 10,000 นางเพ็ญพร

และคณะ 

 

11. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

(ป.4)**** 

มฐ.1 92 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

2,000 - - 2,000 

12. แข่งขันเกมคณิตคิดเร็ว 

(ป.1-ม.3) 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

2,000 - - 2,000 

13.กิจกรรม GSP ที่น่าค้นหา มฐ.1 ป.6 97 คน พ.ค.63-มี.ค.64 1,000 - - 1,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

14. พัฒนาห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 

มฐ.1 2 ห้อง พ.ค.63-

มี.ค.64 

200,000 634,000 - 834,000 นางกันยาวีร ์

น.ส.สุธารส 

และคณะ 15. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มฐ.1 868 คน พ.ค.63-มี.ค.64 - - - - 
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงิน
อื่นๆ 

16. ปรังปรุงห้องวิทยาศาสตร์

ติดตั งระบบน ้าและไฟฟ้า 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

20,000 - - 20,000 

17.  ส่ ง เส ริ ม ก า ร เรี ย น รู้

วิทยาศาสตร์ 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

5,000 - - 5,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         

18.ส่ งเสริมให้นักเรียนเข้า

ประกวดความสามารถทาง

วิชาการ 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

3,000 - - 3,000 นางอุฬุภากร 

และคณะ 

19.เข้าร่วมกิจกรรมวันส้าคัญ

ทางทางพระพุทธศาสนา 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

3,000 - - 3,000 

20.ส่งเสริมการเรียนรูส้ังคมฯ มฐ.1 868 คน พ.ค.63-มี.ค.64 10,000 - - 10,000 

21.กิจกรรมการเรียนรู้ภู มิ

ปัญญาท้องถิ่น 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

- - - - 

22.กิจกรรมส่งเสริมการเล่า

ข่าว 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

4,000 - - 4,000 

23.โครงการค่ายคุณธรรม

ของนักเรียน 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

- - - - 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         

24.พัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

2,000 - - 2,000 นายอาคเนย์

และคณะ 

25.จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ กีฬา     

ชุดกีฬา 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

10,000 - - 10,000 

26.ส่ ง เส ริ ม กิ จก รรมกี ฬ า

ภายในโรงเรียน 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

- - - - 

27.ส่งเสริมกิจกรรมการเข้า

ร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

- - - - 

28.กิจกรรมวันเด็ก มฐ.1 1,016 คน พ.ค.63-มี.ค.64 10,000 - - 10,000 

29. ต้านภัยยาเสพติด (เดิน

รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ห้องเรียนสี

ขาว แกนน้าสภานร. ค่ายภายนอก) 

มฐ.1 1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

 

3,000 - - 3,000 
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงิน
อื่นๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         

30. ชุดและอุปกรณ์กิจกรรม

เรียนการสอนนาฏศิลป์ 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

10,000 - - 10,000 น.ส.ฉัตรพร

และคณะ 

31. อุปกรณ์กิจกรรมเรียน

การสอนศิลปะ 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

20,000 - - 20,000 

32. อุปกรณ์กิจกรรมเรียน

การสอนดนตรี 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

20,000 - - 20,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         

33. ส่งเสริมความสามารถ

นักเรียนในการแข่งขัน 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

- - - - น.ส.วิศมล

และคณะ 

34. โครงการพัฒนาทักษะ

การงานอาชีพตามหลักสูตร

เน้นการปฏิบัติจริง 

มฐ.1 868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

20,000 - - 20,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         

35. การสอนภาษาอังกฤษ

โดยครูชาวต่างชาติ 

มฐ.1 

 

1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

- 1,272,000 - 1,272,000 นางวรรณา

และคณะ 

36. กิจกรรมวันส้าคัญทาง

ภาษาอังกฤษ 

มฐ.1 

 

1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

5,000 - - 5,000 

37. จั ด ห าและพั ฒ น าสื่ อ

อุปกรณ์  และปรับปรุงห้อง 

MEP6 

มฐ.1 

 

868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

200,000 - - 200,000 

38. ค่ายภาษาอังกฤษ MEP          

ป. 4- 6 มัธยม 1-3 

มฐ.1 

 

868 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

- - - - 

39.  โ ค ร ง ก า ร พู ด

ประชาสัมพันธ์ English on 

air (Bilingual) 

มฐ.1 

 

1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

- - - - นางสายรุ้ง

และคณะ 

40. โครงการภาษาอังกฤษวัน

ละค้า (English Breakfast) 

มฐ.1 

 

1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

2,000 - - 2,000 น.ส.ดุษณีย์

และคณะ 

41.  โ ค ร ง ก า ร ท่ อ ง ศั พ ท์

ประจ้าวัน (Vocabulary Daily) 

มฐ.1 

 

1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 

5,000 - - 5,000 นายพลวิทย์

และคณะ 
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงิน
อื่นๆ 

ขั้นประเมนิผล ( C)          

42.วัดและประเมินผลสรุป

การจัดกิจกรรมตามโครงการ 

- - เม.ย.64 - - - - นางค้าปุ่น

และ คณะ 

ขั้นปรับปรุง ( A )         

43. วิเคราะห์ผลการประเมิน

เพื่อน้าไปปรับปรุงต่อไป 

- - เม.ย.64 - - - - นางค้าปุ่น

และ คณะ 

รวมงบประมาณ 667,000 3,022,000 - 3,689,000  

 
5.  สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

1 พฤษภาคม2563– 30 เมษายน 2564 

7.  งบประมาณ  

 โครงการนี ใช้งบประมาณทั งสิ น 3,689,000 บาท 
 

8.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั นได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั ง8กลุ่มสาระ  

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ของโรงเรียน   
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพการเรียนรู้อยู่ในระดับดี-ดีมาก 

4. ร้อยละของครูมีการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 

 

9.  การติดตามประเมินผล 
 1.  ประเมินจากเอกสารหลักฐานทางการศึกษา จากเอกสารของครูประจ้าชั น และจากเอกสารรายงาน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้จากการประเมินสภาพจริง  
และจากการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.  ประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
โดยการใช้แบบประเมินแต่ละด้าน 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี วัดที่ก้าหนด เกิดสมรรถนะส้าคัญและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

2.  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีการคิด
แบบองค์รวม มีทักษะในการด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

3.  นักเรียนได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

4.  ครูมีความกระตือรือร้นมีการพัฒนาตนเอง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
กับเพ่ือนครู มีการปรับกระบวนทัศน์ ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
 
 
 

 
    
 
 
 

 
 
 
 
 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 
.........................................................................................
.........................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 
        (นางค้าปุ่น  กมลเดช) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 
      (นางสาวสุภาวดี  อึ งพานิช) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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โครงการที่ 9   โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ทรัพยากรมนุษย์ 
สนองมาตรฐาน สพฐ.    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวศิริญญา ใหม่อ่อง 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดท าหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน  เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตร  

การเรียนการสอนในแต่ละระดับ  โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จึงได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา       

ซึ่งสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะทั้ง 5 คือ                 

มีความสามารถในการสื่อสาร  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา สามารถใช้ทักษะในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  เกิดการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  และเป็นผู้ที่สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร  การนิเทศการสอน การพัฒนาครู และการพัฒนา

สื่อ/นวัตกรรมของครู  เป็นภารกิจส าคัญของโรงเรียนซึ่งจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้  

สามารถน าสู่ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานวัดและประเมินผล          

จึงได้จัดท าโครงการ  “พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” ขึ้นเพ่ือเป็นช่องทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้     

ที่หลากหลาย  และน าไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

2.  วัตถุประสงค์  

 1.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ในระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 2.  เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช 2563  เพ่ือสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  และน าไปใช้จัดการเรียนการสอน 

 3.  เพ่ือให้ครูพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  โดยมีการการนิเทศก ากับติดตาม 

 4.  จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
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3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 

 1.  มีหลักสูตรสถานศึกษา  ของโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2.  มีเอกสารประกอบหลักสูตร ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 3.  ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และน าไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 80 
 3.2  ด้านคุณภาพ 

 1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด  
 2.  ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและมีประสิทธิภาพ 

4.  วิธีด าเนินการ (PDCA) 

กิจกรรม/ขั้นตอน
การด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         
1. ประชุมวางแผน
การด าเนินงาน ขอ
อนุมัติโครงการ  

- - พ.ค.63 - - - - เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
นางสาวศิริญญา 
และคณะ 

ขั้นด าเนินการ(D)         

2. จัดหาทรัพยากรใน
การด าเนินงาน 

- - พ.ค.63 1,800 - - 1,800 นางสาวศิริญญา 
และคณะ 

3. ด าเนินกิจกรรมใน
โค รงการ  ทุ กกลุ่ ม
ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู้
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ปรับป รุ งหลั กสู ต ร
ของกลุ่มสาระ 

มฐ.3 
 

ครู 58 คน พ.ค.63-มี.ค.64 200 - - 200 หัวหน้ากลุ่ม 
สาระและหัวหน้า

ระดับช้ัน 

4. ทุกกลุ่มสาระการ
เ รี ย น รู้ จั ด พิ ม พ์
หลักสูตร ที่ปรับปรุง
ใหม่และน าส่งต่อฝ่าย
วิชาการ 

มฐ.3 
 

ครู 58 คน พ.ค.63-มี.ค.64 6,000 - - 6,000 เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
และหัวหน้ากลุ่ม 

สาระ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน
การด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

5. ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้น าหลักสูตรไป
ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

มฐ.3 
 

ครู 58 คน พ.ค.63-มี.ค.64 - - - - คณะครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

ขั้นประเมินผล ( C)          

6.วัดและประเมินผล   
สรุปการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ  

- - มี.ค.64 - - - - นางสาวศิริญญา 
และคณะ 
กรรมการ 

ขั้นปรับปรุง ( A )         

7.  ร า ย ง า น ก า ร
ด าเนินงานเพ่ือน าไป
ปรับป รุ ง โครงการ
ต่อไป 

- - เม.ย.64 - - - - นางสาวศิริญญา 
และคณะ 
กรรมการ 

รวมงบประมาณ 8,000 - - 8,000  

5.  สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 

7.  งบประมาณ   

  โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8,000  บาท 

8.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ระดับประถมศึกษาและ   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2. ร้อยละของเอกสารประกอบหลักสูตร แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 3. ร้อยละของครูที่พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และน าไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
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9.  การติดตามประเมินผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 1. แบบสอบถาม 
 2. แบบทดสอบ 
 3. แบบประเมิน 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูมีความรู้  ความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)              
และสามารถน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 3. นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีศักยภาพในการศึกษาต่อ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย   
และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

           

 

 

         

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

         (นางค าปุ่น  กมลเดช) 

     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

   อนุมัต ิ

   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 

       (นางสาวสภุาวดี  อ้ึงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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โครงการที่ 10   โครงการสง่เสรมิกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน     

และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา  
สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน     

และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ.    มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวยุพเยาว์  ชุมโรย 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก้าหนดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง       

การเรียนรู้ ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551             

เป็นหลักสูตรที่มีหลักสูตรการเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญที่มุ่งให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีความสามารถในทางการคิด 

การแก้ปัญหา การมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้  ทั งใน

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้สัมผัสและเกิดประสบการณ์โดยตรงทั งทางตรงและทางอ้อม และ

ประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการ

เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ น 
 

2.  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะที่เกิดประสบการณ์ตรง โดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง กล้าคิดกล้าท้ า เรียนรู้อย่างสนุกสนาน             
และมีความสุข 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะทางการคิดและทักษะกระบวนการด้านต่างๆน้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

4. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความมีระเบียบวินัยในการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน ทั งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ   

1.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบถ้วนตามหลักสูตร ร้อยละ 90 

2.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการศึกษาจาก

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ร้อยละ 80 

 3.2  ด้านคุณภาพ 

1. ผู้เรียนเกิดความตระหนัก มีเจตคติท่ีดี มีทักษะความรู้ตามศักยภาพจากแหล่งเรียนรู้   

2. ครู ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเข้าใจมีส่วนร่วม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.  ข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน
การด าเนินการ 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)                 

1.ประชุมวางแผน - - พ.ค.63 - - - - นางสาวยุพเยาว์ 
2.ขออนุมัติโครงการ - - พ.ค.63 - - - - 
ขั้นด าเนินการ (D)         
3.ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตร 

มฐ.3 
 

1,016 คน พ.ค.63- 

มี.ค.64 

100,000 - - 100,000 หัวหน้ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ขั้นประเมินผล (C)         

4.ประเมินผล - - เม.ย.64 - - - - หัวหน้ากิจกรรม 

5.สรุปโครงการ - - เม.ย.64 - - - - หัวหน้ากิจกรรม 

ขั้นปรับปรุง (A)         

6.น้าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป 

- - เม.ย.64 - - - - หัวหน้ากิจกรรมทุก
กิจกรรม 

รวมงบประมาณ 100,000 - - 100,000  

 

5.  สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและเนตนารี และแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 

*** ใช้เงินโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 
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6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 
 

7. งบประมาณ 
โครงการนี ใช้งบประมาณทั งสิ น   100,000 บาท 
 

8.  ตวัชี้วัดความส าเร็จ  
1.  ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการศึกษา

จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  
2.  ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล

ครบถ้วนตามหลักสูตร   

 

9.  การติดตามและประเมินผล   

1.  ประเมินผลงานนักเรียนจากกิจกรรมต่าง ๆ 
2.  ประเมินตามสภาพความเป็นจริงโดยการสังเกต สัมภาษณ์และสอบถาม 

          3.  ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดดูแลระบบการช่วยเหลือนักเรียนโดยการคัดกรองได้ถูกต้อง 
 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพจากการได้ศึกษาเรี ยนรู้  สัมผัสจากสภาพจริง          
จากแหล่งเรียนรู้ในสถานที่ต่างๆ 

2.  นักเรียน มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นองค์รวม
สร้างทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3.  ครูและผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

           
 
 ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

   อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 

       (นางสาวสภุาวดี  อึ งพานิช) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 
.........................................................................................
.........................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 
         (นางค้าปุ่น  กมลเดช) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
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โครงการที่ 11   โครงการลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู ้

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที ่1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณฐเณษ  สุดเฉลียว  

1. หลักการและเหตุผล 

โลกปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งที่
มุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้สามารถใช้เทคโนโลยี และสร้างสรรค์งานต่างๆได้ การวิชาการศึกษาของไทย
มุ่งเน้นการพัฒนาสมองซึ่งยังเป็นการพัฒนาเพียงด้านเดียว คือ วิชาการ ดังนั้นรัฐบาลปัจจุบันเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต จึงมีการปฏิรูปการศึกษาอยู่ตลอดเวลาเท่าที่ผ่านมายังไม่ประสบ
ความส าเร็จจึงมีนโยบายต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาลคือ การลดเวลาเรียนภาค
วิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนโยบายการลดเวลา
เรียนดังกล่าวจึงน ามาสู่การปฏิบัติโดยก าหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการถึงเวลา 14.30 น. แต่ที่เวลาโรงเรียน
เลิกยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของแต่ละโรงเรียน ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่างหลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียน
จะกลับบ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติและ
ควรเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ าใจต่อกันการท างานเป็น
ทีมและที่ส าคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่า เด็กทุกคนมี
ความพิเศษ การจัดกิจกรรมไม่จ าเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกันหรือระดับชั้นเดียวกันบางกิจกรรมสามารถ
ศึกษาหรือท าร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพ่ือให้เด็กๆ รู้จักปรับตัวการช่วยเหลือดูแลกันการมีปฏิสัมพันธ์กับคน
หลายช่วงวัย โดยเป็นการจ าลองสภาพจริงในสังคมให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมทักษะในการแก้ปัญหาให้กับ
เด็กไทยต่อไป การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษาเพ่ือเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของไทยนั้นได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะชีวิต 
 จากที่กล่าวข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ได้น้อมน าพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องพุทธิศึกษา 
จริยศึกษา และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มาสู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้
ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ คิดวิเคราะห์ 
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สังเคราะห์ได้ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ประกอบกับโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคาร)  ได้รับ
เลือกให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนน าร่องตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพ่ือในการด าเนินการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.  วัตถุประสงค์  

 1.  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
สนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 
 2.  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” ได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
สนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพโดยใช้กระบวนการ MSAKE 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ   

1.  นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

2.  ร้อยละของนักเรียนพึงพอใจในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” 
 3.2  ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรม ตามความ
ถนัด ความสนใจ โดยอยู่ภายในบริบทที่โรงเรียนสามารถจัดให้ได้เต็มตามศักยภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ได้ด้วย
กระบวนการ MSAKE 

2. นักเรียน ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงจนส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ดีขึ้น 
3. การเรียนรู้ของนักเรียนส่งผลในระยะยาว โดยสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 

4.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม/ขั้นตอน
การด าเนินการ 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)                 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ - - พ.ค.63 - - - - นางสาวณฐเณษ
และคณะ 2.ประชุมวางแผน - - พ.ค.63 - - - - 
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กิจกรรม/ขั้นตอน
การด าเนินการ 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 

ขั้นด าเนินการ (D)         
3. จั ด ท า ข้ อ มู ล
ส ารส น เท ศ เกี่ ย วกั บ
ความสนใจ ความถนัด 
และความต้องการของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

มฐ.3 ป.1-ม.3 พ.ค.63- 
มี.ค.64 

- - - - นางสาวณฐเณษ
และคณะ 

4.เตรียมความพร้อมของ
ค รู ผู้ ส อน  สื่ อ  แ ห ล่ ง
เรียนรู้  อาคารสถานที่ 
และห้องปฏิบัติการ 

มฐ.3 ป.1-ม.3 พ.ค.63- 
มี.ค.64 

- - - - 

5.จัดกิจกรรมแนะแนว
ด้ าน ก ารศึ ก ษ า  ด้ าน
อาชีพ/ กิ จกรรม เพื่ อ
สั งคมและสาธารณ ะ
ประโยชน์ /  กิ จกรรม
ชุมนุม / ชมรม 

มฐ.3 ป.1-ม.3 พ.ค.63- 
มี.ค.64 

5,000 500 - 5,500 

6.  จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร
น า เส น อผ ล งาน ขอ ง
นักเรียน 

มฐ.3 ป.1-ม.3 พ.ค.63- 
มี.ค.64 

- - - - 

ขั้นประเมนิผล (C)         
7.นิเทศ ติดตาม ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

- - มี.ค.64 - - - - 
 

นางสาวณฐเณษ
และคณะ 

8.สรุปโครงการ - - มี.ค.64 - - - - 

ขั้นปรับปรุง (A)         
9.วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร
ป ร ะ เมิ น เพื่ อ น า ไ ป
ปรับปรุง 

- - เม.ษ.63 - - - - 
นางสาวณฐเณษ

และคณะ 

รวมงบประมาณ 5,000 500 - 5,500  

5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

1 พฤษภาคม 2563  -  30  เมษายน 2564 
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7. งบประมาณ 

โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  5,500  บาท 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1.  ร้อยละของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้เข้าร่วม

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

2.  ร้อยละของนักเรียนพึงพอใจในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” 

9. การติดตามและประเมินผล   
1. ประเมินผลผลสัมฤทธิ์นักเรียนจากการร่วมกิจกรรม  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” 
2. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” 
3. ประเมินจากผลงานนักเรียน 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  โรงเรียนสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและ
ความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 
 2.  โรงเรียนสามารถด าเนินการบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล 
 3.  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้ 

 
 
           
 

 
 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

   อนุมัต ิ

   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 

       (นางสาวสภุาวดี อึ้งพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 
.........................................................................................
.........................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 
         (นางค าปุ่น  กมลเดช) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
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โครงการที่ 12  โครงการพฒันาการกระบวนการคิดเพื่อชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ิมเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวศิริวรรณ  ชีวินโสภาเลิศ 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  ได้กล่าวถึงหลักการส าคัญในการจัดการศึกษาที่

เน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  โดยเน้นให้มีทักษะการเรียนรู้ที่

จ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   ความสามารถของนักเรียนในด้าน

การคิดวิเคราะห์เป็นปัญหาส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้  เนื่องจากครูและผู้เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจไม่มีทักษะ

การสอนกระบวนการคิดจึงไม่ได้ฝึกฝน และสอนนักเรียนให้พัฒนาการคิดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  การส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมี

ทักษะชีวิตที่ดี  จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  การจัดท าโครงการพัฒนากระบวนการคิด

เพ่ือทักษะชีวิตที่ดีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านวิชาการและพัฒนาทักษะชีวิต

ให้ดียิ่งขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  

 1.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการคิด 

 3.  เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท างานเป็นทีมของนักเรียนและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 4.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการคิด 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ   

1.  นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทุกระดับชั้น 
2.  นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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3.2  ด้านคุณภาพ 

1. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและมีทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

4.  ข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)                 

1. เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

- - ก.ค. 63 - - - - นางสาวศิริวรรณ 

2. ประชุมชี้แจงและวาง
แผนการด าเนินงาน 

- - ก.ค. 63 - - - - นางสาวศิริวรรณ
และคณะ 

ขั้นด าเนินการ (D)         
1. จัดท าแผนการจดัการ
เรียนรู ้

มฐ.1,3 
 

58 คน ก.ค. 63- 
เม.ย. 64 

- - - - นางสาวศิริวรรณ
และคณะ 

2. พัฒนากระบวนการ
คิดด้วยกลุ่ม/ชมรม/
กิจกรรมเพิ่มเวลารู ้

มฐ.1,3 ป.1-ม.3 ก.ค. 63- 
เม.ย. 64 

- - - - นางจินดา 

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณฝ์ึก
พัฒนาทักษะการคิด/
สิ่งประดิษฐ ์

มฐ.1,3 ป.1-ม.3 ก.ค. 63- 
เม.ย. 64 

5,000 - - 5,000 นางบุปผา 

4. กิจกรรมการเรียนรู้
โครงงานทุกกลุ่มสาระ 

มฐ.1,3 ป.1-ม.3 ก.ค. 63- 
เม.ย. 64 

1,000 - - 1,000 นางสาวศิริวรรณ
และคณะ 

ขั้นประเมนิผล (C)         

5. วัดและประเมินผล - - เม.ย. 64 - - - - นางสาวศิริวรรณและคณะ 

6. สรุปโครงการ - - เม.ย. 64 - - - - นางสาวศิริวรรณและคณะ 

ขั้นปรับปรุง (A)         
7. วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินน าไปปรับปรุง 

- - เม.ษ. 64 - - - - นางสาวศิริวรรณ
และคณะ 

รวมงบประมาณ 6,000 - - 6,000  

5.  สถานที่ด าเนินการ    

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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6.  ระยะเวลาด าเนินการ      

1 พฤษภาคม 2563  -  30 เมษายน 2564 

7. งบประมาณ     

โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  6,000  บาท 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้การพัฒนากระบวนการคิด 

2. ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีม่ีการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

9.  การติดตามและประเมินผล   
1. ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาด้านทักษะการคิดโดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์  

การนิเทศติดตามประเมินผล 
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้านทักษะการคิดโดยใช้แบบทดสอบ 
3. ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ

ความสารมารถในการใช้ทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินแต่ละด้าน 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการคิด 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการคิดที่สูงขึ้น 

3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

4. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการคิดและทักษะการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 
         (นางค าปุ่น  กมลเดช) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
   อนุมัติ 
   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 
       (นางสาวสภุาวดี  อ้ึงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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โครงการที่ 13   โครงการจดัการเรียนรูเ้พื่อสรา้งสรรคด์ว้ยปัญญา (Constructionism) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางเพ็ญพร  สกุลรักษ์ธรรม   

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ

จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  มาตรา 24 การจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับความสนใจ ความถนัดของผู้ เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีกับผู้เรียน ส านักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา ให้โรงเรียนบางบัวฯเป็นโรงเรียนน าร่องในการน าแนวคิดทฤษฎี  Constructionism มา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า

นักเรียนมีพัฒนาการในหลากหลายด้าน มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง รู้จักการสืบสอบ แสวงหาความรู้ได้

ด้วยตนเอง รู้จักการแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์และที่ส าคัญนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

ความรู้ที่คงทน จึงนับได้ว่าการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)  เป็นการจัดการ

เรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง  

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษา จึงคิดน าประโยชน์และความส าเร็จที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

(Constructionism) โดยใช้กระบวนการ M-SAKEต่อยอดขยายผลสู่ทุกระดับสายชั้นเรียนในโรงเรียนทั้งระบบ 
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2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือขยายผลการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ไปใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ทุกระดับสายชั้นเรียน 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  และสามารถสร้าง 
องคค์วามรู้ด้วยตนเอง 

3. เ พ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้  ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
(Constructionism) และสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 

3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ 

1. ทุกระดับสายชั้นเรียนได้จัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) 
2. นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลาย และสามารถน ากระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.  ครูทุกคนมีความรู้  ความเข้า ใจ ในการจัด การเรียนรู้ เ พ่ือสร้ างสรรค์ด้ วยปัญญา 

(Constructionism) และสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
   3.2 ด้านคุณภาพ 

1. ระดับสายชั้นเรียนได้จัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)  
2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ   ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลาย และสามารถน ากระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) 

และสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

4.  ข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)                 

1. ประชุมวางแผนและ
เขียนโครงการ 

- - พ.ค.63 - - - - ครูเพ็ญพรและ
คณะกรรมการ 

2. ขออนุมัติโครงการ - - พ.ค.63 - - - - 
ขั้นด าเนินการ (D)         
3. ประชุมคณะครเูพื่อ
สร้างความเข้าใจและ 
สร้างความตระหนัก 

มฐ.1,3 ครูทุกคน พ.ค.63 - - - - ครูเพ็ญพรและ
คณะกรรมการ 
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

4. ด าเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
สร้างสรรค์ทางปญัญา
(Constructionism) 
ทุกระดับสายชั้น 

มฐ.1,3 ป.1-ม.3 มิ.ย.-ก.ย.63 5,000 - - 5,000 ครูเพ็ญพรและ
คณะครูทุกคน 

 

5. จัดท ำรำยงำนกำร
ด ำเนินกำร 

มฐ.1,3 ครูทุกสายช้ัน ต.ค.63 - - - - 

6. จัดนิทรรศกำรวิชำกำร มฐ.1,3 ครูและนักเรียน
ทุกสายชั้น 

ต.ค.63 - - - - 

ขั้นประเมนิผล (C)         
7. สรุปและประเมินผล
ตำมกิจกรรม 

- - มี.ค.64 - - - - ครูเพ็ญพรและ
คณะกรรมการ 

ขั้นปรับปรุง (A)         
10.วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินเพื่อน าไป
ปรับปรุง 

- - เม.ย.64 - - - - ครูเพ็ญพรและ
คณะกรรมการ 

รวมงบประมาณ 5,000 - - 5,000  
 

5. สถานที่ด าเนินการ 

          โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
         พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 
 

7. งบประมาณ 
        โครงการนี้ใช้งบประมาณ  5,000  บาท 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละของระดับสายชั้นเรียนได้จัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) 
2. ร้อยละของนักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ 

หลากหลาย และสามารถน ากระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. ร้อยละของครูมีความรู้  ความเข้าใจ ในการจัด การเรียนรู้ เ พ่ือสร้ างสรรค์ด้ วยปัญญา 

(Constructionism) และสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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9. การติดตามและประเมินผล 
1. แบบสอบถาม 

2. แบบสังเกต 

3. แบบทดสอบ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ระดับสายชั้นเรียนได้จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)   
2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

และสามารถน ากระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) และ

สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

           

 

 

 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

         (นางค าปุ่น  กมลเดช) 

     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

   อนุมัต ิ

   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 

       (นางสาวสภุาวดี  อ้ึงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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โครงการที่ 14   โครงการสะเตม็ศึกษา 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 2  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางจินดา  ศิริวงศ์ 

1. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ยังไม่สนองความต้องการใน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้เห็นความจ าเป็นในการพัฒนา
นักเรียนไม่เพียงแต่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น  แต่ควรจะ
ประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าว ในการด ารงชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้  โรงเรียนจึงได้จัดการศึกษา  
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีการบรูณาการวิศวกรรมศาสตร์ที่
เรียกว่าสะเต็มศึกษา เป็นการแก้ปัญหาในชีวิตจริง และใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้จัด
สอนในในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทักษะการคิ ด  
รวมทั้งการพัฒนาการกระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน 

2.  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  โดยใช้แนวทางสะเต็ม
ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้                           

2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของสะเต็มศึกษาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติต่อ
นักเรียนและครูผู้สอน 

3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในทุก
ระดับชั้นโดยใช้การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะ
กระบวนการคิด 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ   

1.  นักเรียนร้อยละ100  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
2.  นักเรียนร้อยละ100  ได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะการคิดแบบบูรณาการ 
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3.2  ด้านคุณภาพ 
1. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถใน

การเรียนและการแก้ปัญหาน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีดีขึ้น

ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและมีทักษะกระบวนการคิดมีทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

4.  ข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี ้

เป้าหมายเชิง

ปริมาณ (หน่วย) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         

1.เสนอขออนุมัติโครงการ - - พ.ค.63 - - - - นางจินดา 
2.ประชุมชี้แจงและวาง
แผนการด าเนินงาน 

- - พ.ค.63 - - - - นางจินดา
และคณะ 

ขั้นด าเนินการ (D)         
3.ส่งเสรมิพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สะเต็ม จัดอบรมและศึกษา
ดูงานสะเต็ม 

มฐ.1,3 1,016 คน พ.ค.63- 
เม.ย.64 

2,000 - - 2,000 นางจินดา
และคณะ 

4.จัดท าแผนการเรียนรู้ 
และจัดซื้อหนังสือ 

มฐ.1,3 1,016 คน พ.ค.63- 
เม.ย.64 

2,000 - - 2,000 นางจินดา
และคณะ 

5.จัดหาสื่อวัสดุการเรียน
การสอนกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์และการจา้ง
วิทยากรให้ความรู ้

มฐ.1,3 1,016 คน พ.ค.63- 
เม.ย.64 

2,000 - - 2,000 นางจินดา
และคณะ 

6.กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน
ประกวดโครงงานสะเต็ม 
ทั้งภายในโรงเรยีนและ
หน่วยงานภายนอกท่ีจัด
แข่งขัน ท าไวนิล 

มฐ.1,3 ป.4 - ม.3 พ.ค.63- 
เม.ย.64 

12,000 - - 12,000 นางจินดา
และคณะ 

6.กิจกรรมแสดงผลงาน 
สะเต็ม นิทรรศการระดับ
จังหวัดและระดับภาค 

มฐ.1,3 1,016 คน พ.ค.63- 
เม.ย.64 

2,000 - - 2,000 นางจินดา
และคณะ 

ขั้นประเมนิผล (C)         
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี ้

เป้าหมายเชิง

ปริมาณ (หน่วย) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

7.วัดและประเมินผล   เม.ย.64 - - - - นางจินดา
และคณะ 

8.สรุปโครงการ   เม.ย.64  - - - นางจินดา
และคณะ 

ขั้นปรับปรุง (A)         
9.วิเคราะหผ์ลการประเมิน
เพื่อน าไปปรับปรุง 

มฐ.4 
 

 เม.ย.64 - - - - นางจินดา
และคณะ 

รวมงบประมาณ 20,000 - - 20,000  

 
5.  สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 

7. งบประมาณ 

โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท 
 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

2. ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะการคิดแบบบูรณาการ 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ 

9.  การติดตามและประเมินผล   
 1. ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะเต็มศึกษา  โดยการนิเทศติดตามประเมินผล 

 2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้านวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี 

 3. ประเมินจากผลงานนักเรียนในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  และการใช้ความสามารถในการใช้ทักษะ 

การคิด การแก้ปัญหาและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันจากการท าโครงงานสะเต็ม 
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10.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ครูและนักเรียนสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  โดยใช้แนวทางสะเต็ม

ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 

2. ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของสะเต็มศึกษาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของชาติต่อนักเรียนและครูผู้สอน 

          3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีดีขึ้นในทุกระดับชั้น 

          4. ครูและนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านทั กษะกระบวนการคิดตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา    

 
 

 

 

 

 

           

 

 

  

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

         (นางค าปุ่น  กมลเดช) 

     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

   อนุมัต ิ

   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 

       (นางสาวสภุาวดี  อ้ึงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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โครงการที่  15 โครงการพฒันางานทะเบียนและวดัผล 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพรรณนภา  พันธ์โท 

1. หลักการและเหตุผล 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551    
เป็นกระบวนการ  ตรวจสอบผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรเพ่ือน าผลไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลส าหรับตัดสินผลการเรียน 
โรงเรียนจึงต้องมีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบซึ่ งประกอบด้วยงานทะเบียนและวัดผล  
มีการด าเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ  สามารถรองรับการประเมินภายในและการ
ประเมินภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้   งานทะเบียนและวัดผลเป็นงานที่จะต้องด าเนินการ
ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกัน ทั้งการติดตาม  ก ากับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
และแนวทางที่โรงเรียนก าหนดไว้และจะต้องตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลของนักเรียนและผลการเรียนของ
ผู้เรียน แต่ละคน การจัดท า จัดเก็บและการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ 

 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)จึงต้องมีโครงการงานทะเบียนและวัดผลเพ่ือการจัดเก็บ
ข้อมูลของนักเรียนในเรื่องงานทะเบียนนักเรียนและงานการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ มีความถูกต้อง มีคุณภาพได้มาตรฐานตามระเบียบงานวัดและประเมินผล โดยสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 

 
 

2. วัตถุประสงค์              

1. เพ่ือบุคลากรให้ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดท าเครื่องมือในการวัดและ

ประเมินผลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผลให้มี ประสิทธิภาพและมีการจัดเก็บเอกสารและ         

ข้อมูลนักเรียนที่ได้มาตรฐานและเป็นระบบ 

3.  เพื่อให้มีข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. เพ่ือจะได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือในงานทะเบียนและวัดผลให้ได้มาตรฐาน 

ถูกต้องและเป็นระบบ 
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3. เป้าหมาย 

 3.1   ด้านปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้       

ทุกด้าน ร้อยละ 100 
2. โรงเรียนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้มาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         

ร้อยละ 100 

3. โรงเรียนมีเอกสารหลักฐานทางการศึกษาในงานทะเบียนและวัดผลที่ถูกต้องได้มาตรฐาน    
ร้อยละ 100 

4. โรงเรียนมีข้อมูลที่ได้จากการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ไปพัฒนาการจัดกิจกรรม      
การเรียนการสอน ร้อยละ 100 

5. มีการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนและงานวัดผลอย่างเพียงพอ ร้อยละ 100 
3.2  ด้านคุณภาพ 

1.  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียน 
2.  ข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด   
3.  ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถน าข้อมูลการวัดและประเมินผลไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                                    
4.  โรงเรียนมีเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง  และมีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ 
5.  มีที่เก็บเอกสารงานทะเบียนและงานวัดผลอย่างเพียงพอ 
 

4.  ข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)                 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 

 

- - พ.ค.63 - - - - นางสาวพรรณนภา 

2 .  ป ร ะ ชุ ม จั ด ท า แ ผ น 

ปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผล 

- - พ.ค.63 - - - - น.ส.พรรณนภา 

น.ส.ศิริญญาและคณะ 

3. ประชุมคณะกรรมการ

ช้ีแจงกิจกรรมโครงการ 

- - พ.ค.63 - - - - น.ส.พรรณนภา 

น.ส.ศิริญญาและคณะ 

4. จัดท าแผนการปฏิบัติ งาน

ทะเบียนและวัดผล 

 

- - พ.ค.63 - - - - น.ส.พรรณนภา 

น.ส.ศิริญญาและคณะ 
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นด าเนินการ (D)         

5. ด าเนินงานรับนักเรียน 

ระดับช้ันอนุบาล 1 ระดับช้ัน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

มฐ.1 - มี.ค.63 2,000 - - 2,000 น.ส.ศิริญญา 

น.ส.ศิริวรรณ 

และคณะ 

6 . เอกสารงานทะเบี ยน

ระดับประถมศึกษาและ

ระดับมัธยมศึกษา 

- การตรวจสอบวุฒิและขอ

วุฒิทางการศึกษา 

- การจัดท าใบรับรองทาง-

การศึกษา 

- การจัดท าเรื่องย้าย 

- การจัดท าใบ ปพ.1 ปพ.3  

มฐ.1 

 

1,016 คน 

 

พ.ค.63 - 

เม.ย.64 

5,000 

 

- - 5,000 

 

น.ส.ศิริญญา 

น.ส.ศิริวรรณ 

และคณะ 

7. วัสดุอุปกรณ์ใช้ส าในงาน

ทะเบียน 

7.1 ระดับประถมศึกษา 

7.2 ระดับมัธยมศึกษา 

มฐ.1 - พ.ค.63 - 

เม.ย.64 

5,000 

 

- - 5,000 

 

น.ส.ศิริญญา 

น.ส.ศิริวรรณ 

8. จัดท าเอกสารทางการ

ศึกษา (งานวัดผล) 

8.1 ใบแจ้งผลการเรียน 

8.2 จัดท าแบบบันทึกผลการ

เรียนรายวิชา 

8.3 จัดท ากระดาษค าตอบ 

มฐ.1 

 

1,016 คน เม.ย.63 3,000 - - 3,000 นางสาวพรรณนภา, 

นางสาวสุธารส 

9. จัดท าแบบทดสอบ 

9.1 แบบทดสอบกลางภาค

เรียน,ปลายภาคเรียน 

9.2 แบบทดสอบประเมิน

ความสามารถและทักษะ

ผู้เรียน 

9.3 แบบทดสอบ  

มฐ.1 

 

1,016 คน 

 

พ.ค.63 - 

เม.ย.64 

20,000 - - 20,000 นางสาวพรรณนภา,

นางสาวสุธารส  

และหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู ้
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

Pre o-net  ป.6 , ม3 

9.4 แบบทดสอบข้อสอบ

กลาง 

9.5 จัดท าแบบประเมินการ

อ่านออก เขียนได้  ป .1 -6 

PISA ม.1-3 

9 .6  จั ด ท าแบ บ ท ด สอบ

ยกระดั บผลสั มฤทธิ์ ท าง   

การเรียน 

10. การด าเนินงานการวัด

และประเมินผล 

10.1 ระดับห้องเรียน  

10.2 ระดับโรงเรียน   

10.3 ระดับเขตพื้นที่ข้อสอบ

กลาง 

10.4 ระดับชาติ (NT,O-Net) 

มฐ.1 

 

1,016 คน พ.ค.63 - 

เม.ย.64 

- - - - นางสาวพรรณนภา,

นางสาวสุธารส 

และคณะ 

11. จัดท าคะแนน GPA ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

มฐ.1 

 

- มี.ค-เม.ย.64 - - - - นางสาวพรรณนภา 

นางสาวสุธารส 

และคณะ 

1 2 . ก า ร เที ย บ โอ น ผ ล      

การเรียน 

มฐ.1 - พ.ค. 63-เม.ย.64 - - - - คณะกรรมการ 

เทียบโอน 

13. บันทึกผลการเรียนของ

นักเรียนรายบุคล  (ปพ.1) 

จาก ป.1-6 และ ม.1-3 

มฐ.1 

 

- พ.ค.63- 

เม.ย.64 

- - - - คณะกรรมการ 

เทียบโอน 

ขั้นประเมนิผล (C)         

15. รายงานผลการวัดและ

ประเมินผล 

1 5 .1  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ประเมินคุณภาพผู้ เรียน 2 

ภาคเรียน 

มฐ.1 

 

- พ.ย.63- 

มี.ค.64 

- - - - นางสาวพรรณนภา 

นางสาวสุธารส 
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

15.2 รายงานผลการสอบ

ความสามารถและทักษะ

ตามจุดเน้น 

16. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน

งานวัดและประเมินผล 

มฐ.1 - พ.ค.63 - 

เม.ย.64 

5,000 - - 5,000 นางสาวพรรณนภา 

นางสาวสุธารส 

17. การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์

ส านักงาน   

มฐ.1 

 

- พ.ค.63 - 

เม.ย.64 

5,000 

 

- - 

 

5,000 

 

นางสาวพรรณนภา 

นางสาวสุธารส 

18. สรุปผลการปฏิบัติงาน

ตามโครงการ 

มฐ.1 

 

- มี.ค.64 - - - - น.ส.พรรณนภา 

น.ส.ศิริญญา และคณะ 

ขั้นปรับปรุง (A)         

19. วิเคราะหผ์ลการประเมิน

เพื่อน าไปปรับปรุง 

- - เม.ย.64 - - - - น.ส.พรรณนภา 

น.ส.ศิริญญา และคณะ 

รวมงบประมาณ 45,000 - - 45,000  

5. สถานที่ด าเนินงาน 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

1 พฤษภาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 

7.  งบประมาณ    

โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  45,000  บาท 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ เทคนิคและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทุกด้าน 

2. ร้อยละของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้มาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. ร้อยละของเอกสารหลักฐานทางการศึกษาในงานทะเบียนและวัดผลถูกต้องได้มาตรฐาน 

4. ร้อยละของข้อมูลที่ได้จากการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

5. ร้อยละของการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนและงานวัดผลมีความพอเพียง 
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9. การติดตามและการประเมินผล 

1.  ประเมินความถูกต้องของข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.  ติดตามผลการด าเนินงานโดยใช้แบบสอบถามจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

3.  ติดตามผลการน าข้อมูลผลการวัดและประเมินผล ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.  รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกภาคเรียน 

5.  ติดตามจากการสรุปแผนการปฏิบัติงาน 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ครูมีความรู้ความสามารถในการออกข้อสอบ ร้อยละ100 

2.  มีข้อสอบที่ได้มาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ100 

3.  มีเอกสารหลักฐานทางการศึกษาครบและเป็นมาตรฐาน ร้อยละ 100 

4.  การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบการวัดและ

ประเมินผลอย่างถูกต้อง 

5.  มีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนและการวัดผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตรวจสอบได้ 

6.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ทุกครั้งที่ต้องการและน าผลการ

ประเมินไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 
 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

       

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

         (นางค าปุ่น  กมลเดช) 

     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

   อนุมัต ิ

   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 

       (นางสาวสภุาวดี  อ้ึงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

ลงชื่อ..................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 

       ( นางสาวพรรณนภา  พันธ์โท ) 
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โครงการที่ 16   โครงการพฒันาหอ้งสมุดและแหลง่เรยีนรู ้

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 5  สร้างเครือข่ายทางการศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสมบุญ  กลัดคร้าม 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 ห้องสมุดโรงเรียนได้ด้ าเนินการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่านหลายรูปแบบ  จัดบรรยากาศ            

ภายในห้องสมุดให้มีความสะอาด สะดวก สบาย และถูกต้องตามระบบบรรณารักษ์ศาสตร์ จัดหาหนังสือดี        

มีประโยชน์ ให้พอเพียงกับจ้านวนนักเรียน   โดยเน้น ให้ความส้ าคัญกับมติคณะรัฐมนตรีก้าหนดไว้                   

ในวันที่  2  เมษายน  ของทุกปี  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เป็น “วันรักการอ่าน”  และสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปี 2551-2561         

ให้พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ตามแนวคิดห้องสมุด 3 ดี ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริม      

การอ่านดี บรรยากาศดี  และมีหนังสือที่น่าอ่าน  ตามบริบทของโรงเรียนอีกทั งด้าเนินการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือการอ่านกับสาระ  การเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กให้อ่านออกเขียนได้ส่งผลต่อการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ น 

 

2. วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือปรับปรุงห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ตามแนวคิดห้องสมุด 3 ดี เอื อต่อการค้นคว้า  และ
บริการแก่ผู้ให้การบริการมากขึ น 
 2.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภายในห้องสมุดแก่ครูและนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ของตนเองได้ตามศักยภาพ 
 3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน  และการศึกษาค้นคว้าหนังสือที่ทันสมัยด้วยตนเอง 
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 4.  เพ่ือประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ นได้ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา 
          5.  เพ่ือให้บุคลากรห้องสมุดมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาห้องสมุด 

3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีทักษะในการแสวงหา

ความรู้ ด้วยตนเองและใฝ่การเรียนรู้ร้อยละ 90 

 3.2  ด้านคุณภาพ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลายรูปแบบและทั่วถึงทุกระดับชั น จัดบรรยากาศในห้องสมุดที่

เอื อต่อการเรียนรู้และจูงใจให้เข้าใช้และถูกต้องตามระบบบรรณารักษ์ศาสตร์ มีหนังสือ สื่อต่างๆ ทีเ่หมาะสมและ

พอเพียง 
 

4.  ข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน

การด าเนินการ 

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         

1.ประชุมวางแผน
เขียนโครงการ 

มฐ.1,3 
 

- พ.ค.63 - - - - นางสมบุญและคณะ 

2.ขออนุมัติโครงการ มฐ.1,3 - พ.ค.63 - - - - นางสมบุญและคณะ 

ขั้นด าเนินการ (D)         
3. พัฒนาระบบงาน
ห้องสมุด 

มฐ.1,3 1,016 คน พ.ค.63- 
มี.ค.64 

2,000 - - 2,000 นางสมบุญ 

และคณะ 
4. จัดหาสารสนเทศ มฐ.1,3 1,016 คน พ.ค.63- 

มี.ค.64 
10,000 5,000 - 15,000 

5. ซ่อมแซมหนังสือ
ช้ารุด 

มฐ.1,3 1,016 คน พ.ค.63- 
มี.ค.64 

5,000 - - 5,000 

6. จัดกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 

มฐ.1,3 1,016 คน พ.ค.63- 
มี.ค.64 

1,000 - - 1,000 

7. โครงการรักการ
อ่าน (พาลูกอ่าน) 

มฐ.1,3 1,016 คน พ.ค.63- 
มี.ค.64 

5,000 - - 5,000 



แผนปฏบิติัการโรงเรียนบางบวั(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563 
 
 

85 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน

การด าเนินการ 

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 

ขั้นประเมินผล (C)         
8.ประเมินผล มฐ.1,3 1,016 คน พ.ค.63-

มี.ค.64 
- - - - นางสมบุญ 

และคณะ 
9.สรุปโครงการ มฐ.1,3 - มี.ค.64 - - - - 

ขั้นปรับปรุง (A)         
10.น้าผลการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป 

- - เม.ย.64 - - - - นางสมบุญ 

และคณะ 

รวมงบประมาณ 23,000 5,000 - 28,000  
 

5.  สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

   1  พฤษภาคม  2563 - 30 เมษายน 2564 
 

7. งบประมาณ 

 โครงการนี ใช้งบประมาณทั งสิ น  28,000  บาท 
 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 1. ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่ได้เข้าใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีทักษะ

ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและใฝ่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 2. ห้องสมุดได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ตามแนวคิดห้องสมุด 3D 
 

9.  การติดตามและประเมินผล 

 1. รายงานการจัดกิจกรรมทุกขั นตอน 

 2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการประเมินสภาพจริง และการใช้แบบทดสอบ 

 3. ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบสอบถาม 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. ห้องสมุดได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลาย  มีบรรยากาศ

จูงใจผู้เข้าใช้บริการ และมีสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ที่พอเพียง  เหมาะสม  และทันสมัยรวมถึงการจัดกิจกรรม   

ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่องพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กให้อ่านออกเขียนได้ 

    2. แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนยังขาดคนรับผิดชอบและยังให้บริการไม่เต็มที่ ท้าให้นักเรียนขาด

โอกาสแสวงหาความรู้ทั งภายในและภายนอก 

 

 

 

 
 

 

           
 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

         (นางค้าปุ่น  กมลเดช) 

                   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

   อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 

       (นางสาวสภุาวดี  อึ งพานิช) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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โครงการที่ 17  โครงการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา   
สนองนโยบาย สพป.กทม.นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ              นางจินดา  ศิริวงศ์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนมีคุณภาพ เป็นการท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่าง

เต็มที่ ให้รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้

ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพ่ึงตนเองและสามารถสร้างชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 

 ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องมีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหาร และการ

จัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา เพ่ือเป็นกระจกส่องตน ส่องงาน และส่องศิษย์ ช่วยให้โรงเรียน

ได้วิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็ง ที่เกิดขึ้นกับตนกับงานกับศิษย์ และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่ง

สอดคล้องกับหมวด 6 มาตรา  48 ที่ได้ก าหนดให้หน่วยค้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ

ในสถานศึกษาให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตร

วิทยาคาร) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพทางการศึกษา และด าเนินการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้บรรลุคุณภาพมาตรฐาน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ครูมีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานต่างๆ ในโรงเรียนให้บรรลุตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ 
3. เพ่ือรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษาแก่หน่วยงานต้นสังกัดคณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้ปกครองและสาธารณชน เพ่ือให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  

สูงยิ่งๆขึ้นไป 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 

1. ครูมีความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 100 
2. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในทุกมาตรฐาน และผ่านการประเมินคุณภาพ

ภายนอกทุกตัวบ่งชี้ 
3. มีรายงานคุณภาพการศึกษา 1 ฉบับ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อผู้ปกครอง

และชุมชน  
 3.2  ด้านคุณภาพ 

1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถก าหนดนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน 

2.  สถานศึกษามีการวางระบบกลไกที่ดีในการประกันคุณภาพในสถานศึกษาซึ่งได้มาจากการ
ระดมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

ปริมาณ 
(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         
1. เสนอขออนุมัติโครงการ - - พ.ค.63 - - - - นางจินดา 
2. ประชุมคณะกรรมการ - - พ.ค.63 - - - - นางจินดาและ

คณะกรรมการ 

ขั้นด าเนินการ (D)         
3. ให้ความรู้ความเข้าใจ และ
สร้างความตระหนักในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

มฐ.2 
 

- พ.ค.63-เม.ย.64 - - - - นางจินดาและ
คณะกรรมการ 

4. ด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน 
4.1  ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาของสถานศึกษา 
4.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
4.3 จัดระบบบริหารและ
ส ารสน เท ศ  เช่ น  จั ด ท า
เอกสารงานประกันฯ จัดท า
เว็บไซต์เผยแพร่สารสนเทศ 

มฐ.2 
 

- พ.ค.63-เม.ย.64 - - - - นางจินดาและ
คณะกรรมการ
และคณะคร ู
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กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

ปริมาณ 
(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

4.4 ด าเนินงานตามแผน 
พัฒนา 
4.5  ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
คุณภาพการศึกษา 
4.6 ประเมินคุณภาพภายใน 
4.7 ท าราย งาน คุณ ภ าพ
ประจ าปี (SAR) 
5. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อ
ใช้ในงานประกันคุณภาพฯ 

มฐ.2 
 

- พ.ค.63-เม.ย.64 20,000 - - 20,000 นางจินดาและ
คณะกรรมการ 

6. เตรียมรับการประเมิน  
คุณภาพภายในจากต้นสังกัด
และประเมินภายนอกโดย  
สมศ. 

มฐ.2 
 

- พ.ค63-เม.ย.64 2,000 - - 2,000 นางจินดาและ
คณะกรรมการ 

ขั้นประเมินผล ( C)         

7. ติดตาม วัด ประเมินผล  
และรายงานโครงการ 

- - เม.ย.64 - - - - นางจินดาและ
คณะกรรมการ 

ขั้นปรับปรุง (A)         
8.  วิ เค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร
ป ร ะ เมิ น เ พ่ื อ น า ไ ป
ปรับปรุงโครงการ 

- - เม.ย.64 - - - - นางจินดาและ
คณะกรรมการ 

รวมงบประมาณ 22,000  - 22,000  
 
5.  สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนบางบัว  (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ  

1 พฤษภาคม  2563 – 30 เมษายน 2564 

 

7.  งบประมาณ   

โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 22,000 บาท 
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8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.   ร้อยละของจ านวนครูที่เข้าร่วมประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ หรือศึกษาดูงาน เพื่อรับความรู้  
สร้างความเข้าใจ หรือสร้างความตระหนักเก่ียวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.   ผลการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 
3.   จ านวนรายงานคุณภาพการศึกษา รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อผู้ปกครองและชุมชน  
 

9. การติดตามและประเมินผล 
 1.  สังเกต ประเมินสภาพจริงตรวจสอบวิเคราะห์แบบประเมินร่องรอย/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 2.  แบบสอบถามเอกสารหรือคู่มือการปฏิบัติงานจากต้นสังกัด 

3.  ประเมินผล เอกสาร/ปฏิทินการปฏิบัติงาน   
4.  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
2.  ครูผู้ปกครองและหน่วยงานต้นสังกัด สามารถก าหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี

ทิศทางที่ชัดเจน 
3.  รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษาแก่หน่วยงานต้นสังกัดคณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้ปกครองและสาธารณชน 
 

                                                              
 

 

 

 

 

           

 

 

 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

         (นางค าปุ่น  กมลเดช) 

     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

   อนุมัต ิ

   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 

       (นางสาวสภุาวดี  อ้ึงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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โครงการที่ 18 โครงการพฒันาคุณภาพงานแนะแนว 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายทางการศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

   กลยุทธ์ที่ 6 สร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

 และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

สนองนโยบายสพป.กทม.นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

 และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสายรุ้ง  จงฝังกลาง 

1. หลักการและเหตุผล 

 การแนะแนวเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน      

คิดเป็น ใช้ชีวิตเป็น สามารถตัดสินใจและวางแผนการศึกษา อาชีพ และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่ง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ก้าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดบริการและกิจกรรม

แนะแนวให้แก่ผู้เรียนทุกคน โดยให้งานแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ก้าหนดให้งานแนะ

แนวอยู่ในโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  มีแผนงานโครงการและกิจกรรมด้าเนินงานชัดเจนรวมถึงการ

จัดบริการแนะแนว 5 บริการ ได้แก่ บริการศึกษารวบรวมข้อมูล บริการสนเทศ บริการให้ค้าปรึกษา บริการ   

จัดวางตัวบุคคลและบริการติดตามผล  ให้ครอบคลุมการแนะแนวการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

2.  วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมเต็มตามศักยภาพ 

  2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนสามารถด้ารงชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างพอเพียงและมีความสุข 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ     

ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั งหมด ได้รับการบริการของงานแนะแนว  

 3.2  ด้านคุณภาพ  

เกิดประสิทธิภาพในการด้าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ของงานแนะแนว 
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4.  วิธีด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         
1. เสนอขออนุมัติโครงการ - - พ.ค.63 - - - - นางสาวสายรุ้ง 

และคณะ 2.ประชุมชี แจงกิจกรรมตาม
โครงการ 

- - พ.ค.63 - - - - 

ขั้นด าเนินงาน (D)         
3. กิจกรรมบริการแนะแนว 
(เอกสารตา่งๆ ระเบียนสะสม) 

มฐ.1 1,016 คน พ.ค.63- 
เม.ย.64 

3,000 - - 3,000  

4. จัดหาสื่อ อุปกรณ์เครื่องมือ
แนะแนว 

มฐ.1 
 

900 คน พ.ค.63- 
เม.ย.64 

500 - - 500 นางสาวสายรุ้ง 
และคณะ 

5. นิทรรศการแนะแนว
การศึกษาต่อ:โลกกว้างทาง
การศึกษา 

มฐ.1 900 คน พ.ค.63- 
เม.ย.64 

- 500 - 500 

6. พบแหล่งเรียนรูมุ้่งสู่อาชีพ มฐ.1 900 คน พ.ค.63- 
เม.ย.64 

- - - - 

7. กิจกรรมปัจฉมินิเทศ ป.6
และ ม.3 

มฐ.1 170 คน เม.ย.64 20,000 - - 20,000 หัวหน้าสาย
ชั น ป.6 ม.3 

8. กิจกรรมปฐมนเิทศ ม.1  มฐ.1 70 คน พ.ค.63- 
เม.ย.64 

- - - - ครูบุปผา 
และคณะ 

ขั้นประเมนิผล ( C)          
9. นิเทศ ติดตามผล - - เม.ย.64 - - - - นางสาวสายรุ้ง 

และคณะ 

10.สรุปและรายงานผล การ
ด้าเนินงาน 

- - มี.ค.64 - - - - นางสาวสายรุ้ง 
และคณะ 

ขั้นปรับปรุง ( A )         

11.  วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร
ด้าเนินงานให้ได้แนวทางใน
การปรับปรุงการด้าเนินงาน
ต่อไป 

- - มี.ค.-เม.ย.64 - - - - นางสาวสายรุ้ง 
และคณะ 

รวมงบประมาณ 23,500 500    -    24,000   

 

5.  สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 
 

7. งบประมาณ 

 โครงการนี ใช้งบประมาณทั งสิ น  24,000 บาท 
 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการบริการของงานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเต็ม

ศักยภาพของตน 
 

9.  การติดตามและประเมินผล 

1. แบบสอบถามการให้บริการแนะแนวเพ่ือประเมินกิจกรรม 

2. แบบสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

3. แบบประเมินผลงาน 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   1. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตน และมีทักษะในการด้ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
   2.โรงเรียนจัดกิจกรรมในงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

 (นางค้าปุ่น  กมลเดช) 

     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 

(นางสาวสุภาวดี  อึ งพานิช) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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โครงการที่ 19 โครงการพฒันาศกัยภาพหนูนอ้ยปฐมวยั 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม ประพฤติดี มีวินัย สืบสานความเป็นไทย ด ารงตน 
                ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
กลยุทธ์ที่ 5  สร้างเครือข่ายทางการศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                              นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐาน สพฐ.    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
                              มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                              มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวขนิษฐา  บัวภา 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนได้จัดท า “โครงการพัฒนาศักยภาพหนูน้อยปฐมวัย” เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพของ
เด็กอย่างเต็มศักยภาพ เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 โดย
เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา อย่างสมดุ ล มีเจตคติที่ดีต่อ
ท้องถิ่น สนใจใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยค านึงถึงความแตกแต่งของแต่ละบุคคล  คณะครูปฐมวัยเห็น
ความส าคัญในการให้เด็กได้เล่นของเล่นตามมุมที่มีจ านวนพอเพียงจัดวางบนชั้นวางของอย่างเป็นระเบียบมีมุม
หลากหลายมุม และเด็กสามารถจัดเก็บเข้าที่ได้เอง ภายในห้องเรียนมีหนังสือนิทานที่หลากหลายเหมาะสมกับ
วัย ได้เรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย มีความทันสมัย อยู่ในห้องเรียนที่อากาศถ่ายเทได้ดี มีความปลอดภัย          
จัดสภาพแวดล้อม สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก และครูทุกคนน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดประสบการณ์อย่างเหมาะสมกับวัย มีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งการน าข้อมูลผลการประเมินไปใช้เพ่ือพัฒนาเด็กต่อไป จากผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 
1-3 มีจ านวนเด็กทั้งหมด 146 คน ปีการศึกษา 2562 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 99.32 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ ร้อยละ 98.63 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 100    
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 95.21 และ      
ความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการจัดห้องเรียนระดับปฐมวัย ที่มีมุมส่งเสริมการเรียนรู้        
ที่หลากหลาย และมีบรรยากาศท่ีน่าเรียนรู้ ร้อยละ 93.61   
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 จากผลพัฒนาการเด็ก ปีการศึกษา 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพหนูน้อยปฐมวัย ได้ปรับกิจกรรม   
เพ่ือความเหมาะสม ในปีการศึกษา 2563 เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยการจัดกิจกรรม 
Unplugged Coding ส าหรับเด็กปฐมวัย จะเป็นพ้ืนฐานความคิดด้านการเรียนวิทยาการค านวณส าหรับ       
การเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป   

จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกแต่งของแต่ละบุคคล สมควรที่โรงเรียนจะด าเนินการ
ตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์  

  2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย เหมาะสมกับวัย 
  2.2 เพ่ือเด็กได้รับประสบการณ์จากการจัดกิจกรรม Unplugged Coding ส าหรับเด็กปฐมวัย อันเป็น
พ้ืนฐานความคิดด้านการเรียนวิทยาการค านวณ ส าหรับการเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป   
  2.3 เพ่ือเด็กได้รับประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมหนูน้อยปลูกผัก  
  2.4 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
และครูน าไปใช้ในการจัดประสบการณ์เพ่ือเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย มีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
  2.5 เพ่ือเด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  
  2.6 เพ่ือ เด็กกล้าซักถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู้และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ 
  2.7 เพ่ือเด็กที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีความภูมิใจในตนเอง รักสถานศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีต่อ
เพ่ือนและครู 
  2.8 เพ่ือจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ ภายในห้องเรียนและ
จัดให้มีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ     

3.1.1 เด็กระดับชั้นปฐมวัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญา เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 92 
3.1.2 เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม Unplugged Coding ส าหรับเด็กปฐมวัย อันเป็นพ้ืนฐานความคิด

ด้านการเรียนวิทยาการค านวณ ร้อยละ 85 
3.1.3 ครูน าหลักสูตรไปใช้ ร้อยละ 95 
3.1.4  ครูจัดกิจกรรมการประเมินพัฒนาการทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและรายงานผลให้ผู้ปกครอง

รับทราบ  ร้อยละ 100 
3.1.5 เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 100 
3.1.6 เด็กระดับชั้นปฐมวัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เพ่ือการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
3.1.7 เด็กระดับชั้นปฐมวัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยปลูกผัก ร้อยละ 85 
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3.1.8 เด็กระดับชั้นอนุบาล 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อย ร้อยละ 91 
3.1.9 ความพึงพอใจของ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการจัดห้องเรียนระดับปฐมวัย ที่มีมุม

ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้ ร้อยละ 91  
 3.2  ด้านคุณภาพ 

3.2.1 เด็กได้เรียนรู้ตามรูปแบบบูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย  
3.2.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้มีความทันสมัย

และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และน าไปใช้ในการจัดประสบการณ์เพ่ือเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย มีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 

3.2.3 เด็กสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้และเข้าใจได้ 
3.2.4 เด็กที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีความภูมิใจในตนเอง รักสถานศึกษา มีความสัมพันธ์อันดี

ต่อเพ่ือนและครู  
3.2.5 เด็กกล้าซักถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู้และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ  
3.2.6 ห้องเรียนระดับปฐมวัย มีมุมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้ 

4.  วิธีด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         
1. เสนอขออนุมัติโครงการ - - มิ.ย.63 - - - - นางสาวขนิษฐา  

คณะครูปฐมวัย 2.ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ - - มิ.ย.63 - - - - 

ขั้นด าเนินงาน (D)         
3. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 

มฐ. 
1,2, 3 

5 คน มิ.ย.-ก.ค.
63 

500 - - 500 นางสาวขนิษฐา  
คณะครูปฐมวัย 

4. จัดหาและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

มฐ.2 5 คน มิ.ย.-ก.ค.
63 

12,000 - - 12,000 นางสาวขนิษฐา  
คณะครูปฐมวัย 

5. จัดซื้อช้ันวางของเพื่อจัด
มุมการเรียนรู้ 

มฐ.2 5 คน มิ.ย.-ก.ค.
63 

10,000   10,000 นางสาวขนิษฐา  
คณะครูปฐมวัย 

6.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา เด็กปฐมวัย
(Coding, โครงการ) 

มฐ.1,3 148 คน ก.ค.63-
เม.ย.64 

4,000 - - 4,000 นางสาวขนิษฐา  
บัวภา 

7. กิจกรรมหนูน้อยรักการ
อ่าน (สื่อวัสดุ) 

มฐ.1,3 148  คน ก.ค.63-
เม.ย.64 

3,000 - - 3,000 นางวนิดา   
ทัพนันท์ 

8. กิ จ ก รรม ก ารป ระ เมิ น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่าง
เป็นระบบ 

มฐ. 
1,2, 3 

5 คน ก.ค.63-
เม.ย.64 

7,500 - - 7,500 นางสาวขนิษฐา  
คณะครูปฐมวัย 
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

9. กิจกรรมหนูน้อยปลูกผัก มฐ.1,3 148 คน ก.ค.63-
เม.ย.64 

500 - - 500 นางสาวขนิษฐา  
คณะครูปฐมวัย 

10. กิจกรรมบัณฑิตน้อย มฐ. 3 60  คน เม.ย.64 3,000 - - 3,000 นางสาวอัจฉราพร  

ขั้นประเมนิผล ( C)          
9. ติดตาม วัด ประเมินผล 
และรายงานโครงการ 

- - เม.ย.64 - - - - นางสาวขนิษฐา  
คณะครูปฐมวัย 

ขั้นปรับปรุง ( A )         

11. วิเคราะห์ผลการประเมิน 
เพื่อน าไปปรับปรุงโครงการ 

- - เม.ย.64 - - - - นางสาวขนิษฐา  
คณะครูปฐมวัย 

รวมงบประมาณ 40,500 - - 40,500  

 
5.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 
 

7. งบประมาณ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  40,500  บาท 
 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
8.1 ร้อยละของเด็กระดับชั้นปฐมวัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญา เหมาะสมกับวัย 
8.2 ร้อยละของเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม Unplugged Coding ส าหรับเด็กปฐมวัย อันเป็นพ้ืนฐาน

ความคิดด้านการเรียนวิทยาการค านวณ  
8.3 ร้อยละของครูน าหลักสูตรไปใช้  
8.4 ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการประเมินพัฒนาการทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและรายงานผลให้

ผู้ปกครองรับทราบ  
8.5 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย  
8.6 ร้อยละของเด็กระดับชั้นปฐมวัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพ่ือการเรียนรู้ 
8.7 ร้อยละของเด็กระดับชั้นปฐมวัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยปลูกผัก 
8.8 ร้อยละของเด็กระดับชั้นอนุบาล 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อย 
8.9 ร้อยละของความพึงพอใจของ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในการจัดห้องเรียนระดับปฐมวัย      

ที่มีมุมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้ 
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9.  การติดตามและประเมินผล 
9.1 แบบประเมินกิจกรรม  
9.2 บันทึกรักการอ่าน 
9.3 แบบรายงานประจ าตัวเด็กปฐมวัย 
9.4 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 เด็กระดับชั้นปฐมวัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญา เหมาะสมกับวัย 
  10.2 เด็กได้รับประสบการณ์จากการจัดกิจกรรม Unplugged Coding ส าหรับเด็กปฐมวัย อันเป็น
พ้ืนฐานความคิดด้านการเรียนวิทยาการค านวณ ส าหรับการเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป   
  10.3 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และครู
น าไปใช้ในการจัดประสบการณ์เพ่ือเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาที่เหมาะสมกับ
วัย มีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
  10.4 เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
  10.5 เด็กกล้าซักถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู้และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ  
  10.6 เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมหนูน้อยปลูกผัก 
  10.7 เด็กที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีความภูมิใจในตนเอง รักสถานศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีต่อเพ่ือน
และครู 
  10.8 ห้องเรียนระดับปฐมวัย มีมุมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

  (นางค าปุ่น  กมลเดช) 

       หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

  อนุมัติ 

  ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 

  (นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 



แผนปฏบิติัการโรงเรียนบางบวั(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563 
 
 

99 
 

โครงการที่ 20 โครงการพฒันาผูเ้รยีนที่มีความตอ้งการพิเศษ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
                   กลยุทธ์ที่  6 สร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   นโยบายที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                               นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน                                   
                                                 และลดความเลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   นโยบายที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                               นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน                                   
                                                และลดความเลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานเรียนร่วม มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสุชา  เครือค้า  และคณะครูสายชั นการศึกษาพิเศษ 

1.หลักการและเหตุผล 
 ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  2542     ก้าหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษา

ให้กับคนไทยอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ   โดยให้ยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล   เพราะการศึกษาเป็นรากฐาน

ส้าคัญของชีวิตที่จะน้าพาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศชาติในโอกาสต่อไป  หากแต่นักเรียนหรือ

ผู้เรียนแต่ละคนนั นมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย  ทั งสุขภาพ  สติปัญญาและอ่ืน ๆ  การจัดการศึกษา

หรือการจัดประสบการณ์ทางการศึกษาให้กับผู้เรียนจึงต้องมีความหลากหลายตามไปด้วย    นอกจากนี แล้ว 

ความไม่เท่าเทียมกันในด้านความพร้อมของผู้เรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการในการที่จะได้รับบริการ

ทางการศึกษาของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ  เพ่ือตอบสนองปัญหาเฉพาะของผู้เรียนยิ่งมีความส้าคัญและ

จ้าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องจัดให้แก่ผู้เรียน  ดังนั นเพ่ือเป็นการขยายโอกาสในการให้บริการส้าหรับ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ   โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร)    จึงได้จัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษขึ น  ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและใช้ความสามารถที่มีอยู่ปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน  ด้ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน

สังคมได้อย่างมีความสุข  พ่ึงพาตนเองได้และไม่เป็นภาระของสังคม 

 

 



แผนปฏบิติัการโรงเรียนบางบวั(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563 
 
 

100 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกได้รับบริการด้านการศึกษา การพัฒนาประสบการณ์และ     
การพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 
 2. บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาประสบการณ์ด้านการให้บริการ         
ด้านการศึกษาพิเศษ 
 3. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคน ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแล
นักเรียนที่เหมาะสม 
 4. ผู้ปกครองนักเรียนปกติทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์ ในการอยู่ร่วมกันกับบุคคล               
ที่มีความต้องการพิเศษ 
 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนปีละไม่น้อยกว่า 50 คน ได้รับบริการด้านการศึกษา  
การพัฒนาประสบการณ ์และการพัฒนาศักยภาพ 

2. บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาประสบการณ์ด้านการให้บริการ    
ด้านการศึกษาพิเศษ 

3. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคน ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแล
นักเรียนที่เหมาะสม 

4. ผู้ปกครองและนักเรียนปกติทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันกับบุคคล    
ทีม่ีความต้องการพิเศษ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้รับบริการด้านการศึกษาพิเศษ การพัฒนา

ประสบการณ์ และการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 
2. บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการแก่

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
3.  ผู้ปกครองและนักเรียน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดี

ต่อกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
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4.  วิธีด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         
1. เสนอขออนุมัติโครงการ - - พ.ค.63 - - - - นางสุชา เครือค้า 

และคณะคร ู2.ประชุมชี แจงกิจกรรม - - พ.ค.63 - - - - 
ขั้นด าเนินงาน (D)         
3.การแสดงผลงานนอก
สถานท่ี 

มฐ.1,3 คร ู/นักเรียน 
60  คน 

พค.63 
เมย.64 

- - 2,000 2,000 นางสาวธันยาพร 
แก่นเสลา 

4. การคัดกรองและส่งเสริม
นักเรียนกลุม่เสี่ยง 

มฐ.1,3 - พค.63 
เมย.64 

1,000 - - 1,000 นางสุชา เครือค้า 
และคณะคร ู

5.จัดหาและพัฒนาสื่อสา้หรับ
นักเรียนการศึกษาพิเศษ 

มฐ.1,3  

นร. 51  
คน 

พค.63 
เมย.64 

3,000 - - 3,000 คณะครู
การศึกษา
พิเศษ 

6. การจัดซื ออุปกรณ์กีฬา
ส้าหรับนักเรียนการศึกษา
พิเศษ 

มฐ.1,3  

นร. 51  
คน 

พค.63 
เมย.64 

4,000 - - 4,000 นางสาวศิริกร 
กิจสรวงษ ์

ขั้นประเมนิผล ( C)          
8. นิเทศ ติดตามผล - - เม.ย.64 - - - -  

9.สรุปและรายงานผล  - - มี.ค.64 - - - -  

ขั้นปรับปรุง ( A )         

10. วิเคราะห์ผลการประเมิน
เพื่อน้าไปปรับปรุง 

- - มี.ค.-เม.ย.64 - - - -  

รวมงบประมาณ 8,000 -  2,000  10,000   

 
5.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 
 

7. งบประมาณ 
 โครงการนี ใช้งบประมาณทั งสิ น  10,000 บาท 
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8.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1.  จ้านวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกได้รับบริการด้านการศึกษาพิเศษ  การพัฒนา
ประสบการณ ์และการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 
 2.  จ้านวนบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาประสบการณ์ด้านการให้บริการ
ด้านการศึกษาพิเศษ 
 3.  จ้านวนผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแล
นักเรียนที่เหมาะสม 
 4.  จ้านวนผู้ปกครองและนักเรียนปกติได้รับความรู้และประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันกับบุคคล       
ที่มีความต้องการพิเศษ 
 

9.  การวัดและประเมินผล 
 1. แบบประเมินโครงการ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
3. แบบประเมินพัฒนาการนักเรียนเรียนร่วม 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษร้อยละ 100  ได้รับบริการด้านการศึกษา  การพัฒนาประสบการณ์ 
และการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 

2.ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และประสบการณ์
ด้านการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
           3.  บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาประสบการณ์ด้านการให้บริการด้าน
การศึกษาพิเศษ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

 อนุมัติ 

 ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 

(นางสาวสุภาวดี  อึ งพานิช) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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โครงการที่ 21   โครงการพฒันาการเรยีนรูสู้อ่าชีพ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม ประพฤติดี มีวินัย สืบสานความเป็นไทย 

ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางบุปผา มหาศะรานนท์ 

1.หลักการและเหตุผล 

 จากหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานาอาชีพและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 ได้

ก าหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้สาระการอาชีพ  ซึ่ง เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็น

ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพ

สุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จึงได้ท าโครงการ

พัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนในด้านงานอาชีพ  เพ่ือสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนรู้และฝึกฝน

ทักษะในงานอาชีพที่นักเรียนสนใจ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เห็นแนวทางการศึกษาต่อ ตลอดถึง

การประกอบอาชีพต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกศึกษา หรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ 

ความถนัด ความรู้ ความสามารถ และความต้องการของตลาดแรงงาน  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจใน

การเรียนรู้งานอาชีพ   
 

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

2. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีพจากคณะครูและวิทยากรภายนอก 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 

    1.  นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านงานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 80 
    2.  มีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนอาชีพในกับนักเรียน อย่างน้อย 2 ท่าน 
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 3.2 ด้านคุณภาพ 

1.  นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านงานอาชีพ และเกิดเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
2.  วิทยากรภายนอกที่มาให้ความรู้ด้านงานอาชีพเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความช านาญ 

4.  ขั้นตอนและแผนด าเนินการ 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 

รวม 
ผู้รับผิดชอบ 

 
เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         

1. เสนอขออนุมัติโครงการ - - มิ.ย. 63 - - - - นางบุปผา 

และคณะ 2. ประชุมวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนอาชีพร่วมกับ 
คณะครูและวิทยากร 

- - มิ.ย. 63 - - - - 

ขั้นด าเนินงาน (D)         

3.  ด า เนินการสอนอาชีพ
ให้กับนักเรียน ในกิจกรรม
ชุมนุมอาชีพ  
(ขนมอบ  ขนมไทย งานเกษตร  
งานช่าง งานเสริมสวย งานดนตรี 
งานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  
งานอาชีพอื่นๆ) 

มฐ.1,3 200 คน มิ.ย.63-เม.ย.64 5,000 - - 5,000 นางบุปผา 

และคณะ 

4. จ าหน่าย  น าเสนอผลงาน
นักเรียน/จัดนิทรรศการ 

มฐ.1,3 200 คน มิ.ย.63-เม.ย.64 - - - - 

ขั้นประเมนิผล ( C)          

5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม - - มิ.ย.63-เม.ย.64 - - - - นางบุปผา 

และคณะ 6. สรุปรายงานผล  - - เม.ย.64 - - - - 

ขั้นปรับปรุง (A)         

7. วิเคราะห์ผลการประเมิน
เพื่อน าไปปรับปรุงต่อไป 

- - เม.ย.64 - - - - นางบุปผา 

และคณะ 

รวมงบประมาณ 5,000 - - 5,000  

 

5.  สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 1 มิถุนายน 2563 - 30 เมษายน 2564 

7.  งบประมาณ 

 โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท 
 

8.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1.  จ านวนนักเรียนมีความรู้และทักษะด้านงานอาชีพ  
 2.  จ านวนวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนอาชีพ  
 

9.  การวัดและประเมินผล 
1. แบบรายงานผลการติดตามโครงการ 
2. แบบประเมินการท างานของนักเรียนหรือแบบทดสอบ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านอาชีพ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
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โครงการที ่22 โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ   
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

      มีมาตรฐานและ ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ   
   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
      มีมาตรฐานและ ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  ครูค้าปุ่น กมลเดช, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าระดับชั น 

1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด้าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเน้นใน
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา  ทุกระดับ
ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐานได้ก้าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั ง
ระบบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป้าหมายในการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลรวมทั งเป็นเครื่องมือตรวจสอบ
ระดับสถานศึกษาระดับเขตพื นที่การศึกษาและตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ซึ่งเป็นสิ่ง
ส้าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี วัดที่ก้าหนด  สมรรถนะส้าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพียงใด คณะกรรมการนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้ก้าหนด เป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
ระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 50 และจุดเน้นที่ 3 ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระวิชาหลัก เพ่ิมขึ นอย่างน้อยร้อยละ 5  

ผลการประเมินจากการทดสอบระดับชาติของนักเรียนโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) อยู่
ในระดับที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ดังนั นภารกิจความ
รับผิดชอบของกลุ่มบริหารวิชาการ จะต้องดูแล ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพบนพื นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 ว่าด้วย
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเน้นวิธีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) มาตรฐานที่ 
5 ที่เน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21ตามหลักสูตร โดยเน้นให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
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รวบยอดระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) ตระหนักถึง
ความส้าคัญ และเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา จึงจัดท้าโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ น เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

2. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ  NT  O-NET ของโรงเรียนให้สูงขึ น  
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตรและตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  
 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ                      
1.  ร้อยละ50 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี-ดีมาก   
2. ผลการทดสอบระดับชาติ  NT ชั นประถมศึกษาปีที่  3 สู งขึ นร้อยละ 3  O-NET ชั น

ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เฉลี่ย ไม่ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21ตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา ร้อยละ 80 
3.2 เชิงคุณภาพ 
      1.  ครูมีความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและมีทักษะในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
      2.  ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ น 
      3.  นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21  

 

4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิง

ปริมาณ 
(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อ่ืนๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 

- - พ.ค.63 - - - - นางค้าปุ่น และ
คณะ 

2. ประชุมชี แจงกิจกรรมตาม
โครงการ 
 

- - พ.ค.63 - - - - นางค้าปุ่น และ
คณะ 



แผนปฏบิติัการโรงเรียนบางบวั(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563 
 
 

108 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิง

ปริมาณ 
(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อ่ืนๆ 

ขั้นด าเนินการ(D)         
กลุ่มบริหารวิขาการ         
3 . โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มฐ.1 1,016 คน พ.ค.63 5,000 - - 5,000 นางค้าปุ่นและ
คณะ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
4.แ ผ น ยก ระดั บ คุ ณ ภ าพ
การศึกษาความสามารถด้าน
ภาษา 

มฐ.1 107 คน ก.ค. 63 -
เม.ย. 64 

3,000 - - 3,000 นางธารทิพย์ 
และคณะ 

5. แผนยกระดับคุณ ภาพ
การศึกษาความสามารถด้าน
คิดค้านวณ 

มฐ.1 107 คน ก.ค. 63 -
เม.ย. 64 

3,000 - - 3,000 นางธารทิพย์ 
และคณะ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         
6.แ ผ น ยก ระดั บ คุ ณ ภ าพ
การศึ กษ ากลุ่ ม ส าระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

มฐ.1 97 คน ก.ค. 63 -
เม.ย. 64 

3,000 - - 3,000 นางเพ็ญพร 
และคณะ 

7.แ ผ น ยก ระดั บ คุ ณ ภ าพ
การศึ กษ ากลุ่ ม ส าระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

มฐ.1 97 คน ก.ค. 63 -
เม.ย. 64 

3,000 - - 3,000 นางเพ็ญพร 
และคณะ 

8.แ ผ น ยก ระดั บ คุ ณ ภ าพ
การศึ กษ ากลุ่ ม ส าระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

มฐ.1 97 คน ก.ค. 63 -
เม.ย. 64 

3,000 - - 3,000 นางเพ็ญพร 
และคณะ 

9.แ ผ น ยก ระดั บ คุ ณ ภ าพ
การศึ กษ ากลุ่ ม ส าระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

มฐ.1 97 คน ก.ค. 63 -
เม.ย. 64 

3,000 - - 3,000 นางเพ็ญพร 
และคณะ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         
10.แผนยกระดับคุณภาพ
การศึ กษ ากลุ่ ม ส าระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

มฐ.1 50 คน ก.ค. 63 -
เม.ย. 64 

3,000 - - 3,000 นางจินดา 
และคณะ 

11.แผนยกระดับคุณภาพ
การศึ กษ ากลุ่ ม ส าระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

มฐ.1 50 คน ก.ค. 63 -
เม.ย. 64 

3,000 - - 3,000 นางจินดา 
และคณะ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิง

ปริมาณ 
(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อ่ืนๆ 

12.แผนยกระดับคุณภาพ
การศึ กษ ากลุ่ ม ส าระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

มฐ.1 50 คน ก.ค. 63 -
เม.ย. 64 

3,000 - - 3,000 นางจินดา 
และคณะ 

13.แผนยกระดับคุณภาพ
การศึ กษ ากลุ่ ม ส าระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

มฐ.1 50 คน ก.ค. 63 -
เม.ย. 64 

3,000 - - 3,000 นางจินดา 
และคณะ 

ขั้นประเมนิผล ( C)          
14.วัดและประเมินผลสรุปการ
จัดกิจกรรมตามโครงการ 

- - มี.ค.64 - - - - นางค้าปุ่นและ 
คณะ 

ขั้นปรับปรุง ( A )         
15.วิเคราะหผ์ลการประเมิน
เพื่อน้าไปปรับปรุงต่อไป 

- - มี.ค.64 - - - - นางค้าปุ่นและ 
คณะ 

รวมงบประมาณ 35,000   35,000  
 
5.  สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 

7.  งบประมาณ  

 โครงการนี ใช้งบประมาณทั งสิ น  35,000 บาท 

8.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั นได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั ง8กลุ่มสาระ  
2. ร้อยละของผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ 
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
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9.  การติดตามประเมินผล 
 1.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้จากการประเมินสภาพจริง  
และจากการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.  ประเมินผลการทดสอบระดับชาติ 
 3.  ประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    1. นักเรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดี-ดีมาก  
     2. นักเรียนชั น ป.3 ป.6 และ ม.3 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้         

สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
    3. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21  

 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 
.........................................................................................
.........................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 
       (นางค้าปุ่น  กมลเดช) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 
(นางสาวสุภาวดี  อึ งพานิช) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 

ลงชื่อ..................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 

             (นางค้าปุ่น กมลเดช) 
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โครงการที่ 23 โครงการสง่เสมิคุณธรรม จรยิธรรม หนูนอ้ยปฐมวยั 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่  2  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม ประพฤติดี มีวินัย สืบสานความเป็นไทย ด ารงตน 
                  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สนองนโยบาย  สพฐ. นโยบายที่  1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
    นโยบายที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองนโยบาย  สพป.กทม. นโยบายที่  1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

นโยบายที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่  3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางวิชิตา  เชื้อวงศ์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย  เป็นภารกิจหน้าที่ส าคัญส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่ต้องจัดกิจกรรมสนับสนุน

ส่งเสริมให้ด าเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561  ซึ่งมีความส าคัญ

อย่างยิ่งต่อการวางรากฐานในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคมและ

สติปัญญา  มีคุณธรรมจริยธรรม  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับขั้น  จัด

กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาเด็กทุกด้านเป็นองค์รวมอย่างเต็มศักยภาพ  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อพัฒนา

เด็กให้เป็นคนดี  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงน าไปสู่การสร้างวินัย  รู้จักอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  มีจิตใจที่ดีงาม  เป็นการพัฒนามนุษย์และป้องกันปัญหาสังคมได้ 

 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ตระหนักเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

โดยเฉพาะในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  มุ่งเน้นในด้านเตรียมความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพ  สอดคล้อง

กับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ทางโรงเรียนจึงได้

จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหนูน้อยปฐมวัยขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

และพัฒนาเด็กให้เติบโตมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  เหมาะสมกับวัย  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ดีของเด็กและ

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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2.  วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย  

 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และไม่เก่ียวข้องยาเสพติด และอบายมุข 

2.3 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาชั้นปฐมวัย ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และครู
น าหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 2.4 เพ่ือครูสนับสนุนให้ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็กให้ค าแนะน าในการพัฒนาและแก้ไข
พัฒนาการของเด็ก 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ     

3.1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย ร้อยละ 85  

3.1.2 เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และตระหนักในการน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด และอบายมุข ร้อยละ 90   

3.1.3 ครูน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาชั้นปฐมวัยไปใช้ ร้อยละ 90 

3.1.4 ครูสนับสนุนให้ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็กให้ค าแนะน าในการพัฒนาและ
แก้ไขพัฒนาการของเด็ก ร้อยละ 90  
 3.2  ด้านคุณภาพ 

3.2.1 เด็กแสดงออกด้านสังคมเหมาะสมกับวัย 

3.2.2 สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในการน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และไมเ่กี่ยวข้องยาเสพติด และอบายมุข  

3.2.3 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาชั้นปฐมวัย ให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4.  วิธีด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         
1. เสนอขออนุมัติโครงการ - - มิ.ย.63 - - - - นางวิชิตา เช้ือวงศ์

และครูปฐมวัย 2.ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ - - มิ.ย.63 - - - - 

ขั้นด าเนินงาน (D)         
3.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 

มฐ. 
1,2, 3 

5 คน มิ.ย.-ก.ค.
63 

500 - - 500 นางวิชิตา  
เชื้อวงศ ์
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

4.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสังคมเด็กปฐมวัย 

มฐ.1,3 148 คน ก.ค.63-
เม.ย.64 

3,000 - - 3,000 นางวิชิตา  
เชื้อวงศ ์

5.กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ้าน
และโรงเรียน 

มฐ.1,2 148  คน ก.ค.63-
เม.ย.64 

2,500 - - 2,500 นางวนิดา  
ทัพนันท์ 

6.กิจกรรม เรื่ องเล่ านิทาน
คุ ณ ธ ร ร ม  ( อุ ป ก ร ณ์
ประกอบการแสดง)  

มฐ.1,3 148  คน ก.ค.63-
เม.ย.64 

4,000 - - 4,000 นางสาวสุชาวดี    
สีมาฤทธ์ิ 

ขั้นประเมนิผล ( C)          
7. ติดตาม วัด ประเมินผล 
และรายงานโครงการ 

- - เม.ย.64 - - - - นางวิชิตา เช้ือวงศ์
และครูปฐมวัย 

ขั้นปรับปรุง ( A )         

8. วิเคราะห์ผลการประเมิน 
เพื่อน าไปปรับปรุงโครงการ 

- - เม.ย.64 - - - - นางวิชิตา เช้ือวงศ์
และครูปฐมวัย 

รวมงบประมาณ 10,000 - - 10,000  

 
5.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 
 

7. งบประมาณ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท 
 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
8.1 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย มีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย 

8.2 ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และตระหนักในการน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่เก่ียวข้องยาเสพติด และอบายมุข    

8.3 ร้อยละของครูน าหลักสูตรไปใช้  

8.4 ร้อยละของครแูสดงความรู้สึกท่ีดีต่อเด็กและผู้ปกครองในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ของเด็กเวลาอยู่ที่บ้านและที่โรงเรียนเพื่อช่วยกันแก้ไขพัฒนาการของเด็กให้ดีเหมาะสมกับวัยมากขึ้น 
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9.  การติดตามและประเมินผล 
9.1  แบบสังเกต /แบบส ารวจ 
9.2  แบบประเมินกิจกรรม 
9.3  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 เด็กปฐมวัยมพัีฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย  

 10.2 นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน และไม่เก่ียวข้องยาเสพติด และอบายมุข    

10.3 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาชั้นปฐมวัย ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และครูน า

หลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 10.4 ครูแสดงความรู้สึกที่ดีต่อเด็กและผู้ปกครองในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของเด็ก
เวลาอยู่ที่บ้านและท่ีโรงเรียนเพ่ือช่วยกันแก้ไขพัฒนาการของเด็กให้ดีเหมาะสมกับวัยมากข้ึน 
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โครงการที่ 24 โครงการหนูรา่งกายแข็งแรง อารมณแ์จม่ใส 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่   1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษที่ 21  
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่  1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
    นโยบายที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่  1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

นโยบายที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
  มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอัจฉราพร คนธี 

1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาของนักเรียนระดับปฐมวัยนั้นถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง  จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนานักเรียน
ให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เพ่ือให้นักเรียนทุก
คนต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไปพร้อมกันทุกด้าน คณะครูสายชั้นอนุบาลตระหนักเห็นถึงความส าคัญของ
สุขภาพร่างกายของนักเรียนจึงได้จัดกิจกรรม “หนูน้อยร่างกายแข็งแรง อารมณ์แจ่มใส”  ขึ้นเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ เหมาะสมกับวัย เพ่ือเด็กได้ร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย
อย่างหลากหลายผ่านอุปกรณ์กีฬาอย่างสนุกสนาน เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และการออกก าลังกายอย่าง
สนุกสนานท าให้เด็กมีอารมณ์แจ่มใส ผ่อนคลายความตรึงเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่
ต้องกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลานาน และใส่ใจในการการมีสุขภาพที่ดีของนักเรียนจึงด าเนินการจัดท าสื่อการสอน
เกี่ยวกับการรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และสุขนิสัยที่ดี เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ในชีวิตประจ าวันของเด็กปฐมวัยในยุคปัจจุบัน 

2.  วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย เหมาะสมกับวัย 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านอารมณ-์จิตใจ เหมาะสมกับวัย 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมเด็กมีสุขนิสัยที่ดี รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองได้ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ     

3.1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 85 
3.1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 85 
3.1.3 เด็กและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมหนูน้อยร่างกายแข็งแรง อารมณ์

แจ่มใส ร้อยละ 85  
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 3.2  ด้านคุณภาพ 
3.2.1 เด็กมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี รู้จักการดูแลตนเองให้

ปลอดภัย  
3.2.2 เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและความรู้สึกได้เหมาะสมกับวัย 

4.  วิธีด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         
1. เสนอขออนุมัติโครงการ - - พ.ค.63 - - - - นางสาวอัจฉราพร   

และครูปฐมวัย 2.ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ - - มิ.ย.63 - - - - 

ขั้นด าเนินงาน (D)         
3. ค รู ผู้ ส อน เต รี ยมความ
พร้อมของ สื่อ แหล่งเรียนรู้ 
อาคารสถานท่ี  

- 5 คน ม.ิย.63 - - - - นางสาวอัจฉราพร   
และครูปฐมวัย 

4.ส่ งเสริมพัฒนาการด้ าน
ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ เด็ก
ปฐมวัย 

มฐ.1,3 148 พ.ค.63 - 
มี.ค.64 

4,000 - - 4,000 นางสาวอัจฉราพร   
และครูปฐมวัย 

5.การแสดงหนูน้อยในวัน
ส าคัญต่างๆ 

มฐ.1,3 148 พ.ค.63 - 
มี.ค.64 

- - - - นางสาวอัจฉราพร   
และครูปฐมวัย 

6.หนูน้อยสุขนิสัยด ี มฐ.1,3 148 พ.ค.63 -มี.ค.64 - - - - นางวนิดา ทัพนันท ์

7.สรุปกิจกรรม มฐ.1,3 148 พ.ค.63 -มี.ค.64 - - - - นางสาวอัจฉราพร   
และครูปฐมวัย 

ขั้นประเมนิผล ( C)          
8. ติดตาม วัด ประเมินผล 
และรายงานโครงการ 

- - เม.ย.64 - - - - นางสาวอัจฉราพร   
และครูปฐมวัย 

ขั้นปรับปรุง ( A )         

9. วิเคราะห์ผลการประเมิน 
เพื่อน าไปปรับปรุงโครงการ 

- - เม.ย.64 - - - - นางสาวอัจฉราพร   
และครูปฐมวัย 

รวมงบประมาณ 4,000 - - 4,000  

 
5.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 
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7. งบประมาณ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  4,000  บาท 
 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
8.1 ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย เหมาะสมกับวัย 
8.2 ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ เหมาะสมกับวัย 
8.3 เด็กและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมหนูน้อยร่างกายแข็งแรง อารมณ์แจ่มใส 

9.  การติดตามและประเมินผล 
9.1  แบบสังเกต /แบบส ารวจ 
9.2  รายงานการจัดกิจกรรม 
9.3  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย เหมาะสมกับวัย 
 10.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ เหมาะสมกับวัย 
 10.3 เด็กมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี รู้จักการดูแลตนเองให้
ปลอดภัย 
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โครงการที่ 25      โครงการสง่เสรมิอนุรกัษว์ฒันธรรมและสบืสานประเพณีไทย 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม ประพฤติดี มีวินัย สืบสานความเป็นไทย 

ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

    นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ นางกันยาวีร์ อุตะมะ 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษาจะต้องเป็นไป

เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตและมาตรา 7 ว่า

ด้วยเรื่องปลูกฝังจิตส านึก มีความภูมิใจในความเป็นไทยและส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สภาพ สังคมไทยใน

ปัจจุบันก าลังถูกรุกรานจากวัฒนธรรม และค่านิยมที่ผิดๆ จากต่างประเทศ เยาวชนส่วนใหญ่ลอกเลียนแบบ

พฤติกรรมจากสื่อ เยาวชนมองไม่เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 และมาตรฐานการศึกษา รวมถึงการด าเนินตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษาจึงจัดท าโครงการเพ่ือจัดกิจกรรมให้

ผู้เรียนเห็นคุณค่าและชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นและของไทย 

 

2.  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของ

ท้องถิ่นและของไทย 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยสืบไป 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 

1. ผู้เรียนร้อยละ100 มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 
2. ผู้เรียนร้อยละ100 เห็นคุณค่าและภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 

 3.2  ด้านคุณภาพ 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

 

4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 
(สพฐ.) 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 
(หน่วย) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         
1. ประชุมวางแผนงานและ

เขียนโครงการ 

- - พ.ค.63 - - - 
- 

นางกันยาวีร ์
และคณะ 

2. ขออนุมัติโครงการ - - พ.ค.63 - - - 
- 

ขั้นด าเนินการ (D)         

3. กิจกรรมวันวิสาขบูชา มฐ.1,3 1016 คน มิ.ย.63 1,000 - - 1,000 นางกันยาวีร ์
และคณะ 4. กิจกรรมวันไหว้คร ู มฐ.1,3 1016 คน มิ.ย.63 1,000 - - 1,000 

5. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษา 

มฐ.1,3 1016 คน ก.ค.63 1,000 - - 
1,000 

 

6. กิจกรรมวันเฉลิม 

พระชนมพรรษา  

รัชกาลที่ 10 

มฐ.1,3 1016 คน ก.ค.63 3,000 - - 3,000  

7. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มฐ.1,3 1016 คน ส.ค.63 3,000 - - 3,000  

8. กิจกรรมวันลอยกระทง มฐ.1,3 1016 คน พ.ย.63 1,000 - - 1,000  

9. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ มฐ.1,3 1016 คน ธ.ค.63 3,000 - - 3,000  

10.วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม ่ มฐ.1,3 1016 คน ธ.ค.63-ม.ค.64 3,000 - - 3,000  

11. กิจกรรมวันสถาปนา

โรงเรียน 

มฐ.1,3 1016 คน ม.ค.64 - - - -  

12. กิจกรรมวันมาฆบูชา มฐ.1,3 1016 คน ก.พ.64 1,000 - - 1,000  
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 
(สพฐ.) 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 
(หน่วย) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

13. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน

การจัดกิจกรรมส่งเสริม

อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม

และประเพณีไทย 

มฐ.1,3 1016 คน พ.ค.63-มี.ค.64 3,000 - - 3,000  

ขั้นประเมนิผล (C)         

14.  ส รุ ป ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

- - เม.ย.64 - - - - นางกันยาวีร ์
และคณะ 

ขั้นปรับปรุง (A)         

15.  วิ เค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร
ประเมินเพื่อน าไปปรับปรุง
โครงการ 

- - เม.ย.64 - - - - นางกันยาวีร ์
และคณะ 

รวมงบประมาณ 20,000 - - 20,000  

 

5.  สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 พฤษภาคม 2563  -   เมษายน 2564 

7. งบประมาณ 

 โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น   20,000  บาท 

8.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าและภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 

9.  การติดตามและประเมินผล 

1.  รายงานการจัดกิจกรรม   

2.  รายงานประเมินผลโครงการ 

3.  แบบสอบถาม 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีไทย 

2. นักเรียนมีส่วนร่วมและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย 

3. นักเรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

 

 

 

 

 

 
 

 

           

 

 

 

 
 

 

ลงชื่อ..................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ  

          (นางกันยาวีร์  อุตะมะ) 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

...................................................................... ....................... 

ลงชื่อ.................................................. 

          (นางกันยาวีร์  อุตะมะ) 

                 หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

   อนุมัต ิ

   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 

       (นางสาวสภุาวดี  อ้ึงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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โครงการที่ 26   โครงการสง่เสรมิระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรยีน 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 6  สร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

สนองมาตรฐาน สพฐ.    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวธันยพร    แก่นเสลา 

1. หลักการและเหตุผล 

ระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายส้าคัญที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน

ก้าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งน้าไปด้าเนินการ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักเรียนอย่างทั่วถึง 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีขั นตอนการด้าเนินงานที่ชัดเจน มีวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายในการที่จะ

คัดกรองนักเรียนเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียน เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคม 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) จึงมีโครงการนี ขึ น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน       

มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นและให้ความช่วยเหลือเด็กทุกคนในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.  วัตถุประสงค์  

          1. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการและเครื่องมือที่หลากหลายในการ

คัดกรองนักเรียน  

          2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถจ้าแนกนักเรียนออกเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง

และกลุ่มส่งเสริมพัฒนา 

          3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขตามศักยภาพของตนเองในสภาพสังคมที่

เปลี่ยนแปลง 

          4. เพ่ือส่งเสริมครูและผู้ปกครองให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

          5. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง          
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3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 

1. ครูมีเครื่องมือในการคัดกรองนักเรียนร้อยละ 100 

2. นักเรียนได้รับการคัดกรองตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก้าหนดร้อยละ 100 

3. โรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมืออันดีต่อกันร้อยละ 80 

 3.2  ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนได้รับการดูแล และได้รับการส่งเสริมพัฒนา ตรงตามสภาพปัญหาอย่างท่ัวถึง 

2. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีศักยภาพในการร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ   

3. โรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนให้เป็น

คนเก่ง คนดีและมีความสุขตามศักยภาพของตนเอง 

 

4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด 

(สพฐ.) 

เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         

1. ประชุมวางแผนงานและ

เขียนโครงการ 

- - พ.ค.63 - - - - หัวหน้ากลุ่ม

บริหารทั่วไป, 

นางสาวธันยพร  

และคณะ 

2. ขออนุมัติโครงการ - - พ.ค.63 - - - - 

ขั้นด าเนินการ (D)         

3. รู้จักนักเรียนเป็นรายบคุคล มฐ.1 1,106 คน พ.ค.63-เม.ย.64 - - - - นางสาวธันยพร    

แก่นเสลา 

และครปูระจ้าชั น 
3.1 เยี่ยมบ้านนักเรยีน มฐ.1 1,106 คน พ.ค.63-เม.ย.64 1,400 - - 1,400 

3.2 ประเมินSDQ มฐ.1 1,106 คน พ.ค.63-เม.ย.64 2,600 - - 2,600 

4. คัดกรองนักเรียนตาม

เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน 

มฐ.1 1,106 คน พ.ค.63-เม.ย.64 
- 

- - - 

5.  กิจกรรมส่ ง เสริมและ

พัฒนา 

มฐ.1 1,106 คน พ.ค.63-เม.ย.64 - - - - 

6. กิจกรรมการป้องกันและ

แก้ไข 

มฐ.1 1,106 คน พ.ค.63-เม.ย.64 
- 

- - - 
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด 

(สพฐ.) 

เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

7. การส่งต่อนักเรียน 

ที่มีปัญหา 

มฐ.1 1,106 คน พ.ค.63-เม.ย.64 
- 

- - - 

ขั้นประเมนิผล (C)         

8. สรุปการวัดและประเมินผล

โครงการ 
- - เม.ย.64 - - - - นางสาวธันยพร    

แก่นเสลา 

ขั้นปรับปรุง (A)         

15. วิเคราะห์ผลการประเมิน

เพื่อน้าไปปรับปรุงโครงการ

ต่อไป 

- - เม.ย.64 - - - - นางสาวธันยพร    

แก่นเสลา 

รวมงบประมาณ 4,000 - - 4,000  

 

5.  สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 
 

7. งบประมาณ 

 โครงการนี ใช้งบประมาณทั งสิ น   4,000  บาท 

 

8.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

          1. ครูมีเครื่องมือในการคัดกรองและนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพ 

          2. ครู ผู้ปกครอง มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

9.  การติดตามและประเมินผล 

1.  แบบสอบถาม  

2.  การสังเกต 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          1. ครูคัดกรองนักเรียนและรู้จักนักเรียนตรงตามสภาพปัญหาอย่างทั่วถึง 

          2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

          3. โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 

 
 

 

 

 

 

 

           

 

 
 

 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

          (นางกันยาวีร์  อุตะมะ) 

                 หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

   อนุมัต ิ

   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 

       (นางสาวสภุาวดี  อึ งพานิช) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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โครงการที่ 27 โครงการนิเทศภายใน 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมครูใหม้ีจิตวิญญาณของความเป็นครูมืออาชีพ 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
 ของประเทศ  
 นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

สนองนโยบาย สพป.กทม.  นโยบายที ่2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    ของประเทศ     

    นโยบายที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    

    นโยบายที ่4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา    

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนกกาญจน์  ผุยหนองโพธิ์ 

1. หลักการและเหตุผล 

การนิ เทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการด้า เนินงานในโรงเรียน ซึ่งบุคลากรในโรงเรียน          

ทุกคนต้องร่วมมือกันสนับสนุน ส่งเสริม แนะน้า ช่วยเหลือร่วมมือกัน แก้ปัญหา ปรับปรุงห้องเรียน การเรียน          

การสอนให้มีประสิทธิภาพ อันจะน้ามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ นอย่างมีคุณภาพ                

โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมน้าความรู้ ตามนโยบายของกระบวนการศึกษาธิการและสนองต่อ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ว่าด้วยการวัดกระบวนการเรียนรู้ 

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

          1. เพ่ือให้ครูได้พัฒนาห้องเรียนและแห่งเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีความเหมาะสม 

2. เพ่ือให้ครูได้ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั นเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน         
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3.  เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 80 ของห้องที่ได้รับการพัฒนาในด้านความสะอาด สวยงาม เหมาะสม 

2. ร้อยละ 80 ของครูที่ได้แสดงความคิดเห็นด้านกระบวนการเรียนการสอน  

3.2  ด้านคุณภาพ 
ห้องเรยีนสะอาด สวยงามเหมาะสม และครูได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผน (P)          

1. ประชุมวางแผนงานและ
เขียนโครงการ 

- - พ.ค.63 - - - - นางสาวกนกกาญจน์ 

และคณะ 
2. ขออนุมัติโครงการ - - พ.ค.63 - - - - 

ขั้นด าเนินการ (D)         

3. ก้าหนดการเยีย่ม

ห้องเรียน แจ้งให้ครูทราบ 

มฐ.3 1,016คน พ.ค.63-มี.ค.

64 
- - - - นางสาวกนกกาญจน์ 

และคณะ 

4. พัฒนาห้องเรียน จัด

แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน 

มฐ.3 1,016คน พ.ค.63-มี.ค.

64 
- - - - 

5. ด้าเนินการเยี่ยม

ห้องเรียน นิเทศสญัจร 

มฐ.3 1,016คน พ.ค.63-มี.ค.

64 
- - - - 

6. ประเมินกระบวนการ
เรียนการสอนของคร ู

มฐ.3 1,016คน พ.ค.63-มี.ค.

64 
400 - - - 

 ขั้นประเมินผล (C)         
7. สรุปการวดัและ
ประเมินผลโครงการ 

- - ก.พ.-มี.ค.64 1,600 - - - นางสาวกนกกาญจน์ 

และคณะ 

ขั้นปรับปรุง (A)         
8. วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินเพื่อน้าไปปรับปรุง
โครงการต่อไป 

- - มี.ค.64 - - - - นางสาวกนกกาญจน์ 

และคณะ 

รวมงบประมาณ 2,000 - - -  
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5.  สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

พฤษภาคม 2563 - เมษายน 2564 

7. งบประมาณ 

 โครงการนี ใช้งบประมาณทั งสิ น 2,000 บาท 

8.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1. ร้อยละของห้องที่ได้รับการพัฒนาในด้านความสะอาด สวยงาม เหมาะสม 

2. ร้อยละของครูที่ได้แสดงความคิดเห็นด้านกระบวนการเรียนการสอน 

9.  การติดตามและประเมินผล 

1.  แบบส้ารวจออนไลน์ (Google Forms) 

2.  แบบประเมินการจัดการเรียนรู้   

3.  ถ่ายภาพกิจกรรม 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

2. นักเรียนมีทักษะและความรู้เต็มศักยภาพ ตามมาตรฐาน  

3. บรรยากาศห้องเรียนดี  
 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

          (นางกันยาวีร์  อุตะมะ) 

      หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
   อนุมัต ิ
   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 
       (นางสาวสภุาวดี  อึ งพานิช) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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โครงการที ่28        โครงการพฒันาบุคลากร 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมืออาชีพ 
สนองนโบบาย สพฐ. นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

    นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ.    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ  นางกันยาวีร์  อุตะมะ 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ปัจจัยที่จะท าให้การจัดการศึกษาให้ด าเนินไป

ตามนโยบายที่ก าหนดไว้คือบุคลากรในสถานศึกษา  ดังนั้นบุคลากรดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

ปฏิบัติ  เพ่ือปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการพึงพอใจ  ด้วยผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  คุณภาพ  และประสิทธิผล  

สนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างแท้จริง  ด้วยความรู้สึกที่ดี  มีความสุขในการท างาน  

และสร้างความสมดุลในด้านหน้าที่การงาน ครอบครัว และสังคม 

2.  วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. เพื่อพัฒนาครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 

3. เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน 

4. เพ่ือพัฒนาครูด้านการศึกษาต่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น 

5. เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน 

3.  เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 
1. บุคลากรครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติ

ตน ปฏิบัติงาน 
2.  บุคลากรร้อยละ 100 สามารถสร้างสมดุลในด้านการงาน ครอบครัว ร่างกาย จิตใจและสังคม มี

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
3. บุคลากรครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น ร้อยละ 5 
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3.2  ด้านคุณภาพ 
1. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 

4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) รวม ผู้รับผิดชอบ 

เงิน
อุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
  

ขั้นวางแผน (P)          
1. ขออนุมัติโครงการ - - พ.ค.63 - - - - 

 
นางกันยาวีร ์

 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน 

- - พ.ค.63 - - - - 

ขั้นด าเนินการ (D)         
3. ส ารวจความต้องการ
ครูในการพัฒนา/จดัท า
ข้อมูล 

มฐ.3 
 

58 คน มิ.ย.63 - - - - 

นางกันยาวีร ์
และคณะ 

4. พัฒนาศักยภาพครูสู่
ครูมืออาชีพส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

มฐ.3 58 คน พ.ค.63- 
เม.ย.64 

20,000 - - 20,000 

5.อบรมสัมมนาครูและ
บุคคลากรภายนอก
โรงเรียน 

มฐ.3 58 คน พ.ค.63- 
เม.ย.64 

- 200,000 - 200,000 

6.กิจกรรมพัฒนา
งานวิจัยในโรงเรียน 

มฐ.3 58 คน พ.ค.63- 
เม.ย.64 

10,000 - - 10,000 

7. อบรมครูเพื่อพัฒนา
ตนเองทาง www.tepe 
online.org/ อย่างน้อย
คนละ 1 หลักสูตร 

มฐ.7 
 

58 คน พ.ค.63- 
เม.ย.64 

- - - - 

8. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร 

มฐ.7 
 

77 คน พ.ค.63- 
เม.ย.64 

- - - - 

ขั้นประเมนิผล (C)         
 

9. นิเทศ ก ากับ ติดตาม - - มี.ค.63 - - - - นางกันยาวีร ์
และคณะ  

10. วัด ประเมินผล - - มี.ค.64 - - - - นางกันยาวีร ์
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) รวม ผู้รับผิดชอบ 

เงิน
อุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
  

และรายงานโครงการ และคณะ  

ขั้นปรับปรุง (A)         

12.วิเคราะหผ์ลการ

ประเมินเพื่อน าไป

ปรับปรุงโครงการ 

- - เม.ย.64 - - - - นางกันยาวีร ์
และคณะ  

รวมงบประมาณ 30,000 200,000 - 230,000  

 

5.  สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 
 

7. งบประมาณ 

 โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  230,000  บาท 
 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละของบุคลากรครูที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติตน 

ปฏิบัติงาน 

2. ร้อยละของบุคลากรสามารถสร้างสมดุลในด้านการงาน ครอบครัว ร่างกาย จิตใจและสังคม   

มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

3. ร้อยละของบุคลากรครูที่มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
 

9.  การติดตามและประเมินผล 

 1.  รายงานการพัฒนาบุคลากร 
2. แบบสอบถาม/ สังเกต 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูในโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. ครูได้รับการพัฒนาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
3. ครูได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 

4. ครูได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาต่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น 

5. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนและมี

ศักยภาพในการท างานอย่างเข้มแข็ง สามารถท างานได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ ก าลังความคิด  เสียสละเพ่ือ

ประโยชน์ทางราชการอย่างเต็มที่ 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

           

 

 
 

 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

          (นางกันยาวีร์  อุตะมะ) 

                 หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

   อนุมัต ิ

   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 

       (นางสาวสภุาวดี  อ้ึงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

ลงชื่อ..................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ  

             (นางกันยาวีร์  อุตะมะ) 
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โครงการที่ 29 โครงการขบัเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ (PLC) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นครูมืออาชีพ 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองมาตรฐาน สพฐ.    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวศิริวรรณ  ชีวินโสภาเลิศ 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตาม

หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่
และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และสพฐ. โดยรมต.ศึกษาธิการ 
ได้มุ่งหวังให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ สามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในการประกอบอาชีพครู อีกทั้งเป็นการพัฒนาครูเพ่ือเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ ประกอบกับการพัฒนาให้
เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC)       
สู่สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับครู และสามารถน าความรู้มาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 

2. วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน 
2. เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 3. เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และสามารถน าไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้ในทุกระดับ 
 4. เพ่ือให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 

5. เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ   

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   58  คน  
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3.2  ด้านคุณภาพ 
1.  ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2.  ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็นวิทยากร 
3.  ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

4.  ข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 
(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)                 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC ระดับสถานศึกษา 

- - ก.ค. 63 - - - - นางสาวศิริวรรณ
และคณะ 

2. ก าหนดแผนงานการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC ระดับสถานศึกษา 

- - ก.ค. 63 - - - - นางสาวศิริวรรณ
และคณะ 

ขั้นด าเนินการ (D)         
1. ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
กระบวนการ PLC สู่การ
ปฏิบัติ 

มฐ.3 
 

54 คน ก.ค. 63- 
เม.ย. 64 

2,500 - - 2,500 นางสาวศิริวรรณ
และคณะ 

2. ก ากับ ติดตามนิเทศ
และประเมินผล 

มฐ.3 54 คน ก.ค. 63- 
เม.ย. 64 

- - - - นางสาวศิริวรรณ
และคณะ 

3. สรุปรายงานผลการ
ด า เ นิ น ก า ร ก า ร ขั บ -
เ คลื่ อนกระบวนกา ร 
PLC 

มฐ.3 54 คน เม.ย. 64 - - - - นางสาวศิริวรรณ
และคณะ 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียนการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC 

มฐ.3 54 คน เม.ย. 64 2,500 - - 2,500 นางสาวศิริวรรณ
และคณะ 

ขั้นประเมนิผล (C)         
6. วัดและประเมินผล - - เม.ย. 64 - - - - นางสาวศิริวรรณ 

และคณะ 7. สรุปโครงการ - - เม.ย. 64 - - - - 

ขั้นปรับปรุง (A)         
8. วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินน าไปปรับปรุง 

- - เม.ย. 64 - - - - นางสาวศิริวรรณ
และคณะ 

รวมงบประมาณ 5,000 - - 5,000  
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5.  สถานที่ด าเนินการ    
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ      
1  กรกฎาคม  2563 - 30  เมษายน  2564 

7. งบประมาณ     
โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท 

8.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.  ร้อยละของครทูี่มีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2.  ร้อยละของครทูี่มีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็นวิทยากร 
3.  ร้อยละของครทูีส่ามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

9.  การติดตามและประเมินผล   
1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 
3. แบบบันทึกกิจกรรม PLC 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ครูมีความรู้เกี่ยวกับ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” เพ่ือพัฒนาตนเอง 
2.  ครนู าผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนให้สูงขึ้น 
 
 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

          (นางกันยาวีร์  อุตะมะ) 

                 หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
   อนุมัติ 
   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 
       (นางสาวสภุาวดี  อ้ึงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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โครงการที่ 30   โครงการพฒันาสุขภาวะทางรา่งกายลกัษณะจิตสงัคม 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม ประพฤติดี มีวินัย สืบสานความเป็นไทย 

ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิสมล  แจ้งอรุณ       

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมมีหน้าที่พัฒนาคนให้มีศักยภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากให้การศึกษาแล้ว การส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน
โรงเรียนยังเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า           
การให้บริการด้านสุขภาพ  การจัดสภาพ แวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพก่อให้เกิดการเรียนรู้  การให้ความรู้เรื่องโรค
และการป้องกันโรคติดต่อ  การให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขาภิบาล  งานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และการให้
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ   ในปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาได้ปฏิรูปไปสู่การส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ
และจ าเป็นมากในโรงเรียนเพราะการที่เด็กและเยาวชนมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจนั้น
เป็นสิทธิขั้นต้นของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เห็นถึงความส าคัญ ในเรื่องนี้
มาโดยตลอด  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  เพ่ือน ามาจัดกิจกรรมให้
บุคลากรและนักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 1.  เพ่ือจัดบริการและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่ผู้เรียน 

 2.  เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้มีการดูแลสุขภาพของตนเอง 

3.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและแนะน าผู้อื่นได้ 

4.  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
 

3.  เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 

1. เพ่ือให้บริการสุขภาพแก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 90 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง ร้อยละ 90 



แผนปฏบิติัการโรงเรียนบางบวั(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563 
 
 

137 
 

3.2  ด้านคุณภาพ 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการด้านสุขภาพ 

2. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         
1. เสนอขออนุมัติโครงการ - - พ.ค. 63 - - - - น.ส. วิสมล และ

คณะกรรมการ 2. ประชุมคณะกรรมการ - - พ.ค. 63 - - - - 
ขั้นด าเนินการ(D)         
3.กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียน  บุคลากร และจัดซื้อ
เวชภัณฑ ์

ม.ฐ.1 
 

1,016 คน 
และบุคลากร 

พ.ค. 63- 
เม.ย. 64 

 

11,000 - - 11,000 น.ส.วิสมล 
และคณะ 

5.ประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับสุขภาพ 

ม.ฐ.1 1,016 คน 
และบุคลากร 

พ.ค. 63- 
เม.ย. 64 

1,000 - - 1,000 น.ส. วิสมล 
และคณะ 

6.กิจกรรมดูแลสุขภาพและ
ประกันอุบัติเหต ุ

ม.ฐ.1 
 

1,016 คน 
และบุคลากร 

พ.ค. 63- 
เม.ย. 64 

- - 264,160 264,160 น.ส. วิสมล 
และคณะ 

7.กิจกรรมปลูกจิตส านึกในการ
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย 
จากโรคเอดส์และโรคติดต่อ  

ม.ฐ.1 
 

1,016 คน พ.ค. 63- 
เม.ย. 64 

2,000 - - 2,000 นายมานะ 
และคณะ 

ขั้นประเมนิผล ( C)          

11.สรุปการวัดและประเมินผล
การจัดกิจกรรมตามโครงการ 

- - เม.ย. 64 - - - - น.ส. วิสมล  
และคณะ 

ขั้นปรับปรุง ( A )         

12. วิเคราะห์ผลการประเมิน

เพื่อน าไปปรับปรุงโครงการ 

- - เม.ย. 64 - - - - น.ส. วิสมล  
และคณะ 

รวมงบประมาณ 14,000  - 264,160   278,160  

5.  สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 
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7. งบประมาณ 

 โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 278,160 บาท 

8.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงปริมาณ  ไม่ต้องเขียนตัวเลขที่เป็นค่าร้อยละ) 

           1. ร้อยละของการให้บริการสุขภาพแก่ผู้เรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน  

           2. ร้อยละของการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง  

9.  การติดตามและประเมินผล 

1.  รายงานการด าเนินกิจกรรมต่างๆ                                                                                                                           
2.  แบบสัมภาษณ์                                                                                                                                                   
3.  แบบบันทึกข้อมูล 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้เรียน  ครู  และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนเหมาะสมในการดูแล

สุขอนามัยของตนเอง ร้อยละ  85 

          2.  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  ร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติดและสามารถ

ป้องกันตนเองจากโรคเอดส์และโรคติดต่อต่างๆ  สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
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โครงการที่ 31   โครงการอาหารกลางวนั 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

    กลยุทธ์ที่  6 สร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

         และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา  

สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

                  และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา  

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางธานทิพย์    วิชาคุณ 

1. หลักการและเหตุผล  
สถานศึกษาตระหนักและให้ความส้าคัญกับการรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่า  ถูกหลัก

โภชนาการ  การมีสุขภาพที่ดี  สมบูรณ์แข็งแรงเป็นสิ่งส้าคัญที่จะท้าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาด้านต่างๆ ได้

เหมาะสมตามวัยและเต็มตามศักยภาพ  การให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าครบทุกมื อ  ทุกวัน  

โดยเฉพาะช่วงกลางวัน ที่นักเรียนต้องการอาหาร เพ่ือใช้เป็นพลังงานในการเรียนและในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  

จึงเป็นภารกิจที่ส้าคัญที่โรงเรียนจ้าเป็นต้องจัดหาอาหารมื อกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ  ได้

รับประทานอาหารอย่างมีความสุขและมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกายสมบูรณ์ แข็งแรง  และมีสุขภาพจิตดี 

 2.  เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดและถูกหลักอนามัย 

3.  เพ่ือให้นักเรียนมีน ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

3.  เป้าหมาย  

3.1  ด้านปริมาณ 

       1. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักโภชนาการ และมีร่างกายแข็งแรง ร้อยละ  100 

       2. นักเรียนมีน ้าหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกาย  ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ  90 

          3.2  ด้านคุณภาพ 

       1. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ดีขึ น 

       2. นักเรียนได้รับประทานอาหาร สะอาด ถูกหลักอนามัย มีน ้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
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4.  วิธีด าเนินการ (PDCA) 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         
1. เสนอขออนุมัติโครงการ - - พ.ค.63 - - - - นางธานทิพย์และ

คณะกรรมการ 2. ประชุมคณะกรรมการ - - พ.ค.63 - - - - 
ขั้นด าเนินการ(D)         
3. ก้าหนดรูปแบบอาหาร
กลางวัน 

ม.ฐ.1 
 

836 คน พ.ค.63- 
เม.ย.64 

500 - - - นางธานทิพย ์
และคณะ 

4. เบิกจ่ายโครงการอาหาร
กลางวันและจดัอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียน 

ม.ฐ.1 
 

836 คน พ.ค.63- 
เม.ย.64 

- - 3,304,000 3,304,000 นางธานทิพย ์
และคณะ 

5. จัดหาชุดเจ้าหนา้ที่
ประกอบอาหาร 

ม.ฐ.1 836 คน พ.ค.63- 
เม.ย.64 

- - - - นางธานทิพย ์
และคณะ 

6.ตรวจสุขภาพเจ้าหนา้ที่  5 คน  - - - - นางธานทิพย ์
และคณะ 

7. จัดบอร์ดแสดงรายการ
อาหารกลางวันแตล่ะเดือน 

ม.ฐ.1 
 

 พ.ค.63- 
เม.ย.64 

1,000 - - - นางธานทิพย ์ 

ขั้นประเมนิผล ( C)          

8.สรุปการวดัและประเมินผล
การจัดกิจกรรมตามโครงการ 

- - เม.ย. 64 - - - - นางธานทิพย ์
และคณะ 

ขั้นปรับปรุง ( A )         

9. วิเคราะหผ์ลการประเมิน

เพื่อน้าไปปรับปรุงต่อไป 

- - เม.ย. 64 - - - - นางธานทิพย ์
และคณะ 

รวมงบประมาณ 1,500 -   3,305,500    3,305,500   

5.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 

7.  งบประมาณ   

โครงการนี ใช้งบประมาณทั งสิ น    3,305,500 บาท 
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8.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
           1. ร้อยละของนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักโภชนาการ และมีร่างกายแข็งแรง  

2.  ร้อยละของนักเรียนมีน ้าหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกาย  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

9.  การติดตามประเมินผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.  การสังเกต                                                                                                                           
2.  การสอบถาม                                                                                                                                                   
3.  การประเมินสภาพจริง 
4. รายงานผลการด้าเนินโครงการ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน 

2. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดถูกหลักอนามัย 

          3. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตดี 

 4. นักเรียนมีน ้าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายได้มาตรฐานการศึกษา  
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โครงการที่ 32 โครงการอาหารเสรมินม 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

    กลยุทธ์ที่ 6  สร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สนองนโยบาย สพฐ.      นโยบายที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุธิดา   ศรีพันธบุตร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล  

 สถานศึกษามีความตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่า  เพ่ือส่งเสริม

สุขภาพผู้เรียนให้มีสุขภาพดี  สมบูรณ์  แข็งแรง  และเจริญเติบโต  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาด้านต่างๆ  ได้เหมาะสมกับวัยและเต็มตามศักยภาพ  การให้นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณค่าทางอาหารทุก

วัน  โดยเฉพาะช่วงเช้า  นักเรียนจะมีสุขภาพจิตที่ดีสามารถเรียนหนังสือได้เต็มศักยภาพ  นักเรียนที่ดื่มนมทุก

วันจะมีพัฒนาการทางร่างกายโดยเฉพาะเรื่องส่วนสูงของนักเรียนจะมีส่วนสูงเพ่ิมขึ้น 5 -10 เซนติเมตร  และ

ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพดี 

2.  เพ่ือให้นักเรียนได้ดื่มนมท่ีถูกหลักโภชนาการ เพ่ือพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง 

3.  เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงที่ได้มาตรฐานและมีสมรรถนะทางร่างกายที่ดีตามมาตรฐานการศึกษา 

3.  เป้าหมาย  

3.1  ด้านปริมาณ 

 1. นักเรียนได้ดื่มนมที่สะอาด ถูกหลักโภชนาการและมีร่างกายแข็งแรงร้อยละ  100 

 2.  นักเรียนมีส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาร้อยละ  100 

3.2  ด้านคุณภาพ 

 1.  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีพัฒนาการด้านต่างๆที่ดีข้ึน 

 2.  นักเรียนได้ดื่มนมที่สะอาด ถูกหลักอนามัย มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
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4.  วิธีด าเนินการ (PDCA) 

กิจกรรม/ขัน้ตอน
การด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิง

ปริมาณ 
(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         
1. เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

- - พ.ค.63 - - - - นางสาวสุธิดา 

2. ประชุม
คณะกรรมการ 

- - พ.ค.63 - - - - นางสาวสุธิดา
และ 
คณะกรรมการ 

ขั้นด าเนินการ(D)         
3. ก าหนดและจดัหา ม.ฐ.1 

 
- พ.ค. 63- 

มี.ค. 64 
- - - - นางสาวสุธิดา

และคณะ 
4. จัดอาหารเสรมิ 
(นม) 

ม.ฐ.1 
 

826 คน พ.ค. 63- 
มี.ค.64 

 

- 
- 1,474,575.2 1,474,575.2 นางสาวสุธิดา

และคณะ 
5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการท าความสะอาด
ตู้นมและท าแบบ
บันทึกการดื่มนม 

ม.ฐ.1 - พ.ค. 63 
 

3,000 - - - นางสาวสุธิดา
และคณะ 

6. ก ากับติดตามและ
บันทึกการเจรญิเตบิโต 
(ความสูง) 

ม.ฐ.1 - พ.ค. 63- 
มี.ค. 64 

- - - - นางสาวสุธิดา
และคณะ 

ขั้นประเมนิผล (C)          

7. สรุปการวดัและ
ประเมินผลการจดั
กิจกรรมตามโครงการ 

- - มี.ค. 64 - - - - นางสาวสุธิดา
และคณะ 

ขั้นปรับปรุง (A)         

8. วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินเพื่อน าไป
ปรับปรุงต่อไป 

- - เม.ย. 64 - - - - นางสาวสุธิดา
และคณะ 

รวมงบประมาณ 3,000  1,474,575.2 1,477,575.2  

5.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 

7.  งบประมาณ  

โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  1,477,575.2  บาท 

8.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละของนักเรียนได้ดื่มอาหารเสริม(นม) ที่สะอาดถูกหลักอนามัยมีร่างกายอุดมสมบูรณ์  แข็งแรง 

2.  ร้อยละของนักเรียนมีส่วนสูง  และมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ 

9.  การติดตามประเมินผล 

1.  การสังเกต                                                                                                                           
2.  การสอบถาม                                                                                                                                                   
3.  การประเมินสภาพจริง 
4. รายงานผลการด าเนินโครงการ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนไดอ้าหารเสริม (นม) ทุกคน 

2. นักเรียนรับประทานอาหารเสริม (นม) ถูกหลักอนามัย 

3. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตดี 

 4. นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายได้มาตรฐานการศึกษา 
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โครงการที่ 33   โครงการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมืออาชีพ 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางศิโรรัตน์  ก๊กศรี 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนส้าคัญในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้มีทักษะในการด้าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบันและสามารถบูรณาการกับการ

เรียนรู้ในสาระต่างๆ ได้ สถานศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาทั งทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆโปรแกรม 

และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพ  

งานคอมพิวเตอร์และงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานและดูแลในส่วน

ดังกล่าว จึงจัดท้าโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักความ

คุ้มค่า เพื่อสนองต่อกลยุทธ์ของ สพฐ. และกลยุทธ์ของสถานศึกษา อีกทั งนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันยัง

มุ่งเน้นท่ีจะให้สถานศึกษามีการน้าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ให้มากขึ น  
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2.  วัตถุประสงค์  
1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนให้มีความทันสมัยเหมาะสมต่อ  

การจัดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ท่ีดี สามารถน้าไปใช้บูรณาการเพื่อ 

การเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการท้างานในชีวิตประจ้าวันได้ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

1. มีจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีครอบคลุมการใช้งานตามห้องเรียนและอาคารต่าง ๆ 
2. ครูและนักเรียนมีศักยภาพในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

 3.2  ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีมีสามารถจัดการเรียนรู้ประสิทธิภาพ และสามารถเป็น

แหล่งเรียนรู้ให้แก่ครู ผู้เรียนได้ 
2. ครูมีทักษะทางคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ น สามารถน้าไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู้ได้ ผู้เรียนมีความช้านาญ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และสามารถบูรณาการความรู้ท่ีได้รับ
กับการเรียนรู้ท่ีได้รับกับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่นๆได้ 

3. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีความเป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ และ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโรงเรียน 

4.  ข้ันตอนและแผนการด าเนนิงาน (PDCA) 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         
1. เสนอขออนุมัติโครงการ - - พ.ค.63 - - - - นางศิโรรัตน์ 
2. ประชุมวางแผนด้าเนินงาน - - พ.ค.63 - - - - นางศิโรรัตน์ 
ขั้นด าเนินงาน (D)         
3. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
แ ล ะ ซ่ อ ม แ ซ ม อุ ป ก ร ณ์
คอมพิวเตอร์ 

มฐ.1-3 - พ.ค.63 -
เม.ย.64 

50,000  -  -  50,000 ครูศโิรรัตน์ 
ครูอรุณ 
ครูบุปผา 

4. จัดซื อวัสดุและอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ต่างๆ เ พ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

มฐ.1-3 - พ.ค.63 -
เม.ย.64 

8,000 - - 8,000  ครูศโิรรัตน์ 
ครูบุปผา 

 
 

- พริ นเตอร์ และหมึกพิมพ์ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

5. พัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 

มฐ.1-3 1 URL พ.ค.63 -
เม.ย.64 

3,000 - -   3,000  นางศิโรรัตน์ 
นางบุปผา 
น.ส.รุ่งนภา 

 

5 . 1  เ ช่ า  Domain name 
และพื นที่  host ส้ าห รับจัดท้ า
เว็บไซต์ของโรงเรียน  

      

5.2 ปรับปรุงข้อมูลภายใน
เว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันน้าเสนอ
ภา พ ถ่ า ย กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

มฐ.1-3 1 Website พ.ค.63 -
เม.ย.64 

- - - - น.ส.รุ่งนภา 

6 .  พัฒนาเทค โนโล ยีทาง
การศึกษา 

มฐ.1-3 - พ.ค.63 -
เม.ย.64 

2,000  - - 2,000  นางศิโรรัตน์ 
นางบุปผา 

6 . 1  จั ด ห า  Application 
software เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นสื่อ
ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ
คอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียน 

       นายอรุณ 
 

6.2 จัดหาโปรแกรมเส ริม
ทักษะส้าหรับใช้ ในการจัดการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ 

        

8. พัฒนางานโสตทัศนศึกษา มฐ.1-3 - พ.ค.62 -
เม.ย.64 

15,000  - - 15,000  นายพลวิทย์ 

ขั้นประเมินผล ( C)          
9. นิเทศ ติดตามผล - - มี.ค. 64 - - - - นางศิโรรัตน์ 
10. สรุปและรายงานผล การ
ด้าเนินงาน 

- - มี.ค. 64 - - - - นางศิโรรัตน์ 
นางบุปผา 
นายอรุณ 

ขั้นปรับปรุง ( A )         
11. วิเคราะห์ผลการ
ด้าเนินงานให้ได้แนวทางในการ
ปรับปรุงการด้าเนินงานต่อไป 

- - เม.ย. 64 - - - - นางศิโรรัตน์ 
นางบุปผา 
นายอรุณ 

รวมงบประมาณ 80,000 - - 80,000  
 

5. สถานที่ด าเนินการ      

โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 
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7. งบประมาณ   

โครงการนี ใช้งบประมาณทั งสิ น   80,000 บาท 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. จ้านวนคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ส้าหรับใช้จัดการเรียนการสอน 

2. จ้านวนจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายท่ีติดตั งเพิ่มเติม 

3. จ้านวนมีส่ือ ICT ส้าหรับช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ครบทั ง 8 กลุ่มสาระ 

4. จ้านวนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดใหม ่

5. จ้านวนวัสดุอุปกรณ์ทางโสตทัศน์ศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

9. การติดตามและประเมินผล 

ประเมินผลและรายงานการด้าเนินการโครงการ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีความทันสมัย สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ครู บุคลากร

และใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีความเป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ และเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโรงเรียน 

3. ครูมีทักษะทางคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ น สามารถน้าไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู้ได้ ผู้เรียนมีความช้านาญมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และสามารถบูรณาการความรู้ท่ีได้รับ

กับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่นๆได้ 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

ลงช่ือ..................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 

           (นางศิโรรัตน์  ก๊กศรี) 
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โครงการที่ 34   โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มที่สะอาด รม่รื่น สวยงาม  

และเอ้ือตอ่การเรยีนรู ้

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 5  สร้างเครือข่ายทางการศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองมาตรฐาน สพฐ.    มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป        

ผู้รับผิดชอบ   นางวรรณา  บูรณ์โภคา 

1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริม

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสุขภาพร่างกาย  จิตใจ   

ที่ดีงาม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จึงจัดบริเวณโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และแสวงหา

ความรู้อย่างต่อเนื่อง  จึงต้องมีการปรับปรุงอาคารเรียน  ศูนย์การเรียนรู้  สวนหย่อมเป็นแหล่งการเรียนรู้   

จัดสภาพแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน  ให้อยู่ในสภาพที่ดี  สะอาด  ปลอดภัย  สวยงาม  ร่มรื่น  

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2.  วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือให้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย

เอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน   

2. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียนรักดูแลธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม มีจิตใจดีงาม  มีความสามัคคี  อยู่

ในสังคมอย่างมีความสุข 

3.  เป้าหมาย            

 3.1  ด้านปริมาณ 

บริเวณโดยรอบของโรงเรียน  อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ร้อยละ 100 สะอาด ร่มรื่น  

สวยงาม และปลอดภัย  

3.2  ด้านคุณภาพ 

บริเวณโดยรอบของโรงเรียน  สนาม  สวนหย่อมทุกจุด  อาคารเรียนสถานที่สิ่งแวดล้อมที่

สะอาดสวยงาม  ร่มรื่น  เหมาะส าหรับใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้และมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.  วิธีด าเนินการ 
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 

ปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         
1. ประชุมจัดท า

โครงการ 

- - พ.ค. 63 - - - - นางวรรณาและ
คณะกรรมการ 

2. เสนอโครงการ - - พ.ค. 63 - - - - 

ขั้นด าเนินการ (D)         
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์  
ส วน ห ย่ อ ม  ซื้ อ ดิ น 
ต้ น ไ ม้  อุ ป ก ร ณ์
การเกษตร  

มฐ.2 - พ.ค.63 -

เม.ย.63 

15,000 - - 15,000 นางวรรณา 
นางสาวศิริกร 
และนักพัฒนา 

4. อุปกรณ์ท าความ
ส ะ อ า ด  ซื้ อ วั ส ดุ
อุ ป ก ร ณ์ ท า ค ว า ม
สะอาด 

มฐ.2 - พ.ค.63 -

เม.ย.64 

15,000 - - 15,000  

5. ซ่อมแซมห้องส้วม
นั ก เรี ย น  ซื้ อ วั ส ดุ
อุ ป ก รณ์  เช่น  ส้ วม 
ก๊อกน้ า อ่างล้างหน้า 

มฐ.2 - พ.ค.63 -

เม.ย.64 

30,000 - - 30,000  

6 . ซ่ อมแซมระบ บ
ไฟฟ้า  เช่น ซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  

มฐ.2 - พ.ค.63 -

เม.ย.64 

20,000 - - 20,000  

7. ซ่อมแซมอาคาร
ส ถ า น ที่  ซื้ อ วั ส ดุ
อุปกรณ์  เช่น ลูกบิด 
กลอนประตู  กลอน
หน้าต่าง ประตู ฯลฯ 

มฐ.2 - พ.ค.63 -

เม.ย.64 

30,000 - - 30,000  

8. จัดซื้อ ซ่อมแซมพัด
ลม และเครื่องปรับ -
อากาศ เช่น ซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ล้างแอร์  

มฐ.2 - พ.ค.63 -

เม.ย.64 

30,000 - - 30,000  

9 . ซ่ อมแซมบ ารุ ง -
รั ก ษ าย าน พ าห น ะ 
เ ช่ น  ค่ า จ้ า ง บ า รุ ง
ซ่อมแซม  

มฐ.2 - พ.ค.63 -

เม.ย.64 

30,000 - - 30,000  

10. ปรับปรุงห้อง มฐ.2 - พ.ค.63 -  30,000 - - 30,000  
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ด าเนินการ 

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 

ปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 

รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ประชุม เช่น ซื้อ
ผ้าม่าน ท่ีกั้นห้อง
ประชุม 

เม.ย.64 

11. ปรับปรุง
ห้องเรียน เช่น จัดซื้อ
ฟิลม์กรองแสง 
ห้องเรียน ป.2 

มฐ.2 

- พ.ค.63 -

เม.ย.64 10,000 - - 10,000 

 

12. บ ารุงรักษาเครื่อง
กรองน้ า เช่น เปลี่ยน
ไส้กรองน้ า 

มฐ.2 
- พ.ค.63 -

เม.ย.64 10,000 - - 10,000 
 

ขั้นประเมนิผล ( C)         
13. ติดตาม วัด
ประเมินผล  
และรายงานโครงการ 

- - มี.ค.64 - - - - นางวรรณา 
นางสาวศิริกร 
และนักพัฒนา 

ขั้นปรับปรุง (A)         
14. วิเคราะห์ผลการ
ประเมินเพื่อน าไป
ปรับปรุงโครงการ 

- - เม.ย.64 - 
 

- - - นางวรรณา 
นางสาวศิริกร 
และนักพัฒนา 

รวมงบประมาณ 220,000 - - 220,000  

5.  สถานที่ด าเนินการ  

บริเวณโรงเรียน  อาคารเรียน  สนาม  สวนหย่อม  สภาพแวดล้อมในโรงเรียน  

6.  ระยะเวลาด าเนินการ  

พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564      

7.  งบประมาณ    

โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น     220,000    บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

8.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

ร้อยละของ มีสถานที่ที่พร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน นักเรียนปฏิบัติร่วมกัน  

มีความรักสามัคคี  รู้จักดูแลธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมได้ดี 
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9.   การติดตามและประเมินผล 

1.  แบบส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ       

2.  การประเมินผลโครงการ 

3.  สรุปรายงานโครงการ   

     

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 90 

 2.  ครู นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพดี มีความสุข รักการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.  นักเรียนมีความสามัคคี รักดูแลธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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โครงการที่ 35 โครงการสมัพนัธชุ์มชน 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายทางการศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

สนองนโยบาย สพป.กทม. นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

สนองมาตรฐาน สพฐ.    มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ      นางสาวพัทวรรณ   ล าเจียก 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจะด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์  ควรจะมีการสร้างความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา เช่น การสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
 

2.  วัตถุประสงค์     
 1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือให้ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

1. ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการ    
สถานศึกษา เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 95 

2. คุณภาพการศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 95 
 3.2  ด้านคุณภาพ 

1. ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการ                       
สถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

2. คุณภาพการศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
เชิง

ปริมาณ 
(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน(P)         
1.เสนอขออนุมัติโครงการ - - พ.ค. 63 - - - - นางสาวพัทวรรณ 
2. ประชุมคณะกรรมการ - - พ.ค. 63 - - - - นางสาวพัทวรรณ 

ขั้นด าเนินงาน (D)         
3. สร้างความสัมพันธ์
ร่วมมือกับชุมชน เช่น 
วัสดุอุปกรณ์ อาหารว่าง 
ค่าตอบแทนวิทยากร 

มฐ.2 - พ.ค.63 -
เม.ย.64 

- 5,000 - 5,000 นางสาวพัทวรรณ 
และคณะ 

4. กิจกรรมบริการชุมชน 
เข่น อาหารว่างในการ
ประชุมแตล่ะระดับชั้น 

มฐ.2 - พ.ค.63 -
เม.ย.64 

2,000 - - 2,000 นางสาวพัทวรรณ 
และคณะ 

5. ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน เช่น กระดาษ 
หมึกพิมพ์ ท าส าเนา 

มฐ.2 - พ.ค.63 -
เม.ย.64 

500 - - 500 นางสาวศิริญญา 
นางสาวศิริวรรณ 
และคณะ 

6. กิจกรรมประสานและ
พัฒนาเครือข่าย
ผู้ปกครอง เช่น แฟ้ม 
กระดาษ หมึกพิมพ์ 
อาหารว่างและเครื่องดืม่ 

มฐ.2 - พ.ค.63 -
เม.ย.64 

10,000 - - 10,000 นางสาวพัทวรรณ 
และคณะ 

7. การช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีด้อยโอกาส
และขาดแคลน เช่น 
ทุนการศึกษา(ใช้งบ
สวัสดิการ) 

มฐ.2 - พ.ค.63 -
เม.ย.64 

- - - -  นางสาวพัทวรรณ 
และคณะ 

ขั้นประเมนิผล (C)         
8. ติดตาม และวัด
ประเมินผล  
และรายงานโครงการ 

- - มี.ค.64 - - - - หัวหน้ากลุ่ม
บริหารทั่วไป 
นางสาวพัทวรรณ 

ขั้นปรับปรุง (A)         
9. วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินเพื่อน าไป
ปรับปรุงโครงการ 

- - เม.ย.64 - - - - หัวหน้ากลุ่ม
บริหารทั่วไป 
น.ส.พัทวรรณ 

รวมงบประมาณ 12,500 5,000 - 17,500  
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5.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤษภาคม  2563  -  เมษายน  2564 
 

7. งบประมาณ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น   17,500  บาท 
 

8.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละของความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้น 
 2. ร้อยละของคุณภาพการศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
 

9.  การติดตามและประเมินผล 
 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้ยังได้สร้างความสัมพันธ์    
การมีส่วนร่วมระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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โครงการที่ 36 โครงการธนาคารโรงเรียน 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม ประพฤติดี มีวินัย สืบสานความเป็นไทย  

สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองนโยบาย สพป.กทม นโยบายที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ                นางสายรุ้ง จงฝังกลาง 

1. หลักการและเหตุผล 

การปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด  รู้จักการออม  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็น

ผู้ใหญ่ที่เห็นความส าคัญของการออม  รู้จักใช้จ่าย  ท าให้ประเทศชาติเข้มแข็งด้วยเงินออมของคนในชาติ  และ

ยังสอดคล้องกับพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบันในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  โดย

เหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบางบัว  จึงด าเนินการจัดตั้งธนาคารโรงเรียน ภายในการดูแลของธนาคารออมสินซึ่งท า

หน้าที่เป็นพีเ่ลี้ยงให้ค าแนะน าดูแล  ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณ 

2.  วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อให้นักเรียนมีวินัยในการใช้จ่าย 

2.  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการออมให้กับนักเรียน 

3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม รับผิดชอบและความซื่อสัตย์  เสียสละเวลาเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามรถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมี

เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบางบัวฯ รู้จักประหยัด รักการออม มีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียนร้อยละ 90 

 3.2  ด้านคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนบางบัวฯเป็นผู้ด าเนินการโครงการ มีทักษะในการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม  

ซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะในการท างานตามระบบของธนาคารได้ร้อยละ 100 
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4.  ข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         
1.ประชุมวางแผนเขียน
โครงการ 

มฐ.1,3 - พ.ค.63 - - - - นางสาวสายรุ้ง 
และคณะ 

2.ขออนุมัติโครงการ มฐ.1,3 - พ.ค.63 - - - - นางสาวสายรุ้ง 
3. ประชาสัมพันธ ์ มฐ.1,3 - พ.ค.63 - 

เม.ย.64 
- - - - นางสาวสายรุ้ง 

และคณะ 
ขั้นด าเนินการ (D)         
4.ด าเนินการบริการ 
ฝาก-ถอน 

มฐ.1,3 913 คน พ.ค.63 - 
เม.ย.64 

3,000 - - 3,000 นางสาวสายรุ้ง 
และคณะ 

ขั้นประเมนิผล (C)         
5. กิจกรรมมอบรางวัล    
นักออม 

มฐ.1,3 - พ.ค.63 - 
เม.ย.64 

1,000 - - 1,000 นางสาวสายรุ้ง 
และคณะ 

6. สรุปผลการด าเนินงาน - - พ.ค.63 - 
เม.ย.64 

- - - - นางสาวสายรุ้ง 
และคณะ 

ขั้นปรับปรุง (A)         
6.น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

มฐ.1,3 - เม.ย.64 - - - - นางสาวสายรุ้ง 
และคณะ 

รวมเงินในโครงการ 4,000  

 

5.  สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

พฤษภาคม 2563-  เมษายน2564 

7. งบประมาณ 

โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  4,000 บาท 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนบางบัวมีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนบางบัวที่เป็นผู้ด าเนินโครงการมีทักษะในการท างานรักการท างาน  

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
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9.  การติดตามและประเมินผล 
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  และสอบถาม 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) รู้จักประหยัด รักการออม 

 2. นักเรียนโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ผู้ด าเนินการโครงการ มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 3. นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณเงิน  และทักษะการท าบัญชีเบื้องต้น  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

  อนุมัติ 

  ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 

(นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

.............................................................................................

.............................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

             (นางวัชราภรณ์  มานิมนต์) 

       หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
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โครงการที่ 37 พฒันางานกลุ่มบรหิารงบประมาณ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ  นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ    

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และ ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

สนองนโยบาย สพป. กทม. นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ    
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และ ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัชราภรณ์ และคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นการบริหารที่มีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบ        

ได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการด้าเนินการของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน     

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั งต้องปฏิบัติอยู่ใต้กฎ ระเบียบที่ทางราชการก้าหนด ต้องประสานความ

เข้าใจในระเบียบการปฏิบัติสามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน     

ของบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของโรงเรียน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้การด้าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์  งานยานพาหนะ    

และงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 3. เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้อง
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 4. เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจ้าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

 5. เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน 
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3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

การบริหารงานใน 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงาน

บุคลากร และกลุ่มบริหารทั่วไป  มีการพัฒนาให้เป็นระบบมากขึ น ร้อยละ 80 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       การบริหารงานของโรงเรียน เป็นระบบ มีคุณภาพ เป็นประสิทธิผลต่อผู้เรียน 

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

ขั้นวางแผนงาน (P)         

1. ขออนุมัติโครงการ 

2.  
- - พ.ค.63 - - - - นางวัชราภรณ ์

2.ประชุมวางแผนก้าหนด
น โ ย บ า ย  แ ล ะ
โครงสร้างบริหารงาน 

- - พ.ค.63 - - - - คณะบริหาร 
กรรมการ
สถานศึกษา 

ขั้นด าเนินการ (D)         
3. จัดท้าแผนปฏิบัติการ
โรงเรียน 

มฐ.2 - ก.พ.- เม.ย.64 3,000 - - 3,000 นางสาวอุษา 
และคณะ 

4 .  ด้ า เ นิ น ง า น ต า ม
นโยบายต้นสังกัด และ
หน่วยเหนือ 

มฐ.2 - พ.ค.63 – 
เม.ย.64 

5,000 - - 5,000 คณะบริหาร 

5 .  พัฒนางานส้ านั ก
ผู้อ้านวยการ 

มฐ.2 - พ.ค.63 – 
เม.ย.64 

- - - - คณะบริหาร 

6.  พั ฒ น า ง า น ก ลุ่ ม
บริหารวิชาการ 

มฐ.2 - พ.ค.63 – 
เม.ย.64 

- - - - นางค้าปุ่น 

7.  พั ฒ น า ง า น ก ลุ่ ม
บริหารงบประมาณ 

มฐ.2 - พ.ค.63 – 
เม.ย.64 

- - - - นางวัชราภรณ ์

8.  พั ฒ น า ง า น ก ลุ่ ม
บริหารงานบุคคล 

มฐ.2 - พ.ค.63 – 
เม.ย.64 

- - - - นางกันยาวีร ์
 

9. พัฒนางานส้านักงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป 

มฐ.2 - พ.ค.63 – 
เม.ย.64 

- - - - นางวรรณา 

10.  การบริหารพัสดุ
และทรัพย์สิน 

มฐ.2 - พ.ค.63 – 
เม.ย.64 

102,216 - - 102,216 นางบุปผา 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

(หน่วย) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 

11.  ง า น ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน ติดตาม และ
รายงาน การใช้เงินและ
การด้าเนินการ   

มฐ.2 - พ.ค.63 – 
เม.ย.64 

500 - - 500 นางวัชราภรณ ์
และคณะ 

12. ระดมทรัพยากรและ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 

- - พ.ค.63 – 
เม.ย.64 

5,000 - - 5,000 นางวัชราภรณ ์
และคณะ 

ขั้นประเมนิผล (C)         
 14. วัดประเมินผล และ
รายงาน 

- - มี.ค.64 - - - - คณะบริหาร  

ขั้นปรับปรุง (A)         
15.  วิ เคราะห์ผลการ

ป ร ะ เ มิ น เ พื่ อ น้ า ไ ป

ปรับปรุงโครงการ 

- - เม.ย.64 - - - - คณะบริหาร 
นางวัชราภรณ ์

รวมงบประมาณ 115,716 - - 115,716  

5.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  พฤษภาคม  2563  - 30  เมษายน  2564 
 

7. งบประมาณ 
 โครงการนี ใช้งบประมาณทั งสิ น  115,716 บาท 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. การบริหารงานภายในโรงเรียนมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 2. การด้าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ งานยานพาหนะ และงาน
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ 
 3. ระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน มีความถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 4. โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจ้าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิภาพ 
 5. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน  
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 9.  การติดตามและประเมินผล 
 รายงานผลการด้าเนินกิจกรรม 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนปฏิบัติอยู่ภายใต้ระเบียบที่ทางราชการก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจในระเบียบการ  

ปฏิบัติ และปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของโรงเรียน 

 

 

     

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาโครงการ/กิจกรรม 

..........................................................................................

..........................................................................................  

ลงชื่อ.................................................. 

                  (นางวัชราภรณ์ มานิมนต์) 

            หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

   อนุมัต ิ
   ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ.................................................. 
       (นางสาวสภุาวดี  อึ งพานิช) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร) 

ลงชื่อ..................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 

          (นางวัชราภรณ์ มานมินต)์ 
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ภาคผนวก      
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ค าสั่งโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
ที่   044 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563                   
*********************************** 

 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  จึงจัดท าแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็นการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน
ของบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  จัดท าโครงการและจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน
ให้เหมาะสม  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1.1 นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัวฯ           ประธานกรรมการ 
1.2 นางกันยาวีร์  อุตะมะ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
1.3 นางค าปุ่น  กมลเดช หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    กรรมการ 
1.4 นางวรรณา  บูรณ์โภคา     หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป              กรรมการ 
1.5 นางวัชราภรณ์  มานิมนต์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ     กรรมการ 
1.6 นางบุปผา มหาศะรานนท์ รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ            กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นางสาวอุษา แซ่ฮุน หัวหน้างานวิเคราะห์ จัดท าแผนสถานศึกษา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ประชุมชี้แจง  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  อ านวยความสะดวก  ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน   

2.1 นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัวฯ       ประธานกรรมการ 
2.2 นางกันยาวีร์  อุตะมะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
2.3 นางค าปุ่น  กมลเดช   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ   กรรมการ 
2.4 นางวรรณา  บูรณ์โภคา       หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการ 
2.5 นางวัชราภรณ์  มานิมนต์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
2.6 นางสาวกนกกาญจน์ ผุยหนองโพธิ์      กรรมการ 
2.7 นางจินดา  ศิริวงศ์        กรรมการ 
2.9 นางอุฬุภากร  วิจิตรวัชราภรณ์      กรรมการ 
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2.10 นางเพ็ญพร  สกุลรักษ์ธรรม       กรรมการ 
2.11 นางสุชา  เครือค า        กรรมการ 
2.12 นางสาวยุพเยาว์ ชุมโรย       กรรมการ 
2.13 นางสาวขนิษฐา  บัวภา       กรรมการ 
2.14 นางสาวสุธารส  อินส าราญ       กรรมการ 
2.15 นางสาวพรรณนภา  พันธ์โท      กรรมการ 
2.16 นางสาวรุจิรา นพรัตน์       กรรมการ 
2.17 นางสาวอัสล๊ะ สันง๊ะ       กรรมการ 
2.18 นางสาวศิริญญา  ใหม่อ่อง       กรรมการ 
2.19 นางสาวทิพย์วัลย์  ทองดี       กรรมการ 
2.20 นายพลวิทย์  ค าเมฆ       กรรมการ 
2.21 นางสมบุญ   กลัดคร้าม       กรรมการ 
2.22 นายอรุณ  เปียซื่อ        กรรมการ 
2.23 นางสาวดุษณีย์  สังจอม       กรรมการ 
2.24 นางสาวจิรัชญา  ธนธีระบรรจง      กรรมการ 
2.25 นางสาวปริญา  แสงโคตร       กรรมการ 
2.26 นายชนม์ณกรณ์ สวรรยาพานิช      กรรมการ 
2.27 นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ      กรรมการ 
2.28 นางกัลยารัตน์  เสาวคนธ์       กรรมการ 
2.29 นางวิชิตา  เชื้อวงศ์       กรรมการ 
2.30 นางสาวฉัตรพร  เอกฉัตร       กรรมการ 
2.31 นางสาวสุชีลา  ง่วนกิม       กรรมการ 
2.32 นายอาคเนย์  ศรีเทพ       กรรมการ 
2.33 นางสาวรุ่งนภา  แสงใส       กรรมการ 
2.34 นางสาวพัทวรรณ  ล าเจียก       กรรมการ 
2.35 นางสาวธันยพร แก่นเสลา       กรรมการ 
2.36 นางประครอง   ทวีสัตย์       กรรมการ 
2.37 นางศิโรรัตน์  ก๊กศรี       กรรมการ 
2.38 นางสาวศิริกร  กิจสรวงษ์       กรรมการ 
2.39 นายมานะ  ค าเวียง       กรรมการ 
2.40 นางสาวไอลดา  ฝามงคล       กรรมการ 
2.41 นายพีรพัชร ขวัญทอง       กรรมการ 
2.42 นางวนิดา  ทัพนันท์       กรรมการ 
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2.43 นางธานทิพย์  วิชาคุณ       กรรมการ 
2.44 นางสาวนันท์นภัส อ้นทอง       กรรมการ 
2.45 นางสาวสายรุ้ง จงฝังกลาง       กรรมการ 
2.46 นางสาวสมฤดี  จันทะคร       กรรมการ 
2.41 นายสุรพงศ์  สารบรรณ       กรรมการ 
2.42 นางสาววิสมล  แจ้งอรุณ       กรรมการ 
2.43 นางสาวกนกวรรณ แสนกลาง      กรรมการ 
2.44 นางสาวศศิธร อุดมพร       กรรมการ 
2.45 นางสาวสุธิดา  ศรีพันธบุตร       กรรมการ 
2.46 นางสาวอัจฉราพร  คนธี       กรรมการ 
2.47 นางสาวสุชาวดี สีมาฤทธิ์       กรรมการ 
2.48 นางสาวณฐเณษ สุดเฉลียว       กรรมการ 
2.49 นางบุปผา  มหาศะรานนท์      กรรมการและเลขานุการ 
2.50 นางสาวอุษา แซ่ฮุน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ร่วมกันก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน จัดท าโครงการ หลอมรวมโครงการ หรือกิจกรรม  
ก าหนดงบประมาณท่ีใช้ในโครงการต่างๆ  

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดท ารูปเล่ม   
3.1  นางสาวอุษา แซ่ฮุน         ประธานกรรมการ 
3.2  นางบุปผา มหาศะรานนท์       กรรมการ 
3.3  นางสาวสุธารส  อินส าราญ       กรรมการ 
3.4  นางสาวสุชาวดี สีมาฤทธิ์       กรรมการ 
3.5  นางสาวนัยนา   รื่นรส       กรรมการ 
3.6  นางอรวิภา  โชติเกียรติ       กรรมการ 
3.7  นางสมหมาย  ง่วนกิม       กรรมการ 
3.8  นางสาวณฐเณษ สุดเฉลียว       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รวบรวมข้อมูลโครงการ จัดพิมพ์ ตรวจทาน อัดส าเนา และเข้าเล่มแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563   

  ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง   ณ    วันที่    4   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2563 

                                                

 

ลงชื่อ  

              (นางสาวสุภาวดี  อึง้พานชิ)                                                            
ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 


