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ค ำน ำ 

 
 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและ
จัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก าหนดเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นภารกิจของโรงเรียนในด้านการวางแผนการบริหารการศึกษา โดยให้ใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคการปฏิบัติจริง และการบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจที่ก าหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประกอบกับความในข้อ ๑๖ (ช) ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการ
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖4 ของโรงเรียนสายน้ าทิพย์เป็นแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดทิศ
ทางการปฏิบัติงานในการจัดการการศึกษาให้สถานศึกษามีการพัฒนาทั้งด้านผู้เรียน ครูและผู้บริหารให้ได้
มาตรฐานการศึกษา โดยน ามาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 3 มาตรฐาน 
ระดับมาตรฐานปฐมวัย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดการจัดท าโครงการของ
โรงเรียนแผนปฏิบัติการตามปีงบประมาณ ฉบับนี้ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าและผ่านความเห็นชอบแผนการใช้งบประมาณ รวมทั้งโครงการ/ 
กิจกรรม ให้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ได้ศึกษาเอกสารฉบับนี้ และน าไปสู่
การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จะเป็นการยกระดับคุณภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 ให้กับนักเรียนโรงเรียน
สายน้ าทิพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
  

 

                                                                                 
 

  (นางกมัยธร  สัจจา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
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ภาคผนวก ก  
 ค้าสั่งโรงเรียนสายน ้าทิพย์  
 

ภาคผนวก ข  
 บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  



[๑] 
 

1. ภาพรวมของโรงเรียน (School Profile) 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  ๑.๑.1 โรงเรียนสายน ้าทิพย์ ตั งอยู่เลขท่ี ๒๙๓ ซอยสุขุมวิท ๒๒  ถนนสุขุมวิท 
    แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
    รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ 
    โทรศัพท ์ ๐ ๒๒๕๘ ๒๒๓๒ 
    โทรสาร  ๐ ๒๒๖๑ ๔๕๕๘ 
    E - mail : sainamtip61@gmail.com 
    Website : www.sainamtip.ac.th 
  1.1.2 สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส้านักงาคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑.1.๓ ตราประจ้าโรงเรียน 

 
 
  ๑.1.๔ อักษรย่อ “ส.ส.ท” ย่อมาจาก “สามัญสายน ้าทิพย์” 
    ด้วยโรงเรียนสายน ้าทิพย์เคยเป็นโรงเรียนประถมศึกษา 
    สังกัดกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง 
 
  ๑.1.๕ ปรัชญาของโรงเรียน  “สุวิชาโน ภว้โหติ : ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ” 
 
  ๑.1.๖ ค้าขวัญของโรงเรียน  “ความรู้คู่คุณธรรม น้าประโยชน์สู่สังคม” 
 
  ๑.1.๗ คติพจน์ของโรงเรียน “เราจะไม่ท้าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน” 
 
  ๑.1.๘ สีประจ้าโรงเรียน  “ฟ้า ขาว”  
     สีฟ้า หมายถึง ความสุขุม รอบคอบ เยือกเย็น 
       สีขาว หมายถึง สะอาด บริสุทธิ์ 
 
  ๑.1.๙ อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
    “ ไหว้สวย มารยาทด ีมีน ้าใจ”  
 
  ๑.1.๑๐ เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
    “ สวดมนต์หมู่ท้านองสรภัญญะ” 
  



[๒] 
 

  ๑.1.๑๑ แผนผังแสดงที่ตั งของโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เนื อท่ี ๕ ไร่ ๑๗ ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี  
  - อาคารเรียน ๖ หลัง จ้านวน ๗๒ ห้องเรียน 
  - ส้วมนักเรียน ๓ หลัง จ้านวน ๒๙ ที ่
 
 
  

โรงเรียนสายน า้ทิพย์ 
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  ๑.1.๑๒ แผนผังบริเวณโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
 

 
 
 ๑. อาคารเรียน ๑   ๘. หลวงพ่อสมาน ๑๕. บ้านพักคนงาน 
  ๒. อาคารเรียน ๒   ๙. ป้อมยาม     ๑๖. โรงครัว 
 ๓. อาคารเรียน ๓    ๑๐. ห้องน ้านักเรียน ๑๗. สวนหย่อม 
  ๔. อาคารเรียน ๔    ๑๑. เสาธง     ๑๘. ลานอเนกประสงค์ ๕๐ ปี สายน ้าทิพย์ 
  ๕. อาคารเรียน ๕    ๑๒. ห้องน ้านักเรียน  ๑๙. สนามเปตอง 
  ๖. อาคารคอมพิวเตอร์   ๑๓. เรือนพยาบาล 
  ๗. เรือนไทย ๑๔. โรงจอดรถ 
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  ๑.1.๑๔ เพลงประจ้าโรงเรียน 
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เนื อเพลงประจ้าโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
                 ค้าร้อง เอื อ สุนทรสนาน 
           ท้านอง เอื อ สุนทรสนาน 
               
        สายน ้าทิพย์ลิบฟ้าสุราลัย 
       คือสายแห่งน ้าใจในเราผอง 
        มันซ่านใสไหลเย็นเป็นครรลอง 
        คลองธรรมของน้องพ่ีที่รักกัน 
         สายน ้าทิพย์ลิบล้นสุคนธา 
        คือสายศักดิ์โสภากระยาหงัน 
        มันท่วมท้นล้นทรวงดวงชีวัน 
        บรรโลมขวัญฝันเฟื่องเขื่องภูมิธรรม 
         ฟ้าขาว ขาวฟ้า ตราเสมาธรรมจักรหลักกรรม 
        คือสัญลักษณ์เลอล ้าเจิดประจ้าค ้าหล้าฟ้าล้าเนา 
         สายน ้าทิพย์ลิบฟ้าสุราลัย 
       คือสายแห่งน ้าใจไกวแรงเร้า 
       เราร่วมรักภักดีโรงเรียนเรา 
       ตามรอยเท้าครูท่านผ่านภูมิธรรม 
 
 
  1.๒ ประวัติโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
    โรงเรียนสายน ้าทิพย์ได้ชื่อมาจากซอยสายน ้าทิพย์  ตั งอยู่ ซอยสุขุมวิท ๒๒ (สายน ้าทิพย์)
ตั งขึ นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ขาดแคลนที่เรียน ของเยาวชนในกรุงเทพ ธนบุรี สังกัดกรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับอนุมัติให้ซื อที่ดินจ้านวน ๕ ไร่ ๑๗ ตารางวา จากมูลนิธิมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย ในราคาตารางวาละ ๗๓๒ บาท 
    โรงเรียนสายน ้าทิพย์เปิดท้าการสอนครั งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ท้าพิธีเปิด
ป้ายโรงเรียนวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มล.ปิ่น มาลา
กุล  เป็นประธาน  นายอภัย   จันทวิมล  อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั น เป็นผู้ กล่ าวรายง าน  
นายเสน  สุขเหมือน เป็นผู้แทนประชาชนในท้องถิ่นและนางอุไร  ศรีธวัช ณ อยุธยา เป็นครูใหญ่คนแรก 
  อาคารเรียน 
  อาคาร ๑ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นอาคาร ๓ ชั นพื นไม้ ๑๘ ห้องเรียน 
  อาคาร ๒ สร้างระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๔ – พ.ศ. ๒๕๐๙ จ้านวน ๑๒ ห้องเรียน สร้างด้วยงบประมาณ 
๘๑๙,๗๐๐.๐๐ บาท เป็นอาคาร ๓ ชั น 
  อาคาร ๓ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ จ้านวน ๒๑ ห้องเรียน งบประมาณ ๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น
อาคาร ๓ ชั น 
  อาคาร ๔ สร้างเชื่อมระหว่างอาคาร ๑ และอาคาร ๒ จ้านวน ๘ ห้องเรียน เป็นอาคาร ๓ ชั นชั นล่าง
เป็นห้องโถงใช้เป็นห้องประชุมและโรงอาหาร งบประมาณก่อสร้าง ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
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อาคาร ๕ สร้างขึ นด้านหลังอาคาร ๒ เชื่อมติดต่อกับอาคาร ๓ ชั นบนจัดเป็นห้องสมุด ชั นล่างจัดเป็นห้องเรียน
พิเศษ ได้แก่ ห้องดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์ ห้อง กอท. และห้องพยาบาล ชั น ๒ ให้เป็นห้องเรียน ๕ ห้องเรียน 
งบประมาณก่อสร้าง ๒,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 
 1.๓ ข้อมูลด้านการบริหาร 
  1.๓.๑ รายนามผู้อ้านวยการโรงเรียนตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
   ๑) นางอุไร  ศรีธวัช ณ อยุธยา ด้ารงต้าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๐๔ – พ.ศ. ๒๕๓๓ 
   ๒) นายเสริมศักดิ์  ค้าแย้ม ด้ารงต้าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   ๓) นายชลิต  พุทธรักษา ด้ารงต้าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๓๗ – พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   ๔) นายประพันธ์  ผลัดรื่น ด้ารงต้าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๕) นายวิโรจน์  วรรณวงศ์สอน ด้ารงต้าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๖) นางสาวณัฏฐนันท์  ปั้นลายนาค ด้ารงต้าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ๗) นางพัศญา  พรหมเลิศ ด้ารงต้าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๘) นายสุเทพ            เจริญสันดร ด้ารงต้าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ๙) นางนิรมล บัวเนียม ด้ารงต้าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕62 
   ๑0) นางกมัยธร สัจจา ด้ารงต้าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕62 – ปัจจุบัน 
 
  1.๓.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา 
    นางกมัยธร  สัจจา ต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงเรียน วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา ด้ารงต้าแหน่งตั งแต่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 11 เดือน 
 
 1.๔ รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
  ๑. นางพัศญา         พรหมเลิศ ประธานกรรมการ 
  ๒. ดร. ศักดิ์สิน       ช่องดารากุล กรรมการ 
  ๓. นางรตินธร    วาดเขียน กรรมการ 
  ๔. นางจินตนา   ตันตสุทธิกุล กรรมการ 
  ๕. นางนาวินี    โกวิทวิบูล กรรมการ 
  ๖. นายเจน            หิมะทองค้า กรรมการ 
  ๗. นายปฐมพงศ ์ เจียมอุดมสิน กรรมการ 
  ๘. พระวุทธิชัย อหิงสโก กรรมการ 
  ๙. พระเอนก           อนุภทฺโท   กรรมการ 
  ๑๐. นางสิริพร  ฐิติไชโย กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวกมลนิตย์  หวังสะและ กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวจิราภา ข้าทอง กรรมการ 
  ๑๓. นายณัฐชัย จงอุดมฤกษ ์ กรรมการ 
  ๑๔. นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ ์ กรรมการ 
  ๑๕. นางกมัยธร สัจจา กรรมการและเลขานุการ 
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 1.5 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
 

 
 
 
 ๑.6 สรุปโครงการ ประจ้าปีงบประมาณ 2564 
   การจัดท้าโครงการต่างๆ ของโครงการต่างๆ ของโรงเรียนประจ้าปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนมีโครงการปฏิบัติงานทั งหมด ๔5 โครงการ ตามแผนงานกลุ่มต่างๆ ดังนี  
   แผนโครงการกลุ่มปฐมวัย 9  โครงการ  
   แผนโครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 20  โครงการ 
   แผนโครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ ๑  โครงการ 
   แผนโครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล ๑  โครงการ 
   แผนโครงการกลุ่มบริหารทั่วไป ๑2   โครงการ   
   แผนงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 2  โครงการ 
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 ๑.7 สภาพชุมชนโดยรวม 
  1.7.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะย่านการค้ามากกว่าที่พักอาศัย ประชากรประมาณ 
๑๒๑,๕๗๕ คน บริเวณใกล้เคียงรอบโรงเรียน ได้แก่ เป็นที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท ์โรงเรียนสาย
น ้าผึ งฯ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง/ค้าขายเนื่องจากเป็น ย่านธุรกิจที่
หลากหลาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปไม่เด่นชัดแต่มี
หลากหลาย 
  ๑.7.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๕๑ 
ประกอบอาชีพค้าขายคิดเป็นร้อยละ ๒๗ ประกอบอาชีพรับราชการครู/ทหาร/ต้ารวจ/แพทย์/พยาบาล คิดเป็น
ร้อยละ ๘ ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ ๖ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ ๔ ประกอบ
อาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ ๔ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๘ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ต่อปี ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.7.๓ โอกาสและข้อจ้ากัดของโรงเรียน 
   โอกาส 
   โรงเรียนสายน ้าทิพย์ ตั งอยู่แหล่งธุรกิจมีแหล่งเรียนรู้หลายแห่ง และมีการจัดการเรียนรู้จาก 
สื่อ ICT ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เพ่ือตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน จนสามารถคิดได้อย่างเป็น
ระบบสื่อสารทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับโอกาสในการศึกษาต่อทุกคน 
   ข้อจ้ากัด 
   ๑. นักเรียนส่วนหนึ่งไม่ได้รับความอบอุ่นจากบิดามารดา  
   ๒. การจราจรติดขัดเป็นเหตุให้นักเรียนและครูต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก 
 
 ๑.8 จ้านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ 
 

ระดับชั น ปีการศึกษา ๒๕63 
 
  
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
  

ศึกษาต่อ ม.๑ ประกอบอาชีพ อ่ืนๆ 
เพศ จ้านวน คิดเป็น 

ร้อยละ 
เพศ จ้านวน คิดเป็น 

ร้อยละ 
เพศ จ้านวน คิดเป็น

ร้อยละ 
ชาย 75 50.68 ชาย – – ชาย – – 
หญิง 73 49.32 หญิง – – หญิง – – 
รวม 148 ๑๐๐ รวม – – รวม – – 
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 1.9 การจัดชั นเรียนปีการศึกษา ๒๕๖4 ของโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
 

ชั นเรียน จ้านวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาลปีที่ ๑  ๑ 5 7 12 
อนุบาลปีที่ ๒ 3 19 18 37 
อนุบาลปีที่ ๓ ๓ 17 27 44 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖ 52 65 117 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๖ 63 67 130 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 6 50 71 121 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 6 58 66 124 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 6 52 70 122 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 6 63 78 141 

รวม 43 379 469 848 
 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

 
  1.10 ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา ๒๕๖4) 

ประเภทบุคลากร เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์
สอน/การท้างาน ชาย หญิง ต่้ากว่าปริญญา ปริญญาตร ี สูงกว่า

ปริญญาตร ี
ผู้อ้านวยการ – ๑ – – ๑ 52 31 
รองผู้อ้านวยการ 2  – – – 2 40 12 
ครูข้าราชการ 10 27 – 28 9 42 ๓2 
ครูพนักงานราชการ 1 4 – 4 ๑ 39 ๑3 
ครูอัตราจ้างเขต 2 1 – 3 – 37 11 
ครูอัตราจ้างโรงเรียน – ๑4 – ๑4 – ๓1 4 
ลูกจ้างประจ้า – – – – – – – 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 4 5 – – 56 ๓1 
พ่ีเลี ยงงบเขต – ๑ ๑ – – 40 ๑6 
พ่ีเลี ยงอนุบาล – 4 4 – – 32 8 
ธุรการโรงเรียนงบเขต – ๑ – ๑ – 41 12 
ธุรการโรงเรียน – 1 – 1 – ๓7 11 

รวม 16 58 10 51 13 51 22 
 
  จ้านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 54 คน คิดเป็นร้อยละ 92 
  จ้านวนครูที่สอนตรงความถนัด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8 
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2. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั นพื นฐาน 
 
 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
 
    ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ้าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ 
 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท้าแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
 แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
 แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท้าขึ นเพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้
บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ หรือจัดขึ นตามที่กฎหมายก้าหนด หรือจัดท้าขึ นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศ 
 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่าง
แผนปฏิบัติราชการของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 กับแผน 
ทั ง 3 ระดับ ดังนี  
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
 1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ 
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  
นอกจากนี ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั งในระดับต่างๆ ตั งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู   
การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่างๆ ในทุกพื นที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ทั งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 2.1 เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิต ิ
 2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้วย
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐานในรายการพื นฐาน  
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5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นการสร้างความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา ส้าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั งการสร้าง
โอกาสและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาในระดับพื นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
โรงเรียนพื นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด้า ริให้
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้การจัดการศึกษาพื นที่ดังกล่าว
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาขั นพื นฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก้าลังใจใน
การปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน 
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้าง
มาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในระยะยาว
ต่อไป 
แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  1.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ น มีทักษะที่จ้าเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมขึ นมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  เป้าหมายที่  2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ น 
  การบรรลุเป้าหมาย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีแผนการ
ด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้
ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
พร้อมทั งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื นที่ที่หลากหลาย 
รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการ
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เรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 การจัดตั งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนา
ระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) 
และนวัตกรรมคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะใน
ระดับต้าบล 
  1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครูการ
พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
  เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ น มีทักษะที่
จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  การบรรลุเป้าหมาย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีแผนการ
ด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้
ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
พร้อมทั งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื นที่ที่หลากหลาย
รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ
ประจ้าต้าบล เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมด้าน
โครงสร้างพื นฐาน ทั งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ ์ด้านจัดการศึกษาทั งบุคลากร หลักสูตรและ
กิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
  1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู   
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ น 
  การบรรลุเป้าหมาย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีแผนการ
ด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้
ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบทของพื นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการ
พัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
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ครูเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา การพัฒนาศูนย์โอลิมปิก
วิชาการ การจัดตั งสถาบันไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์  เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการ
สร้างวิศวกร ปฏิบัติการ และนวัตกรรมคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั งด้าน
ร่างกายสติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21 รักการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  การบรรลุเป้าหมาย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานพัฒนาผู้เรียนตั งแต่
ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั งแต่ช่วงการตั งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มี
คุณภาพ 
  เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากขึ น 
  การบรรลุเป้าหมาย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีแผนการ
ด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาใน
พื นที่การด้าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
  1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส้านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ น 
  การบรรลุเป้าหมาย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีแผนการ
ด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้
เอื อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและ
เล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการพัฒนาระบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและ
สร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท้า  การขับเคลื่อน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ้าเขตพื นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
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 1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
  1.3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ น 
  การบรรลุเป้าหมาย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีระบบให้ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
  1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
  เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ น 
  การบรรลุเป้าหมาย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน จัดการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส้าหรับเด็กด้อย
โอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื นที่พิเศษ ได้แก่ 
โรงเรียนพื นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 1.4 ประเด็นความมั่นคง 
  1.4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิต ิและทุกระดับเพิ่มขึ น 
  การบรรลุเป้าหมาย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไข
ปัญหาช่วยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
  1.4.2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  แนวทางการพัฒนา ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน พัฒนาการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพ
ติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในกลุ่มเปา้หมาย 
  เป้าหมายของแผนย่อย 
   1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
   2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ 
  การบรรลุเป้าหมาย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีแผนการพัฒนา
การศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้การจัด
การศึกษาพื นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รัก
สามัคคีมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานผู้เรียน
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ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั นพื นฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมี
ขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่  พัฒนากระบวนการระบบติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่
สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงต่อไป 
 1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  1.5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรัก และภูมิใจ 
ในความเป็นไทยมากขึ น น้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด้ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและ 
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ น 
  การบรรลุเป้าหมาย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ส่งเสริมให้
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท้าความดี สร้าง
เครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม 
  1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองที่ด ี
  แนวทางการพัฒนา ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียนและ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ น 
  การบรรลุเป้าหมาย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีแผนการส่งเสริม
ให้นักเรียน คร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึม
ซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท้าความดีอีกทั ง
สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 
 1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1.6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  การบรรลุเป้าหมาย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  1.6.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แนวทางการพัฒนา ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
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  การบรรลุเป้าหมาย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีการพัฒนา
นวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส้าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น้าเยาวชน
ต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริต
ทุกรูปแบบ 
 2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
  2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
  2.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ก่อนประถมศึกษาในพื นที่ การด้าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือจัดการศึกษาให้
นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 
 2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
  2.2.1 ประเด็น 
   1) การจัดการศึกษาส้าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่
มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ 
   2) การด้าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
   3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื นที่ห่างไกล หรือสถานศึกษาที่ต้องมี
การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
  2.2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
   1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
   2) การจัดการศึกษาส้าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือให้เด็ก
ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา 
   3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั นพื นฐาน 
   4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนพื นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
  2.2.3 เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาจนจบ
การศึกษาขั นพื นฐาน 
 2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์ 
  2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
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  2.3.2 กิ จกร รมและ เป้ าหมายกิ จกร รมการ พัฒนาคุณภาพการ เ รี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที ่21 
 2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  2.4.1 ประเด็น 
   1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
   2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
   3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
   4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
   1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเพ่ือให้
ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงพร้อมทั ง
มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
   2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั ง
โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครู
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
   3) การปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ กลุ่ม
เด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้าง
มาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
   4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียน คร ูผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท้าความดี อีกทั งสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
  2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
  2.5.2 กิจกรรมและเป้ าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
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 3. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.1 เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง 
  3.1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส้านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  3.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตส้าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น้าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 4.1 วัตถุประสงค์ 
  ที่ 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ค่านิยมท่ีด ีมีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง 
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ที ่1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้
  ที่ 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ น  สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน ้า 
  ที่ 1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  ที่ 1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท้างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 4.2 เป้าหมายรวม 
  ที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มี
ความรับผิดชอบและท้าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมี
วิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  ที่ 2.2 ความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่้าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ นอย่างน้อยร้อยละ 15 
  ที่ 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน ้า โดยเพ่ิมพื นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื นที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ น และรักษาคุณภาพน ้าและคุณภาพอากาศในพื นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
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  ที่ 2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดีและ
เพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง
มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
ก้าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่ส้าคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ น 
  ที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจาย
อ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด้าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท้าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการด้าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ น 
 4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  4.3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ น 
  4.3.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และ
ความสามารถเพ่ิมขึ น 
  4.3.3 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ 
การเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองทีดี่ แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
  4.3.5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถใน
การด้ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื นที่   
การด้าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลายให้เอื อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน การจ้าง
ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวใน
สถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท้า การ
ขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ้าเขตพื นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
นักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดย
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้มีการจัด
การศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พัฒนาผู้มีความสามารถ
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เศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ จัดตั งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนา
ระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรรมคุณภาพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
  4.4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
  4.4.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
  4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่  1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40  
ที่มีรายได้ต่้าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐานในรายการพื นฐาน  5 รายการ ได้แก่  
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
  4.4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื นที่และสภาพ
ร่างกาย โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาในระดับพื นที่พิเศษ 
โรงเรียนพื นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื นที่เกาะแก่ง 
 4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  4.5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสร้างความรู้ความเข้าใจความ
ตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
  4.6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ 
  4.6.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ น 
  4.6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม
และธ้ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยน้าแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และด้าเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด้าร ิรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  4.7.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ น 
  4.7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปลูกฝัง
ให้คนไทยไม่โกง 
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 5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

 5.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
  5.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  5.1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  5.1.3 ตัวชี วัด จ้านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อ
สถาบันของรัฐในทุกระดับชั น 
  5.1.4 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื นที่ และ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพื นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพื นที่รวมทั ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น - ไทย) 
 5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
  5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็น การปอ้งกัน
และปราบปรามยาเสพติด 
  5.2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
  5.2.3 ตัวชี วัด ระดับความส้าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึง
โทษของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
  5.3.1 แผนระดับชาติว่ าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  รองรับนโยบายที่  11 ประเด็น  
การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
  5.3.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและ
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
  5.3.3 ตัวชี วัด ดัชนีชี วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
  5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านและ
ปฏิเสธการทุจริต 
 
แผนระดับท่ี 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
  1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  1.2 เรื่องที่  2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  1.4 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 2.2     แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

 

 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาก้าลังคนให้มีสมรรถนะในการท้างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น้าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรู้ส้าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาใน 
5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพ
การศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 
ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ  
 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ  
 2) การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  
 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 5) การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก้าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 
การพัฒนาการเรียนรู้ 
 

 2.3 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยตนเองได้ 
  1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
  1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคิดพื นฐาน และแสวงหาความสุขได้ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั นเรียน 
  2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
  2.5 ให้บริการสื่อสารสนเทศ และสื่อเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
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  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ 
  3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
  3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
  3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
  3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน้าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 2.4  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน 

      ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          ๒.๓ ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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 2.5  นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
 
 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั นพื นฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั นพื นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก้าหนดนโยบายส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี  
 1. ด้านความปลอดภัย 
  1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 
 2. ด้านโอกาส 
  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดีทั งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ ์สังคมและสติปัญญา ให้สมกับวัย 
  2.2 ด้าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ 
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั นพื นฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้ได้รับการศึกษาขั นพื นฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ 
ในการด้าเนินชีวิต มีพื นฐานในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท้า 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ที่เน้น
การพัฒนาสมรรถนะหลักที่ จ้ า เป็นในแต่ละระดับ  จัดกระบวนการเรียนรู้ แบบลงมือปฏิบัติจริ ง  
(Active Learning) รวมทั งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
พหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถด้ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบท
ของพื นที ่
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ้านวนนักเรียนชั นมัธยมศึกษา 
ปีที ่1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั งใน
พื นที่ลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ
เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน 
  4.5 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั นพื นฐาน 
 
 2.6  กลยุทธ์ของ สพป.กทม. 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประชาชาติ 
 เป้าหมาย ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงใน
การด้าเนินชีวิตทั งปัจจุบันและอนาคต 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาก้าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้  และ
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่  21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น้าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพการนิเทศติดตาม) 
 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส้าหรับส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 5. พัฒนาระบบการด้าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท้า จัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
การจบการศึกษา การออกเอกสารส้าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
  เป้าหมาย ผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
 1. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
 2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส้าหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศผู้ส้าเร็จ
การศึกษา ปพ.3 
  5. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส้านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ด้านอนุรักษ์น ้า การจัดภูมิทัศน์ ลดขยะ ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษในอากาศ 
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 กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  เป้าหมาย ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สถานศึกษา  
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
  แนวทางการพัฒนา 
 1. สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั นพื นฐานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ้านาจ 
 

 2.7  วิสัยทัศน์ 
   โรงเรียนสายน ้าทิพย์ เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
ภูมิใจในความเป็นไทย และความเป็นพลโลก 
 
 2.8  พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 
  2. วิจัยและพัฒนาผู้เรียน 
  3. บริการวิชาการแก่ชุมชน 
  4. ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 2.9  เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพในสังคมโลก 
  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  3. ผู้เรียนสามารถเข้าแข่งขันทางวิชาการทุกระดับ 
  4. ผู้ปกครองได้รับการบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
  5. ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย 
 
  



[๒๘] 
 

 2.10  กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  

  1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
 ๒. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.๒ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล 
  ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด 
  ๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ  
 ๓. วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
   ๓.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
  ๓.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ 
  ๓.๔ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน     
  ๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนาผู้น้าที่มีหัวใจประชาธิปไตย 
 ๔. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
   ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
  ๔.๒ ความร่วมมือของครูและนักเรียนโดยการบริการวิชาการแก่ผู้ปกครอง 
  ๔.๓ ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
 ๕. ศิลปวัฒนธรรมเชิดชชูาติ 
  ๕.๑ ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมวิถีไทย 
  ๕.๒ ศิลปวัฒนธรรมสู่นานาชาติ 
 ๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๖.๑ ประชุม อบรม สัมมนาภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๖.๒ ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ 
  ๖.๓ นิเทศ ก้ากับ และติดตาม โดยใช้ระบบ PDCA 
 
  



[๒๙] 
 

3. ความเขื่อมโยงระหว่างแผนและนโยบายส้าคัญกับแผนปฏิบัติการของส้านักงานคณะกรรมการ 
    การศึกษาขั นพื นฐาน ประจ้าปีงบประมาณ 2565 
 

 
 
 

4. โครงการตามแผนปฏบิัติการ ประจ้าปีงบประมาณ 2565 
 
 โรงเรียนสายน ้าทิพย์ ได้ก้าหนดกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน เป้าหมาย ตัวชี วัด ตารางกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดประมาณการงบประมาณ ดังนี  
 

ประเภท จ้านวน (บาท) หมายเหตุ 

งบอุดหนุนรายหัว 8,283,577.95  
 งบ 15 ปี เรียนฟรี 1,586,017.95  
 การจัดการเรียนการสอน 1,592,600.00  
 อาหารกลางวัน 3,561,600.00  
 อาหารเสริม (นม) 1,543,360.00  
เงินรายได้สถานศึกษา 13,098,125.00  

 
 
  



[๓๐] 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ตามกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ลักษณะ
โครงการ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ ต่อเนื่อง ใหม่ 

5. กลุ่มบริหารวิชาการ (ปฐมวัย) 
5.1 โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพ

เด็กปฐมวัย 
 18,500    

5.2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  13,000    
5.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการ

เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3,000    

5.4 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

 5,000    

5.5 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

 -    

5.8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 26,000    

5.9 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใน
ระดับปฐมวัย 

 10,000    

รวม  72,500    
 

  



[๓๑] 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ลักษณะ
โครงการ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ ต่อเนื่อง ใหม่ 

6. กลุ่มบริหารวิชาการ 
6.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  10,000    
6.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดผลและ

ประเมินผล 
 98,000    

6.3 โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะ
ทางวิชาการของผู้เรียน 

 20,000    

6.4 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 20,000    

6.5 โครงการบวร : ปลูกฝังคุณธรรม 
ส้านึกความเป็นไทยและวิถีชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 13,000    

6.6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
สายน ้าทิพย์ คนดีศรีสายน ้าทิพย์
แบบยั่งยืนและยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 16,000    

6.7 โครงการการยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 22,000    

6.8 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 10,000    

6.9 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 25,000    

6.10 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

 56,000    

6.11 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 10,000    

6.12 โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระ
การจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

 50,000    



[๓๒] 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ลักษณะ
โครงการ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ ต่อเนื่อง ใหม่ 

6.13 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 13,000    

6.14 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 402,390     
6.15 โครงการห้องสมุดมีชีวิต  73,000    
6.16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา (STEM) 

 11,000    

6.17 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  250,000    
6.18 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม 
 2,000    

6.19 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  22,000    
6.20 โครงการโรงเรียนคุณภาพ 

ประจ้าต้าบล 
 1,000    

6.21 โครงการโรงเรียนสุจริต  20,000    
6.22 โครงการรายงานคุณภาพการศึกษา 

(SAR) 
 20,000    

รวม 402,390 762,000    
 
 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ ลักษณะโครงการ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ ต่อเนื่อง ใหม่ 

10. โรงเรียนมาตรฐานสากล 
10.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
(World – Class Standard School) 

 136,000    

10.2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการ 

 6,000    

รวม  142,000    
 
 



[๓๓] 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ตามกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ลักษณะ
โครงการ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ ต่อเนื่อง ใหม่ 

7. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
7.1 โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหาร

งบประมาณ 
 10,410,000  

 
 

รวม  10,410,000    
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ตามกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ลักษณะ
โครงการ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ ต่อเนื่อง ใหม่ 

8. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
8.1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 259,812.50    

5.6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ปฐมวัย 

 28,000    

รวม  287,812.50    
 

  



[๓๔] 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ตามกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ลักษณะ
โครงการ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ ต่อเนื่อง ใหม่ 

9. กลุ่มบริหารทั่วไป 
9.1 โครงการพัฒนา ปรับปรุงอาคาร

สถานที่และสภาพแวดล้อม 
 278,718  

 
 

9.2 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 36,000  
 

 

9.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน
โรงเรียน 

 35,000  
 

 

9.4 โครงการอาหารกลางวัน  6,000    
9.5 โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

สายน ้าทิพย์ 
 1,000  

 
 

9.6 โครงการประชาธิปไตย  15,000    
9.7 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

 30,000    

9.8 โครงการธนาคารโรงเรียนสายน ้า
ทิพย์ 

 1,000  
 

 

9.9 โครงการโรงเรียนสีขาว  28,000    
9.10 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1,543,360     
9.11 โครงการความปลอดภัยใน

สถานศึกษา 
  10,000 

 
 

5.7 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

 1,000  
 

 

รวม 1,543,360 431,718 10,000   
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนปฏิบัติการ 

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ (ปฐมวัย) 



[๓๕] 
 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
ลักษณะแผนงาน    โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่   
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
  1.  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
    1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
    1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
    1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 

  2.  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 

    2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งท่ีผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
    2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
    2.3 ปฏิบัติสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
    2.4 ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  3.  มีงานท า – มีอาชีพ 
    3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้ 
     เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
  4.  เป็นพลเมืองดี 
    4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
    4.2 ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมี 
     โอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
    4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า”  
     เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความ 
     มีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยตนเอง
ได้  
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ชว่ยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความสุขได้           

สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
            นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่
ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
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นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย  

จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง

มีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอยา่งเท่าเทียมกัน 

                    2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

          3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
                    3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มรสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมรงานท า 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
  กลยุทธ์ 
            1.2 เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศและจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่  

      (Big Data) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 

  กลยุทธ์ 
2.2 เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
  กลยุทธ์ 

3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมิน       
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     คุณภาพภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             3.2 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงาน/เครือข่าย QA ในระดับ 

      สากล 
             3.3 มีระบบการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (International Standards) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
   กลยุทธ์ 
            4.1 พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
  ๒. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๔. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
    ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
   ๔.๒ ความร่วมมือของครูและนักเรียนโดยการบริการวิชาการแก่ผู้ปกครอง 

๕. ศิลปวัฒนธรรมเชิดชชูาติ 
   ๕.๑ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมวิถีไทย 
   ๕.๒ ศิลปวัฒนธรรมสู่นานาชาต ิ    
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แผนงาน      กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

ผู้รับผิดชอบ      นางยุพิน    เกตุพูล  ต าแหน่งพนักงานราชการ   

ระยะเวลา      ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือสนองยุทธศาสตร์ชาติแผน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ก าหนดให้มีการสร้างเสริมการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา๒๒, ๒๓, ๒๔ ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ 
ค ุณธรรม กระบวนการเรียนรู ้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ ผู ้เร ี ยนทุกคน          
มีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  
  เพ่ือสนองกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖4 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
พัฒนาทักษะการคิดเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการบนพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
   วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” ประเทศมีความม่ันคง
ในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตรที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาขน  
  ความมั่นคั่ง ประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ าของประชากรลง     
ให้ประชากรอยู่ดีมีสุขมีการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และพัฒนาอย่างทั่วถึง 
  ความยั่งยืน การพัฒนาที่สร้างความเจริญของคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิดความสามารถ ในการ
รับรอง โดยยึดและปฏิบัติตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
   ดังนั้นโรงเรียนสายน้ าทิพย์ จึงได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย”  เพ่ือสร้างองค์
ความรู้และทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสากล การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้พัฒนา
ทักษะการคิดเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเพ่ือมุ่งเน้นการสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 
ตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ด้าน
การศึกษา คือ เด็กมีทัศนคติที่ถูกตอ้งเด็กเติบโตมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งและมีอาชีพมีงานท า 
๒.  วัตถุประสงค ์ 
 ๒.๑   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมพัีฒนาการด้านร่างกายสมวัย   
  ๒.๑.๑  มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๒.๑.๒  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
  ๒.๑.๓  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
  ๒.๑.๔  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 
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      ๒.๒  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจเหมาะสมตามวัย 
            ๒.๒.๑  ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
            ๒.๒.๒  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 

                ๒.๒.๓  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
                ๒.๒.4  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  
    ๒.๓.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 

  ๒.๓.๑  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
  ๒.๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  
  ๒.๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

  ๒.๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
         ๒.๔. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสบตามวัย 

  ๒.๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
  ๒.๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
  ๒.๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
  ๒.๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

  ๒.๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

๓. เป้าหมาย    
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย   
     ร้อยละ 86.00 
  ๓.๑.๒  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจเหมาะสม 
     ตามวัยร้อยละ 86.00 
  ๓.๑.๓  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
     ร้อยละ 86.00 
  ๓.๑.๔  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
     ร้อยละ 86.00 
  

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้มีสุขภาพกายและสุขนิสัยที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมีความใฝ่รู้ มีทักษะ มีการสื่อสาร        
มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจกล้าแสดงออกสมวัย รู้จักชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 
การช่วยเหลือแบ่งปัน สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย 
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๔.  วิธีการด าเนินการ 

 

ที ่  กิจกรรมส าคัญ 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. วางแผนด าเนินการ 

ต.ค. ๖๔ 
- 

ก.ย. ๖๕ 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
- งบอุดหนุน 
- สนับสนุน 
- รายได ้
- ระดม
ทรัพยากร 
 
 
 
 

คณะครู
บุคลากร
ปฐมวัย 

๒. การด าเนินการ - 
 - กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี 500 
 - กิจกรรมเด็กดีศรีสายน้ าทิพย์  1,๐๐๐ 
 - กิจกรรมพี่รับน้อง ๕,๐๐๐ 

   

 - กิจกรรมศิลปหัตถกรรม - 

 - กิจกรรมบัณฑิตน้อย 5,๐๐๐ 

 - กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 1,000 

 - กิจกรรมความดีที่หนูท า 500 

 - กิจกรรมหนูน้อยนักหยอดกระปุก - 

 - กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
  บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- 

 โครงงานคุณธรรม 2,500 
 โครงงานยุวชน คนสุจริต 500 
 กิจกรรมลูกเสือ 2,500 
   

๔ นิเทศ ติดตาม - 
๕ ประเมินผล สรุปรายงาน - 

รวม  ๑๘,๕00   
 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ     ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 

๖.  งบประมาณ       ๑๘,๕00 บาท 

๗.  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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๘.  การประเมนิผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ พัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้าน

ร่างกายสมวัย   

ร้อยละ 86.00 

๑. บันทึกข้อมูลจากการ 
สังเกตและสัมภาษณ์ 
๒. การทดสอบ
สมรรถภาพ 
๓.การตอบแบบสอบถาม 
๔.การสังเกตพฤติกรรม 

๑. แบบบันทึก 
การสังเกต
พฤติกรรม 
๒. แบบประเมิน
พัฒนาการ 
๓. เครื่องมือ
ทดสอบ 

๒ พัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์-จิตใจเหมาะสมตามวัย 

๓ พัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย 

๔ พัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสม ตามวัย 

 

๙.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้มีสุขภาพกายและสุขนิสัยที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมีความใฝ่รู้ มีทักษะการสื่อสาร มี
จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจกล้าแสดงออกสมวัย ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว การ
ช่วยเหลือแบ่งปัน สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย 
 

 
 
          

       ลงชื่อ ................................................................. ผู้เสนอโครงการ 
        (นางยุพิน   เกตุพูล) 
          ต าแหน่ง พนักงานราชการ   
 
 
      ลงชื่อ ............................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ) 
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
               
 
 
              ลงชื่อ ................................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกมัยธร  สัจจา) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
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ชื่อโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่   
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
1.3  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.4  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

๒. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
           2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
           มาตรฐานที่  1 คุณภาพของเด็ก 
     1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ 
                 ปลอดภัยตนเองได้ 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ 

                                       แสวงหาความสุขได ้
  มาตรฐานที่  3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 

      เต็มศักยภาพ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่าง 
       มีความสุข 

สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
  นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
       นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
   2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
       นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่
จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง   
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม.  
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศกึษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
  กลยุทธ์ 
  3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
   ๒  พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     2.4  การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทักษะการคิด   
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แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ  

ผู้รับผิดชอบ  นางชุติมา    โคตรสาขา   ต าแหน่ง ครู    

ระยะเวลา   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 
 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติแผน ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕80) การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน       
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๒, ๒๓, ๒๔      
แนวการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน  
มีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม    
ตามศักยภาพ การศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสม โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาด าริ ให้คณะกรรมการน าไปพิจารณาริเริ่ม
ด าเนินการน าร่องในประเทศไทย เป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับพ้ืนฐาน        
ที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งและมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับผู้ปกครอง ด้วยเหตุนี้มูลนิธิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงริเริ่มโครงการโดยร่วมมือกับบริษัท นานมีบุ๊คส์ 
จ ากัด และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งส านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จึงคัดเลือกให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการน าร่อง ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย  
  เพ่ือสนองกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สร้างองค์ความรู้และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สร้างเสริมความรู้  ความเข้าใจประสบการณ์  การจัดบ ารุงรักษา   และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑   สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
 ๒.๒   มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ๒.๓   มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
 ๒.๔   มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 ๒.๕   มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 



 [๔๕] 
 
๓.  เป้าหมาย    
 ๓.๑   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ร้อยละ ๘๗.๐๐ 
 ๓.๑.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ร้อยละ ๘๗.๐๐ 
 ๓.๑.๓ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยร้อยละ ๘๗.๐๐ 
 ๓.๑.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ร้อยละ ๘๗.๐๐ 
 ๓.๑.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ร้อยละ ๘๗.๐๐ 
 
 
 
 
 

    ๓.๒   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ๓.๒.๑ เด็กปฐมวัยมีสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
   ๓.๒.๒ เด็กปฐมวัยมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
   ๓.๒.๓ เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
   ๓.๒.๔ เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
   ๓.๒.๕ เด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 

๔.  วิธีการด าเนินการ  

 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ  ระยะเวลา งบประมาณ 
ทีม่า

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. วางแผนด าเนินการ 

ต.ค. ๖๔ 
 - 

 ก.ย. ๖๕ 
 
  

-  
 
 
 
 
 

รายได้
สถานศึกษา 

 
 

คณะครูสาย
ชั้นปฐมวัย  

๒. การด าเนินการ - 

คณะกรรมการ 
ครูและ
บุคลากร 

๒.๑ ประชุมปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

- 

๒.๒ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และจัดท าเอกสาร ๑๐,๐๐๐ 
๒.๓ กิจกรรมวันส าคัญเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 
นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

- 

๒.๔ ศึกษาบูรณาการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยในชั้นเรียน 
 

๒,๐๐๐ 

๓. นิเทศ ติดตาม - คณะกรรมการ 
ครูและ
บุคลากร 

๔. ประเมินผล สรุปรายงาน (เอกสาร-รูปเล่ม) ๑,๐๐๐ 
 รวม ๑๓,๐๐๐ 



 [๔๖] 
 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ     ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 

๖.  งบประมาณ           ๑๓,๐๐๐บาท 

๗.  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน บริษัท นานมีบุคส์  สพป.กทม. 

๘.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ 

และรักการเรียนรู้  
ร้อยละ 8๗ 

๑. สังเกต สัมภาษณ์
๒. สังเกต ตรวจ
ผลงาน 
 

๑. แบบประเมิน 
๒. แบบบันทึก 
๓. โครงงาน ๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  

ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้   
ร้อยละ 8๗ 

๓. มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  ร้อยละ 8๗ 
๔. มีทักษะกระบวนการทาวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์     
ร้อยละ 8๗ 

๕. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ร้อยละ 8๗ 

 

๙.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้    

ใฝ่เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ มีความตระหนักและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้เหมาะสมกับวัย     

 ๙.๒ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลส าเร็จที่ได้น าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

  
 

               ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นางชุติมา   โคตรสาขา) 
          ต าแหน่ง ครู  
 
 
     ลงชื่อ .............................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ) 
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  

 
     ลงชื่อ ..............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางกมัยธร  สัจจา) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   



[๔๗] 
 
ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

      มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ 
          ท้องถิ่น 
         2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
         2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
         2.5  ให้บริการสื่อสารสนเทศ และสื่อเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัด 
         ประสบการณ ์
         2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 

  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่
ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้า 
   นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เขา้เรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถกูต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 



[๔๘] 
 
  กลยุทธ์ 
            1.1 น้าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกและการบริหาร
จัดการภายในส้านักงาน 
            1.2 เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศและจัดท้าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ 
            2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
2.2 เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
  กลยุทธ์ 
            3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
  กลยุทธ์ 
            4.1 พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
            4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและผูกพัน
กับองค์กร 
สนับสนุนกลยุทธ์ โรงเรียน 

    ๒  พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงสากล  
     ๒.๓  การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

         ๒.๔  การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด 

    



[๔๙] 
 
แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชลิดา  ฟักหว่าง   ต้าแหน่งครู  

ระยะเวลา      ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 
 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ        
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส้าคัญกับการ   
มีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก้าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วม
จัดท้ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ” 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมวดที่  ๔ ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษามาตรา ๒๔ , ๒๗ , ๒๘ ก้าหนดให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และมีหลักสูตรที่ เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เกี่ยวกับสมรรถนะ      
ของผู้เรียน จึงได้จัดท้าโครงการ “พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”      
ของสถานศึกษาโดยน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ 

๒.  วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช  
               ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 ๒.๒  เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด  
        และความสนใจของเด็ก 
 ๒.๓  เพ่ือส่งเสริมใหค้รูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็ม 
               ศักยภาพและเหมาะสมกับวัย 
 ๒.๔  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการนิเทศภายในก้ากับติดตามตรวจสอบและน้าผลไปปรับปรุง 
        การเรียนการสอนอย่างสม่้าเสมอ 
 ๒.๕  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
๓. เป้าหมาย 
 3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.1  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและความ 
    ต้องการของท้องถิ่น  ร้อยละ ๙๐ 
  ๓.1.๒  สถานศึกษามีการจัดการกิจกรรมรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม 
    ความถนัดความสามารถ และความสนใจ  ร้อยละ ๙๐ 
  ๓.1.๓  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
    ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  ร้อยละ ๙๐ 



[๕๐] 
 
  ๓.1.๔  ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปความรู้ได้ด้วย 
    ตนเอง  ร้อยละ  ๙๐ 
  ๓.1.๕  สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก้ากับติดตาม ตรวจสอบ และน้าผลไปใช้ในการปรับปรุง 
    การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ ๙๐ 
  ๓.1.๖  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง 
    ตัวผู้เรียนทุกคน  ร้อยละ ๙๐ 

 3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
ความต้องการของท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
และความสนใจ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก้ากับติดตาม ตรวจสอบ และน้าผลไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงตัว
ผู้เรียนทุกคน 

๔.  วิธีการด าเนินการ 

ที ่
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 

ที่มา
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด้าเนินการ/ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดท้า
โครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการก้าหนดกิจกรรม 

ต.ค. ๖๔ - 
ก.ย. ๖๕ 

 

- - นางกมัยธร  สัจจา 
และคณะ 

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการ ในเรื่องการสร้างหลักสูตร การใช้
หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การประเมิน
หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร 

- - นางกมัยธร สัจจา 
และคณะ 

3. น้าหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอน 
   ๑. จัดท้าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และประเมินแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
   ๒. นิเทศภายใน 
   ๓. จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลอืนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ 
   ๔. จัดกจิกรรมแนะแนวทางการเรียน  

2,000 
 
 

รายได้
สถานศึกษา 

คณะครูทุกคน 

4. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตร - -  
5. ก้ากับ / ติดตาม -  ครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง 
6. การสรุปประเมินผลและรายงาน ๑,๐๐๐ รายได้

สถานศึกษา 
คณะกรรมการ 

 รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ - - 
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๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 
๖.  งบประมาณ    ๓,๐๐๐  บาท 
๗.  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและส้านักงาน 
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๘.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช 
๒๕๖๐ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
 

ร้อยละ 9๐ ๑. ตอบแบบสอบถาม 
๒. การบันทึกข้อมูล
จากการสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียน
และการสัมภาษณ์
นักเรียนเกีย่วกับงาน
วิชาการ 
๓. การทดสอบ
ความรู้ 
๔. การศึกษาผลงาน
และแผนการเรียนรู้
ของครู 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบทดสอบ/
ประเมินผล 
๓. แบบบันทึก
ข้อมูล 
๔. อ่ืน ๆ 
 ๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่

ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของเด็ก 
 

ร้อยละ 9๐ 

๓. ครู จั ดป ระสบ การณ์ การ เรี ยน รู้ ที่
หลากหลายให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพและเหมาะสมกับวัย 
 

ร้อยละ 9๐ 

๔. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการนิเทศ
ภายในก้ากับติดตามตรวจสอบและน้า
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่้าเสมอ 
 

ร้อยละ 9๐ 

๕. สถาน ศึ กษ ามี ก ารจั ด ระบ บ ดู แ ล
ช่วยเหลือเด็กอย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม 

ร้อยละ 9๐   
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๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑   สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น  
     พ้ืนฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น 
 ๙.๒   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม 
         ความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
 ๙.๓   สถานศึกษามีการจัดกินกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
    ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 ๙.๔   ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปความรู้ได้ 
    ด้วยตนเอง 
 ๙.๕   สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก้ากับติดตาม ตรวจสอบ และน้าผลไปใช้ในการ         
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 ๙.๖   สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
    ถึงตัวผู้เรียน 

 
 
                
 
 

              ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวชลิดา  ฟักหว่าง) 
         ต้าแหน่ง ครู 
 
 
 
      ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายเทดิศักดิ์  สังรวมใจ) 
       ต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

 
             ลงชื่อ ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกมัยธร  สัจจา) 
                  ผู้อ้านวยการโรงเรียนสายน้้าทิพย์   
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ชื่อโครงการ  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10  

      2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม    
        2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
       2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
      4. เป็นพลเมืองดี 
        4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
       4.2 ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา     
  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
          ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
       นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่
ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
      นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
      นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 



  [๕๔]  
 

  กลยุทธ์ 
           1.1 น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกและการบริหาร
จัดการภายในส านักงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
  กลยุทธ์ 
            3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
  กลยุทธ์ 
  4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและผูกพันกับองค์กร 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
      ๑   บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
      ๒  พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
           ๒.๑  หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 

     ๒.๒  การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล 



  [๕๕]  
 

แผนงาน          กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ   นางทัศนีย์  น้อยนงเยาว์ ต าแหน่ง ครู  

ระยะเวลา   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ 

ก าหนดให้มีการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และ  มีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมี
สุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐาน
การศึกษาประกอบกับได้มีการประกาศใช้กกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
กระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีและสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือสนองยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัด
การศึกษา ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 
๒.  วัตถุประสงค ์

๒.๑   เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ 
 อย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
๒.๒  เพ่ือส่งเสริมให้เกี่ยวของทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
๒.๓  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ 
 มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษ 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑   เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๓.๑.๑ สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพอย่าง     
                 เป็นรูปธรรมมีขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ร้อยละ ๙๗ 
 ๓.๑.๒ สถานศึกษาจัดให้ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน    
                 ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ร้อยละ ๙๗ 
 ๓.๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
                 มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๗ 

 ๓.๒   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 



  [๕๖]  
 

 สถานศึกษามีการก าหนดใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
๒๕๖๐ สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม มี
ขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

 
 

๔.  วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่  กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ การประชุมผู้เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ก าหนดกิจกรรม  การปฏิบัติ 

ต.ค. ๖๔ 
- 

ก.ย. ๖๕ 

- เงินรายได้ฯ  

๒ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา - 
๓ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ 

งบประมาณ บริหารงานบุคคล และงานบริหาร
ทั่วไป 

- 

๔ การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน - 
๕ การควบคุมตรวจสอบ การพัฒนาคุณภาพ - 
๖ การนิเทศภายใน - 

เงินรายได้ฯ 

 
๗ การประเมินโครงการ - 
๘ การประเมินคุณภาพภายใน ๑,๐๐๐ 
๙ การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๓,000   

๑๐ การสรุป/รายงาน ๑,๐๐๐  
รวม  ๕,๐๐๐   

 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 

๖.  งบประมาณ    ๕,๐๐๐ บาท 

๗.  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โรงเรียนสายน้ าทิพย์      



  [๕๗]  
 

๘.  การประเมินผล 
      

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ สถานศึกษาจัดวางระบบประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
มีขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

ร้อยละ ๙๗ -จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- ประเมินคุณภาพภายใน 
- จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
- สรุป/รายงาน 

- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบประเมิน 
 
 

 

๒ สถานศึกษาจัดให้ผู้ เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายให้ความร่วมมือ  ในการวาง
ระบ บและด า เนิ น งานป ระกั น
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น
อย่างดี  

ร้อยละ ๙๗ - ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
- จัดท าโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ก าหนดกิจกรรมการปฏิบัติ 
- ควบคุมตรวจสอบการพัฒนา
คุณภาพ 
- ประเมินโครงการ 

- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบประเมิน 

๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษา    

ร้อยละ ๙๗ - จัดระบบข้อมูลสารสนเทศงาน
บริหารวิชาการ 
บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล 
และบริหารทั่วไป 
- การนิเทศภายใน 

 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สถานศึกษามีการก าหนดใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2560 สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม มี
ขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

 
      ลงชื่อ ........................................................ ผู้เสนอโครงการ 
                           (นางทัศนีย์  น้อยนงเยาว์) 
                                                           ต าแหน่ง ครู  
 
      ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ) 
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 

             ลงชื่อ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นางกมัยธร  สัจจา) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   



 [๕๘]  

ชื่อโครงการ  พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
         ข้อที่  1.  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

    1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 

    1.2 ยึดมั่นในศาสนา 

    1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 

  ข้อที่  2.  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 

    2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งท่ีผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
    2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 

    2.3 ปฏิบัติสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 

    2.4 ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

      มี 3 มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ชว่ยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความสุขได้ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อสารสนเทศ และสื่อเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

สนับสนุนนโยบาย สพฐ.          
         นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
ต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
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นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
  2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี 

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือ 
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ 

โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด
มั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีวิตวิญญาณ 
ความเป็นครู 
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน มีนวัฒกรรมเป็นกลไกหลักในการ 
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ 
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
  กลยุทธ์ 
           1.1 น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกและการบริหาร
จัดการภายในส านักงาน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ 
            2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อความ 



 [๖๐]  

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
  กลยุทธ์ 

3.3 มีระบบการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (International Standards) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
  กลยุทธ์ 
           4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและผูกพันกับองค์กร 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ๖.๑ ประชุม อบรม สัมมนาภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๖.๒ ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ 
   ๖.๓ นิเทศ ก ากับ และติดตาม โดยใช้ระบบ PDCA 
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แผนงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชลิดา   ฟักหว่าง ต าแหน่ง ครู 

ระยะเวลา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วม
จัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ” 
  กลุ่มบริหารงบประมาณได้น าหลักการของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมาใช้ในการด าเนินงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ การบริหารงานดังกล่าวต้องด าเนินไปตามระเบียบถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ แต่จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน 
และส่งเสริมศักยภาพคน 
 
 ๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑   เพ่ือให้การบริหารงานงบประมาณ (การเงิน บัญชี และพัสดุ) ทุกรายการมีประสิทธิภาพถูกต้อง 
   ตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด และคุ้มค่า 

     ๒.๒   เพ่ือให้บุคลากรมีความม่ันใจ และมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

๓. เป้าหมาย 
 3.1   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ระบบงานการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถ 
   ตรวจสอบได้  ร้อยละ 92 
  ๓.๒.๒ ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับระบบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
   ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ร้อยละ 92 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
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๔. วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่
กิจกรรมส าคัญ 

ระยะเวลา งบประมาณ ที่มา
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.   จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ
โครงการ 

ต.ค. ๖๔ - 
ก.ย. ๖๕ 

- - นางสาวชลิดา 
ฟักหว่าง 

นางสุกัญญา 
ทองจับหลัก 

๒.   ประชุมคณะท างาน - - 
๓.    ด าเนินงานตามโครงการ 

  ๓.๑ ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม 
       เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓.๒ กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน 
      - ตรวจสอบการเงิน (รายรับ- รายจ่าย) 
      - ตรวจสอบการเงินสิ้นปีงบประมาณ 
  ๓.๓ กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
      - ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
      - งานทะเบียน พัสดุ ครุภัณฑ์ 
      - งานจัดหา/ซ่อมแซม/บ ารุงครุภัณฑ์ 

- 
 

- 

๔. ศึกษาดูงานด้านงบประมาณ - - 
๕.   ประเมินผลโครงการ - - 
 รวม - -  

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ       ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 

๖. งบประมาณ                    -     

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
 

  ภายนอกโรงเรียน 
   ๗.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๗.๒  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๗.๓  โรงเรียนที่มีระบบการบริหารงบประมาณดีเด่น 
  ภายในโรงเรียน 
   ๗.๑  กลุ่มบริหารวิชาการ 
   ๗.๒  กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป 
   ๗.๓  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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๘. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของความพึงพอใจในการ
บริหารงานงบประมาณทุกรายการมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด และ
คุ้มค่า 

ร้อยละ 92 -  ส ารวจ         
ความ
คิดเห็น   

-  สัมภาษณ์ 

- แบบประเมิน 
ความส าเร็จและ   
ความพึงพอใจ 

๒. ร้อยละของบุคลากรที่มีความมั่นใจ และ
มีก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 92 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๙.๑   การบริหารงานงบประมาณ (การเงิน บัญชี และพัสดุ) ทุกรายการมีประสิทธิภาพถูกต้อง 
   ตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด และคุ้มค่า 
     ๙.๒  บุคลากรมีความมั่นใจ และมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน                  
                             
 
            ลงชื่อ .............................................................. ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวชลิดา  ฟักหว่าง) 
         ต าแหน่ง ครู 
 
 
     ลงชื่อ .............................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายศิทธราธิวัฒน์  สิถิระบุตร) 
            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
     ลงชื่อ .............................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นางกมัยธร  สัจจา) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
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ชื่อโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย 
ลักษณะแผนงาน  โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชกาลที่ ๑๐  

   2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม    
     2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
     2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  
    ๔. เป็นพลเมืองด ี
    4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 

4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ "เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า" 
เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
   มาตรฐาน  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
     นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่
ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
  กลยุทธ์ 
           1.1 น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกและการบริหารจัดการ
ภายในส านักงาน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ 
            2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
  กลยุทธ์ 
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            3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
  กลยุทธ์ 
            4.1 พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน          
   ข้อที่  ๖  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ๖.๑  ประชุม อบรม สัมมนาภายใน ภายนอก และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
                                 ๖.๒  ศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
      ๖.๓  นิเทศก ากับและติดตามโดยใช้ระบบ PDCA/PLC 
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แผนงาน    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางชุติมา โคตรสาขา ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
ระยะเวลา      ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 
๒๐ ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายหลายมิติ พัฒนาคนในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในหัวข้อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตสู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดย
มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 โรงเรียนสายน้ าทิพย์ตระหนักและส่งเสริมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
สถานศึกษา ให้เกิดสมรรถนะที่สูงขึ้นก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ  เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสนองเจตนารมณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการเพ่ือมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑   เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 ๒.๒   เพ่ือส่งเสริมให้ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับความสุขสนุกกับประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับวัย 

 ๒.๓   เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

๒.๔   เพ่ือส่งเสริมให้ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและแนะน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 

        ไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

 ๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  ครจูัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ ๙๖ 
  ๓.๑.๒   ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ ๙๖ 
  ๓.๑.๓  ครูจัดจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๙๖ 

  ๓.๑.๔  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและแนะน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป 

       ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ร้อยละ ๙๖ 
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  ๓.๒   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ครแูละบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 
 

๔. วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. วางแผนด าเนินการ  - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูปฐมวัย 

๒. การด าเนินการ  - - 
๒.๑ ส่งครูไปอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน ตาม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักการ จุดหมาย 
และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรปฐมวัย
อย่างต่อเนื่องตลอดปี 

ต.ค. ๖๔  -  ก.ย. ๖๕ 

๒๘,๐๐๐ 

- อุดหนุน  
 

๒.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ของ
สถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

 

2.3 ผลิตสื่อและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
อย่างหลากหลาย - 

 ๒.๔ 
 

จัดบรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียน 
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดมุมประสบการณ์ 
แหล่งเรียนรู้ 

- 

 ๒.๕ ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
และน าผล 
ไปจัดปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

- 

๓ - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) 
- 

๔ นิเทศ ติดตาม  
- 

๕ ประเมินผล สรุปรายงาน (เอกสาร-รูปเล่ม)  - 

รวม  ๒๘,๐๐๐   

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ       ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 

๖.  งบประมาณ    ๒๘,๐๐๐ บาท 

๗.  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โรงเรียนสายน้ าทิพย์/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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๘.  การประเมินผล 
 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ครจูัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก

ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ    
ร้อยละ ๙๖ 

๑. สังเกตสัมภาษณ์ 
๒. สังเกต ตรวจ
ผลงาน 
๓. ตรวจแผนการ    
จัดการเรียนรู้ 
 

๑. ใบประกาศ 
๒. ค าสั่ง 

๒. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง   
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   

ร้อยละ ๙๖ 

๓. ครูจัดจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

ร้อยละ ๙๖ 

๔. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและแนะน า 

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

ร้อยละ ๙๖ 
 

 

 ๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  ครจูัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
  สติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
 ๙.๒  เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า และสร้างองค์ความรู้ 
  ด้วยตนเอง อย่างมีความสุข 
 ๙.๓  ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สื่อและ 

  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
 ๙.๔  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 

   มีส่วนร่วมน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 

     ลงชื่อ ................................................................ ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางชุติมา  โคตรสาขา) 
                                                          ต าแหน่ง ครูช านาญการ  
 
 
     ลงชื่อ ................................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายศิทธราธิวัฒน์  สิถิระบุตร) 
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
        ลงชื่อ ................................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

 (นางกมัยธร สัจจา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่         
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
       1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
       1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
        1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม    
       2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 

3. มีงานท า - มีอาชีพ 
3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างาน

เป็นและมีงานท าในที่สุด 
4. เป็นพลเมืองดี 
4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 

            4.2 ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท า
หน้าที่เป็นพลเมืองดี 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                              2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ 
        ท้องถิ่น 
                              2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
                              2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์
                              2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
                              2.5  ให้บริการสื่อสารสนเทศ และสื่อเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัด 
        ประสบการณ์ 
                              2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่
ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 

2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
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นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

         3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

        นโยบายท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
  กลยุทธ์ 
           1.1 น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกและการบริหารจัดการ
ภายในส านักงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ 
            2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
   1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
    ๖.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนมาตรฐานการศึกษา  
                             ๖.๑  ประชุม อบรม สัมมนาภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                             ๖.๒  ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ 
                             ๖.๓  นิเทศ ก ากับ และติดตาม โดยใช้ระบบ PDCA 
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แผนงาน  กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ  นางสุกัญญา   ทองจับหลัก ต าแหน่ง พนักงานราชการ 

ระยะเวลา  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

 

 

๑.หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือสนองยุทธศาสตร์ชาติแผน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ก าหนดให้มีการสร้างเสริมการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา๒๒, ๒๓, ๒๔ ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู ้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ ผู ้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด 
  เพ่ือสนองกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
พัฒนาทักษะการคิดเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการบนพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  
  โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA และส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ มีการจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน มี
หลักสูตรการศึกษาและมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จึงก าหนดให้มี “โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ” 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” ประเทศมีความม่ันคง
ในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาขน  
  ความมั่นคั่ง ประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ าของประชากรลง ให้
ประชากรอยู่ดีมีสุขมีการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และพัฒนาอย่างทั่วถึง 
  ความยั่งยืน การพัฒนาที่สร้างความเจริญของคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิดความสามารถในการ
รับรอง โดยยึดและปฏิบัติตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
   ดังนั้นโรงเรียนสายน้ าทิพย์ จึงได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย”  เพ่ือสร้างองค์
ความรู้และทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสากล การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้พัฒนา
ทักษะการคิดเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเพ่ือมุ่งเน้นการสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 
ตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ด้าน
การศึกษา คือ เด็กมีทัศนคติที่ถูกต้องเด็กเติบโตมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งและมีอาชีพมีงานท า 
 
๒.วัตถุประสงค ์
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 ๒.๑  เพ่ือส่งเสริมหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ๒.๒  เพ่ือส่งเสริมและจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 ๒.๓  เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๔  เพ่ือส่งเสริมให้จัดสภาพล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 ๒.๕  เพ่ือให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
        ส าหรับครู 
 ๒.๖  เพ่ือส่งเสริมให้มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรวม 
 
๓.เป้าหมาย 

 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ เพ่ือส่งเสริมหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
          ร้อยละ  8๙ 
   ๓.๑.๒ เพ่ือส่งเสริมและจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ร้อยละ  8๙ 
      ๓.๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ร้อยละ  8๙ 
      ๓.๑.๔ เพ่ือส่งเสริมให้จัดสภาพล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
          ร้อยละ  8๙ 
      ๓.๑.๕ เพ่ือให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด 
   ประสบการณ์ส าหรับครู  ร้อยละ  8๙ 
     ๓.๑.๖ เพ่ือส่งเสริมให้มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรวม 
          ร้อยละ  8๙ 

 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาด าเนินการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและ
บุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
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๔.  วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมวางแผนด าเนินการ 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ต.ค. ๖๔ 
- 

ก.ย. ๖๕ 

- 

รายได้ฯ 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหารและ 

คณะครู 
 

๒. การด าเนินการ 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

- 

๓. การวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพภายใน 
และรายงานการประเมินภายนอก        

- 

๔. วางแผนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมและวงจรคุณภาพ PDCA      

- 

๕. การประชุมครูประจ าเดือน - 

๖. การประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

- 

๗. การนิเทศภายใน - 
๘. ส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน ครู  

ผู้ปกครอง และชุมชน ที่มีต่อผู้บริหาร 
- 

๙. การประชุมสัมมนาครูและบุคลากร 
เรื่องการกระจายอ านาจ 

- 

๑๐. นิเทศ ก ากับ และติดตาม - 
๑๑. ประเมินผลโครงการ - 
๑๒. การสรุป/รายงาน 1,000 

 รวม 1,000 
 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ      ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 

๖.  งบประมาณ                 1,000  บาท  

๗.  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
  ภายนอกโรงเรียน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  ภายในโรงเรียน 
    -  กลุ่มบริหารวิชาการ 
    -  กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป 
    -  กลุ่มบริหารบุคคล 
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๘.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ เพ่ือส่งเสริมหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ 

ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
ร้อยละ 

๘๙ 

๑. ตอบ
แบบสอบถาม 
๒. สัมภาษณ์ 
๓. ส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสัมภาษณ์ 
๓. แบบส ารวจ 

๒ เพ่ือส่งเสริมและจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ 
๘๙ 

๓ เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

ร้อยละ 
๘๙ 

๔ เพ่ือส่งเสริมให้จัดสภาพล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

ร้อยละ 
๘๙ 

๕ เพ่ือให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

ร้อยละ 
๘๙ 

๖ เพ่ือส่งเสริมให้มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรวม 

ร้อยละ 
๘๙ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สถานศึกษาด าเนินการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและ
บุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 
 
   
            ลงชื่อ.....................................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสุกัญญา  ทองจับหลัก) 
          ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
 
 
     ลงชื่อ .................................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายศิทธราธิวัฒน์  สิถิระบุตร) 
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 

                 ลงชื่อ .................................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นางกมัยธร  สัจจา) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
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ชื่อโครงการ  พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
       1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
        1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
        1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
       1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

4. เป็นพลเมืองดี 
4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 

       4.2 ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
  มาตรฐาน ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

  มาตรฐาน ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
      ๓.๑  สร้างประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม 
           ศักยภาพ 
                ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นละปฏิบัติอย่างมีความสุข 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่
ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 



[๗๖] 
 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
  กลยุทธ์ 
            1.1 น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกและการบริหาร
จัดการภายในส านักงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ 
            2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

๔. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
   ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
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แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางทัศนีย์  น้อยนงเยาว์ ต าแหน่ง ครู 
ระยะเวลา  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายหลายมิติ พัฒนาคนในทุกช่วง
วัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือใน
การให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก  ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อม   ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลั กษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม    เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
  เพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ และสอดคล้องยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ใน
จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน 
        สถานศึกษา 
 ๒.๒  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
        และสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
           ร้อยละ ๙๕ 

 ๓.๑.๒ สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง   
                 สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง ร้อยละ ๙๕ 

  ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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   สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เก่ียวข้องและสามารถน ามาปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา 
 
๔. วิธีการด าเนินการ  
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ  ระยะเวลา งบประมาณ ที่มา
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ การประชุมผู้เกี่ยวข้อง จัดท า
โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค. ๖๔  
- 

ก.ย. ๖๕ 

- 

- 
เงินรายได้ฯ 
 

นางทัศนีย์   
นางสุกัญญา  
 

๒ การส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๓ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
- ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ปฐมวัย 
- ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าห้องเรียน
อนุบาล 
- ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย 
- ห้องสมุดปฐมวัย 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๔ การจัดกิจกรรมของท้องถิ่น ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของสถานศึกษาวันส าคัญต่างๆ 

 
๑,๐๐๐ 

๕ การประชุมผู้ปกครอง - 
๖ การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัด

กิจกรรม      
การเรียนการสอน/  ทัศนศึกษา 

- 

๗ การศึกษานอกสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่น/อุทยานเบญจสิริ 

- 

๘ การประเมินโครงการ - 
๙ การสรุปและรายงาน - 

รวม  ๒๖,000  
 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ    ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 

๖.  งบประมาณ            ๒๖,000 บาท 

๗.  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โรงเรียนสายน้ าทิพย์  ผู้ปกครองและชุมชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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๘.  การประเมินผล 

 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้

๑ สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแห่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ  
๙๕ 

๑. ตอบแบบสอบถาม 
๒. การบันทึกข้อความ
ค้นพบจากการสังเกต
และสัมภาษณ์ 
๓. การประเมินผลงาน 
๔. อื่น ๆ 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบบันทึก
ข้อมูล 
๓. แบบประเมิน 
๔. อื่น ๆ 

๒. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ  
๙๕ 

 

๙.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนสายน้ าทิพย์มีแหล่งเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้ปกครองยอมรับ ศรัทธา 
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนอย่างคุ้มค่าและพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
  
 
 
             ลงชื่อ ........................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์) 
                                                              ต าแหน่ง ครู  
 
 
 
 

      ลงชื่อ ........................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายเทิดศักดิ์   สังรวมใจ) 
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 

             ลงชื่อ ........................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกมัยธร  สัจจา) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
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ชื่อโครงการ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในระดับปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม    
     2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 

      2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 

      2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 

       2.4 ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

4. เป็นพลเมืองดี 
       4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 

       4.2 ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่ 
                  เป็นพลเมืองดี 
               4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ "เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า" เช่น งานอาสาสมัคร  
                 งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
มี 3 มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยตนเอได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ชว่ยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความสุขได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อสารสนเทศ และสื่อเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 

2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย  
      อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
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นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ 

     โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  
     ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี 
     ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มรสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง   
                           นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีด 
                           ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมรงานท า 
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ 
      สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
  กลยุทธ์ 
           1.2 เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศและจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ ่(Big Data) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ 

2.2 เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
  กลยุทธ์ 

3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพ 
      ภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            3.2 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงาน/เครือข่าย QA ในระดับสากล 
            3.3 มีระบบการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (International Standards) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
  กลยุทธ์ 
           4.1 พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
      ข้อที ่๔  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
            ๔.๑  ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
         ข้อที่ ๕  ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูชาติ 
                 ๕.๑  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมวิถีไทย 
                  ๕.๒  ศิลปวัฒนธรรมสู่นานาชาติ 



  [๘๒]  
 

แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางทัศนีย์  น้อยนงเยาว์ ต าแหน่งครู 

ระยะเวลา  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 
 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๐ ก าหนดการจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมไทย ไว้ในมาตรา 
๒๓ ว่า การศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมในเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญา ซึ่งวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของ
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้คน
ในชุมชนท้องถิ่นมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในปัจจุบันวัฒนธรรมไทยถูกละเลยและไม่มีการทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ เช่น การแต่งกาย การละเล่น 
มารยาทไทยรวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในกระแส
โลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรมได้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรมไม่ได้รับ
การสืบสานและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจท าให้คุณค่าทางมรดก
วัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมไทยควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้
ด ารงอยู่ในท้องถิ่น จากปัญหาวัฒนธรรมไทยถูกละเลยและไม่มีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ ทางโรงเรียนได้น า
แนวคิดการสร้างเครือข่ายมาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาระบบ
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยเครือข่าย ๓ สายใยสัมพันธ์ในนักเรียนระดับปฐมวัย ซึ่งเครือข่าย ๓ 
สายใยสัมพันธ์เป็นความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ของนักเรียนระดับปฐมวัย 
๒.  วัตถุประสงค ์

๒.๑ โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของนักเรียนระดับปฐมวัย 
๒.๒ เด็กปฐมวัยสามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม 
๒.๓ วัฒนธรรมไทยได้รับการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ 

๓.  เป้าหมาย 

     ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ๓.๑.๑ โรงเรียน ผูป้กครอง และชมุชน มีส่วนรว่มอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของนักเรียนระดับปฐมวยัร้อยละ ๙1 
 ๓.๑.๒ เด็กปฐมวัยสามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสมร้อยละ ๙1 
 ๓.๑.๓ วัฒนธรรมไทยได้รับการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ร้อยละ ๙1 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  เด็กปฐมวัยสามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม 
 



  [๘๓]  
 

๔.  วิธีการด าเนินการ 
 
 

ที ่  กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วางแผนด าเนินการ/ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

ต.ค. ๖๔ 
- 

ก.ย. ๖๕ 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินรายได้ฯ 
คณะครู
ปฐมวัย 

๒ กิจกรรมรักษ์ไทย 
-ฝึกมารยาทไทยหน้าเสาธงทุกวันศุกร์ 
-ฝึกมารยาทการรับประทานอาหาร การ
ฟัง การพูด การทักทายผู้อ่ืน คุณธรรม
จริยธรรม การแสดงความเคารพ 
-การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ 

๑,๐๐๐ 

๓ กิจกรรมการละเล่นไทยแสนสนุก 
-จัดกิจกรรมการละเล่นไทยโดยบูรณาการ
ในกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น รีรีข้าวสาร 
มอญซ่อนผ้างูกินหาง ม้าก้านกล้วย ชัก
เย่อ เป็นต้น 

๒,๐๐๐ 

๔ กิจกรรมนิทานคุณธรรม 
-ครูเล่านิทานคุณธรรมในกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
-ยืมนิทานคุณธรรมกลับไปอ่านที่บ้าน 
-เด็กดีประจ าวัน 
-ส่งน้ าส่งใจ 
-โครงงานคุณธรรม 

๔,๐๐๐ 

๕ กิจกรรมหนูน้อยชาวพุทธ ๑,๐๐๐ 
๖ การประเมินโครงการ ๑,๐๐๐ 
๗ การสรุป/รายงาน ๑,๐๐๐ 

 
 

 รวม ๑๐,๐๐๐ 
 

 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ         ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 

๖.  งบประมาณ                ๑๐,๐๐๐ บาท 

๗.  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน   โรงเรียนสายน้ าทิพย์ ผู้ปกครองและชุมชน     



  [๘๔]  
 

๘.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑ โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของ
นักเรียนระดับปฐมวัย 

ร้อยละ ๙1 
๑.ตอบแบบสอบถาม 

๒.บันทึกข้อมูลจากการ
สังเกตพฤติกรรมของ
เด็กและการสัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

- แบบบันทึก
ข้อมูล 

 

๒ เด็กปฐมวัยสามารถปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙1 

๓ วัฒนธรรมไทยได้รับการถ่ายทอด
ไปสู่คนรุ่นใหม่ 

ร้อยละ ๙1 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 เด็กสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ถูกต้อง เกิดความภาคภูมิใจในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา รู้จักและสามารถร่วมกิจกรรมการละเล่นไทย 
รู้จักการอดทน อดกั้น มีสมาธิเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เรียนรู้หน้าที่ของชาวพุทธที่ดี 

 
 
      ลงชื่อ ................................................................ ผู้เสนอโครงการ 
                           (นางทัศนีย์  น้อยนงเยาว์) 
                                                               ต าแหน่ง ครู  
 
      ลงชื่อ ................................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ) 
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 

             ลงชื่อ ................................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นางกมัยธร  สัจจา) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
 



 

 
แผนปฏิบัติการ 

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 



[๘๕] 
 
ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 

สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
      1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
      1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม    
      2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
      2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
      2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
      2.4 ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานท า - มีอาชีพ 
      3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
      3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น
และมีงานท าในที่สุด 
      3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลกัสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

4. เป็นพลเมืองดี 
      4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
      4.2 ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่
เป็นพลเมืองดี 
      4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ "เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า" เช่น งานอาสาสมัคร 
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

      ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมาย 

๒.4 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 



[๘๖] 
 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

        ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
  2.1 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
  2.3 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  4.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
  4.4 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
  กลยุทธ์ 
            1.1 น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกและการบริหาร
จัดการ ภายในส านักงาน 
            1.2 เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศและจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ 
            2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
            2.2 เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
  กลยุทธ์ 
            3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            3.2 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงาน/เครือข่าย QA ในระดับสากล 
            3.3 มีระบบการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (International Standards) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
  กลยุทธ์ 
            4.1 พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
            4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและผูกพัน
กับองค์กร 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
  1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
 ๒. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.๒ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล 
  ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด 
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  ๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (MSIEP)  
 
 ๓. วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
   ๓.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
  ๓.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ 
  ๓.๔ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน     
  ๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนาผู้น าที่มีหัวใจประชาธิปไตย 
 ๔. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
   ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
  ๔.๒ ความร่วมมือของครูและนักเรียนโดยการบริการวิชาการแก่ผู้ปกครอง 
  ๔.๓ ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
 ๕. ศิลปวัฒนธรรมเชิดชชูาติ 
  ๕.๑ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมวิถีไทย 
  ๕.๒ ศิลปวัฒนธรรมสู่นานาชาติ 



[๘๙] 
 

แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวประภาศิริ  สุขเจริญ  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

ระยะเวลา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖5 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ 
ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายหลายมิติ พัฒนาคนในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในหัวข้อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 

 อาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมวดที่  ๔ ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษามาตรา ๒๔ , ๒๗ , ๒๘ ก าหนดให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และมีหลักสูตรที่ เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เกี่ยวกับสมรรถนะของ
ผู้เรียน จึงได้จัดท าโครงการ “พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” ของ
สถานศึกษาโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ 

 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีเป้าหมาย
หลัก คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยให้ดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ผลิตก าลังคนให้ได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ อาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
สนับสนุนคนไทย ให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถจัดระบบบริหารจัดการ
การศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล    โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 โรงเรียนสายน้ าทิพย์ จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2560 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA มีการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตามความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจ 
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๒.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ   
        สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ๒.๒  เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนมีความเจริญ 
        ทางด้านสติปัญญา ความคิด ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ความสามารถ 
        รับผิดชอบต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้ 
 ๒.๓  เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด  
        และความสนใจของผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๔  เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ๒.๕  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุง 
        การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๖  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
               ถึงผู้เรียนทุกคน 

3. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      3.1.1   เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
    พ้ืนฐานและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ 
    ชาติ 20 ปี  ร้อยละ 92 
      3.1.2  เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนมีความ 
    เจริญทางด้านสติปัญญา ความคิด ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ  
    ความสามารถรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้ ร้อยละ 92 
  3.1.3  เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  
    ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    ร้อยละ 92 
  3.1.4  เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ 
    ด้วยตนเอง  ร้อยละ 92 
  3.1.5  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไป 
    ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  รอ้ยละ 92 
  3.1.6  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  ร้อยละ 92 

 ๓.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ความ
ต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  มีการการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนมีความเจริญทางด้านสติปัญญา ความคิด ตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ ความสามารถรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุป
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ความรู้ได้ด้วยตนเอง สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงตัว
ผู้เรียนทุกคน 
 

4.  วิธีการด าเนินการ 
 

ที่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผนด าเนินการ/ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ต.ค. 64 - - นางสาวประภาศิริ 
และหัวหน้ากลุ่มสาระ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

ต.ค. 64 - - นางสาวประภาศิริ 
และหัวหน้ากลุ่มสาระ 

3 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/
การวิเคราะหป์ัญหา/ปรับปรุงตาม
นโยบาย/รัฐบาล/ปรับปรุงหลักสูตร  

ต.ค. 64 3,000 เงินรายได้
สถานศึกษา 

นางสาวประภาศิริ 
และหัวหน้ากลุ่มสาระ 

4 ประกาศ การใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ย. 
2564 

- - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะ 

ที่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

5 น าหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอน 
   1. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แผน
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และประเมินแผนการเรียนรู้ 
   2. นิเทศภายใน 
   3. จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลอืนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ 
   4. จัดกิจกรรมแนะแนวทางการเรียน  

พ.ย. 
2564 – 

ก.ย. 
2565 

3,000 เงนิรายได้
สถานศึกษา 

คณะครูทุกคน 

6 การประเมินหลักสูตร และการพัฒนา
หลักสูตร 

ก.ย. 
2565 

 

2,๐๐๐ เงินรายได้
สถานศึกษา 

นางสาวประภาศิริ 
และหัวหน้ากลุ่มสาระ 

7 การประเมินโครงการ ก.ย. 
2565 

1,๐๐๐ เงินรายได้
สถานศึกษา 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

8 การสรุปและรายงาน ก.ย. 
2565 

1,๐๐๐ เงินรายได้
สถานศึกษา 

นางสาวประภาศิริ 
และหัวหน้ากลุ่มสาระ 

รวมทั้งสิ้น 10,000 - - 
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5.  ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖5 

๖.  งบประมาณ             10,๐๐๐  บาท 

7.  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและ 
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๘. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ   20 ปี 

ร้อยละ ๙2 ๑. ตอบแบบ 
สอบถาม 
๒. การบันทึก
ข้อมูลจากการ
สังเกตพฤติกรรม 
ของผู้เรียนและ
การสัมภาษณ์
นักเรียนเกี่ยวกับ
งานวิชาการ 
๓. การทดสอบ
ความรู้ 
๔. การศึกษา
ผลงานและ
แผนการเรียนรู้
ของครู 

๑. 
แบบสอบถาม 
๒. 
แบบทดสอบ/
ประเมินผล 
๓. แบบ
บันทึกข้อมูล 
๔. อ่ืน ๆ 
 

2 สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนมีความเจริญทางด้านสติปัญญา 
ความคิด ตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ ความสามารถ รับผิดชอบต่อส่วนรวมและ
ประโยชน์ส่วนตน 

ร้อยละ ๙2 

3 สถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ ๙2 

4 ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีกิจกรรม
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมา
ใช้งานพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ร้อยละ ๙2 

5 สถานศึกษามีการนิ เทศภายใน  ก ากับ  ติดตาม 
ตรวจสอบและน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร
และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง 
พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา            

ร้อยละ ๙2   

6 สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

ร้อยละ ๙2 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1   สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และสอดคล้องกับความ   
                ต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 9.๒   สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนมีความเจริญทางด้าน 
  สติปัญญา ความคิด ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ความสามารถรับผิดชอบ 
  ต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้ 
 9.๓   สถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ  
  ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 9.๔  ครสูามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้  ด้วยตนเอง 
  มีกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการ 
  เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้งานพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 9.๕  สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
                และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ 
  จัดการศึกษา    
 9.๖  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
                ถึงผู้เรียนทุกคน 

 
 

               ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวประภาศิริ  สุขเจริญ) 
              ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
 
 
 

 ลงชื่อ .......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ) 
             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
 
 
 

 ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
           (นางกมัยธร  สัจจา) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์  



[๙๔] 
 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
   ๒. มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง-มีคุณธรรม 
   ๓. มีงานท า - มีอาชีพ 
      ๓.๑ การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวช รัก
งาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
      ๓.๒ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น 
           และมีงานท าในท่ีสุด 
     ๓.๓ ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

     ๔. เป็นพลเมืองดี 
     ๔.๑ การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
     ๔.๒ ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่ 
           เป็นพลเมืองดี 
     ๔.๓ การเป็นพลเมืองดี คือ "เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า" เช่น งานอาสาสมัคร  
           งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 

 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๙๕] 
 

 

สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส 

  ๒.๑ สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
  ๒.๒ ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 
  ๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะใน
การด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ในศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
  ๓.๓ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  ๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
 
 
 
 



[๙๖] 
 

 

สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุคใหม่ (Innovation) 

  กลยุทธ์ 
           ๑.๑ น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกและการบริหารจัดการ
ภายในส านักงาน 
           ๑.๒ เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศและจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ 
            ๒.๑ ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
            ๒.๒ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยอมรับ (Recognition) 
  กลยุทธ์ 
            ๓.๑ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก
และพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            ๓.๒ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงาน/เครือข่าย QA ในระดับสากล 
            ๓.๓ มีระบบการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (International Standards) 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

๒. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.๒ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล 
  ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด 
  ๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (MSIEP)  
 ๓. วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
   ๓.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
  ๓.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ 
  ๓.๔ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน     
  ๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนาผู้น าที่มีหัวใจประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๙๗] 
 

 

แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวศศิธร  ค านึง  ต าแหน่ง ครู  

ระยะเวลา  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖4  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ 
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท า
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ” 
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานของแต่ละ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนให้มีคุณภาพเชื่อถือได้
และได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน 
 ๒.๒  ครทุูกคนมีคู่มือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและเป็นแนวเดียวกัน 
 ๒.๓  ครูใช้เครื่องมอืวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและน ามาพัฒนาผู้เรียน 
 2.4 ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจ 
 ๓. เป้าหมาย 

 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ๓.1.๑  เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
  ๓.1.๒  ครทูุกคนมีคู่มือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและเป็นแนวเดียวกัน  ร้อยละ 100 
  ๓.๑.3  ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและน ามาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 95 
  ๓.๑.4  ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95  

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ครูทุกคนมีคู่มือการวัด
และประเมินผลที่มีคุณภาพและเป็นแนวเดียวกัน 
 
 
 
 
 



[๙๘] 
 

 

 ๔. วิธีการด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
ขออนุมัติโครงการ ต.ค. 64 – ก.ย. 65 - - น.ส.ศศิธร 

น.ส.ปราณี 
๒ ประชุมคณะกรรมการ ต.ค. 64 – ก.ย. 65 - - วิชาการ 

๓ 
วิ เค ร า ะห์ ร ะ เบี ย บ วั ด แ ล ะ
ประเมินผล  
(ฉบับเดิม) 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 - - น.ส.ศศิธร 
น.ส.ปราณีและ 
คณะกรรมการ 

๔ 

ด าเนินการปรับปรุงระเบียบวัด
และประเมนิผลให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑
(ปรับปรุง 2560) 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 - - น.ส.ศศิธร 
น.ส.ปราณีและ 
คณะกรรมการ 

๕ 
จัดท าโครงสร้างและ
รายละเอียดการวัดและ
ประเมินผล 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 - - น.ส.ศศิธร 
น.ส.ปราณีและ 
คณะกรรมการ 

๖ 
ประชุมชี้แจงบุคลากร นักเรียน 
และผู้ปกครอง เพ่ือให้ทราบถึง
แนวทางการวัดและประเมินผล 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 - - น.ส.ศศิธร 
น.ส.ปราณี 

๗ 

วางแผนการวัดและประเมินผล 
๗.๑ จัดท าปฏิทินการวัดและ
ประเมินผลตลอดปีการศึกษา 
๗.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการวัดและประเมินผล
ตามปฏิทินที่ก าหนด 
๗.๓ จัดอบรมครูทุกคนจัดท า
ข้อสอบ 
ออนไลน์ 
๗.4 จัดท าข้อสอบออนไลน์ 
๗.5 จัดท าคลังข้อสอบ 
๗.6 ด าเนินการวัดและ
ประเมินผล 
 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 7,8๐๐ 
 
 
 
 

เงินรายได้ น.ส.ศศิธร 
น.ส.ปราณีและ 
คณะกรรมการ 
นิเทศ 



[๙๙] 
 

 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๘ 

ขั้นสรุป/ประเมินผล/รายงาน 
๘.๑ สรุปผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้แต่ละ
ภาคเรียน 
๘.๒ จัดท ารายงานเสนอ
ผู้บริหารโรงเรียน 
๘.๓ น าข้อมูลจากการ
ประเมินผลโครงการมาพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

เงินรายได้ น.ส.ศศิธร 
น.ส.ปราณีและ 
คณะกรรมการ 

รวม  9,8๐๐   
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ     ๑  ตุลาคม  ๒๕64  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5 

๖. งบประมาณ    9,8๐๐ บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
      และโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

8. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการวัดและ

ประเมินผลตามมาตรฐาน 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑. ตอบแบบสอบถาม 

๒. สัมภาษณ์ 
๓. ทดสอบ 
๔. ตรวจสอบผล 
การเรียนรู้ 

๑. แบบ ปพ.๕ 
๒. แผนการจัด 
การเรียนรู้ 
๓. ผลงานนักเรียน 
๔. แบบทดสอบ 

๒ ครทูุกคนมีคู่มือการวัดและ
ประเมินผลที่มีคุณภาพและเป็น
แนวเดียวกัน 

ร้อยละ ๑๐๐   

๓ ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล
อย่างเป็นระบบและน ามาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 95   

๔ ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 95   
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

 
                        ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวศศิธร  ค านึง) 
                             ต าแหน่ง ครู 
 

    ลงชื่อ ................................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายเทดิศักดิ์  สังรวมใจ)  
              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
      ลงชื่อ...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
        (นางกมัยธร  สัจจา) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์    



[๑๐๑] 
 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
      1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
      1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม    
      2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
      2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
       2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
      2.4 ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานท า - มีอาชีพ 
      3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ 
                  เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
      3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น 
                  และมีงานท าในท่ีสุด 
      3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลกัสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

4. เป็นพลเมืองดี 
      4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
      4.2 ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่ 
                  เป็นพลเมืองดี 
      4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ "เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า" เช่น งานอาสาสมัคร  
                  งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
       ชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
       จัดการเรียนรู ้

สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
  2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี 

      คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือ 
      การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้ง 
      ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีด 
      ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือป้องกัน 
      ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ 
      ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะ 
      ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น 
      มนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ 

      โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  
      ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี 
      ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง  
      นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด 
      ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ 
      ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้ง ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
      ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัด 
      และประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

 นโยบายท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นพ้ืนฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ 

      ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก  

      และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่าง 
      ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ  

      และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ 

      การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 

    ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ. 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
  กลยุทธ์ 
              1.1 น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกและการบริหาร 

         จัดการภายในส านักงาน 
              1.2 เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศและจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่  

          (Big Data) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ 
               2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อความ 

         รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
               2.2 เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
  กลยุทธ์ 

   3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพ 
         ภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

               3.2 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงาน/เครือข่าย QA ในระดับสากล 
               3.3 มีระบบการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (International Standards) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
  กลยุทธ์ 
              4.1 พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
              4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและผูกพันกับ 
                    องค์กร 
 
สนับสนุนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
 1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
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 ๒. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.๒ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล 
  ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด 
  ๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (MSIEP)  
 ๓. วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
   ๓.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
  ๓.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ 
  ๓.๔ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน     
  ๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนาผู้น าที่มีหัวใจประชาธิปไตย 
 ๔. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
   ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
  ๔.๒ ความร่วมมือของครูและนักเรียนโดยการบริการวิชาการแก่ผู้ปกครอง 
  ๔.๓ ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
 ๕. ศิลปวัฒนธรรมเชิดชชูาติ 
  ๕.๑ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมวิถีไทย 
  ๕.๒ ศิลปวัฒนธรรมสู่นานาชาติ 
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แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวประภาศิริ  สุขเจริญ  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
ระยะเวลา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖5 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ 
ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายหลายมิติ พัฒนาคนในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในหัวข้อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมวดที่ ๔ ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษามาตรา ๒๓ ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการตามความเหมาะสม
แต่ละระดับทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดทั้งมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จึงได้
จัดท า “โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการของผู้เรียน” โดยมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 2.1   เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๒.๒   เพ่ือประเมินสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๒.๓   เพ่ือประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนเป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ 
 ๒.๔   เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ 
3.  เป้าหมาย 
 ๓.๑   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 89 
  3.1.2 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร ๕ ประการ ร้อยละ 95 
  3.1.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนให้เป็นไปตาม 
     เกณฑม์าตรฐานของหลักสูตร ร้อยละ 95 
  3.1.4 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ ร้อยละ 50 ขึ้นไป  
 ๓.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการประเมิน
สมรรถนะตามหลักสูตร การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในด้านการทดสอบระดบัชาติสูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ 
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4. วิธีการด าเนินการ 

ที่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบจัดท า
โครงการและการเสนอ
โครงการ 

ต.ค. 64 - - นางสาวประภาศิร ิ
และคณะ 

2 กิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระฯ 

พ.ย. 2564 – ก.ย. 2565 - - ครูผู้สอน 
ทุกคน 

      
3 กิจกรรมการทดสอบ

สมรรถนะผู้เรียนในดา้น
การสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต และการใช้
เทคโนโลย ี

พ.ย. 2564 – ก.ย. 2565 - - วัดผลประเมินผล 

4 กิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่าน 

พ.ย. 2564 – ก.ย. 2565 - - กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

5 กิจกรรมการเรียนการสอน
โครงงาน 

พ.ย. 2564 – ก.ย. 2565 - - ครูผู้สอน 
ทุกคน 

6 กิจกรรมการสอนซ่อม
เสริมทุกกลุ่มสาระฯ 

พ.ย. 2564 – ก.ย. 2565 - - ครูผู้สอน 
ทุกคน 

7 กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

พ.ย. 2564 – ก.ย. 2565 - - ครูผู้สอน 
ทุกคน 

8 การศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

พ.ย. 2564 – ก.ย. 2565 - - นายชาติวฒุิและ
คณะ 

9 การเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ 

พ.ย. 2564 – ก.ย. 2565 - - ครูทุกคน 

10 กิจกรรมห้องสมุด พ.ย. 2564 – ก.ย. 2565 - - บรรณารักษ์ 
11 กิจกรรมการต่อตา้นสิ่ง

เสพติด 
พ.ย. 2564 – ก.ย. 2565 - - นายบุญเจิด 

และคณะ 
12 กิจกรรมกีฬา/ดนตรี/

นาฎศิลป์/นนัทนาการ 
พ.ย. 2564 – ก.ย. 2565 - - ครูกลุ่มสาระฯ 

พลศึกษาฯและ
ศิลปะ 

13 กิจกรรมส่งเสริมการ
ประกวดแข่งขัน
ความสามารถทุกกลุ่ม
สาระในระดบัตา่ง ๆ 

พ.ย. 2564 – ก.ย. 2565 ๒๐,๐๐๐ เงินรายได้
สถานศึกษา 

ครูทุกคน 

14 การประเมินโครงการ ก.ย. 2565 - - นางสาวประภาศิร ิ
และหัวหน้ากลุ่ม
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ที่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สาระ 
15 การสรุปและรายงาน ก.ย. 2565 - - นางสาวประภาศิร ิ

และคณะ 
รวมทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐   

5. ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม  ๒๕๖4  ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖5 
๖. งบประมาณ    ๒๐,๐๐๐  บาท 
7. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและส านักงาน 
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๘. การประเมินผล  

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะแต่

ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 

89 
๑. ตอบแบบ สอบถาม 
๒. การบันทึก ข้อมูลจาก
การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนและการสัมภาษณ์
นักเรียนเกี่ยวกับงาน
วิชาการ 
๓. การทดสอบความรู้ 
๔. อ่ืน ๆ 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบทดสอบ 
๓. แบบบันทึกข้อมูล 2 ผู้ เรี ยนผ่ านการประเมินสมรรถนะตาม

หลักสูตร ๕ ประการ 
ร้อยละ 

95 
3 ผู้ เรียนมีผลการประเมินการอ่าน การคิด

วิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

ร้อยละ 
95 

4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
 9.2 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร ๕ ประการ 
 9.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
              มาตรฐานของหลักสูตร 
 9.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
               ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวประภาศิริ  สุขเจริญ) 
              ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

 
               ลงชื่อ .......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ) 
         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน                            

 
               ลงชื่อ .......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกมัยธร  สัจจา) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์  
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ชื่อโครงการ จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 

สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม    
3. มีงานท า - มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองดี 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน มีนวัฒกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ  
 4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนับสนุนกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ. 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
   กลยุทธ์ 
 1.1 น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกและการบริหารจัดกาi
ภายในส านักงาน 
           1.2 เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศและจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
 กลยุทธ์ 
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           2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน 
          2.2 เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
          กลยุทธ์ 
        3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกและ
พัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3.2 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงาน/เครือข่าย QA ในระดับสากล 
         3.3 มีระบบการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (International Standards) 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
           กลยุทธ์ 
          4.1 พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
          4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและผูกพันกับองค์กร 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 
 1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
 ๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๖.๓ นิเทศ ก ากับ และติดตาม โดยใช้ระบบ PDCA 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางพร  อนันต์ชื่นสุข  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
ระยะเวลา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖5 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

 ตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ การจัดการศึกษาต้องมุ่งสร้าง
พ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนได้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม มีงานท า – มีอาชีพ 
และเป็นพลเมืองดีโรงเรียนสายน้ าทิพย์ได้ตระหนักถึงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผลซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่ขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นว่าสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่ก าหนด ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญ
ข้อหนึ่ง คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนด
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

2.1   เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางาน อย่างต่อ เนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

๒.๒  เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาโดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด 

๒.๓  เพ่ือส่งเสริมให้การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบพ้ืนฐานของข้อมูลจาก
สถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ์ครอบคลุม
การพัฒนาจากกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องน า น าไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละกิจการที่ก าหนดอย่าง
สอดรับกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามเป้าหมาย จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาที่
ก าหนด ไว้โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน ครอบคลุมงานโครงการของสถานศึกษา 
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๒.๕ เพ่ือส่งเสริมให้มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษามีการตรวจสอบและทบทวนภายใน 
โดยบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินการและตรวจสอบจากงานต้นสังกัด 

๒.๖  เพ่ือส่งเสริมให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษามุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้
แบบทดสอบมาตรฐานจากงานส่วนกลางร่วมกับต้นสังกัด (เขต) ด าเนินการ 

๒.๗ เพ่ือส่งเสริมให้มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเป็นการน าข้อมูลผลการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพ การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอก มาประมวลรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพประจ าปีการศึกษาซึ่งจะน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป 

๒.๘ เพ่ือส่งเสริมให้มีการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นกลไกของระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ระบบประกันคุณภาพ 

3.  เป้าหมาย 
    ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐาน  
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางาน อย่างต่อ เนื่องและเป็นแบบอย่างได้ ร้อยละ ๙๓ 
3.1.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาโดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด ร้อยละ ๙๓ 
3.1.3 เพ่ือส่งเสริมให้การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบพ้ืนฐานของข้อมูล
 จากสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ์
ครอบคลุมการพัฒนาจากกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเป็นที่
ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องน า น าไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละกิจการ
ที่ก าหนดอย่างสอดรับกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด  

การศึกษา ร้อยละ ๙๓ 
3.1.4 เพ่ือส่งเสริมให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามเป้าหมาย จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
ทีก่ าหนด ไว้โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน ครอบคลุมงานโครงการของสถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๓ 
3.1.5 เพ่ือส่งเสริมให้มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษามีการตรวจสอบและทบทวน
ภายใน โดยบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินการและตรวจสอบจากงานต้นสังกัด ร้อยละ ๙๓ 
3.1.6 เพ่ือส่งเสริมให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษามุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานจากงานส่วนกลางร่วมกับต้นสังกัด (เขต) ด าเนินการ ร้อยละ ๙๓ 
3.1.7 เพ่ือส่งเสริมให้มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเป็นการน าข้อมูลผลการประเมิน
 มาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอก มาประมวลรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษาซึ่งจะน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ต่อไป ร้อยละ ๙๓ 
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3.1.8 เพ่ือส่งเสริมให้มีการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นกลไกของระบบประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาประเมินประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของระบบประกันคุณภาพ ร้อยละ ๙๓ 

 
 ๓.๒   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 

4. วิธีการด าเนินการ 

ที่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 การประชุมผู้เกี่ยวข้อง จัดท า
โครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ  
ก าหนดกิจกรรมการปฏิบัติ 

ต.ค. 64 - - ครูประภาศิริ,  
ครูพร, ครูณัฐดนัย 

และคณะครูวิชาการ  
2 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
ต.ค. 64 - - ครูชาติวุฒิและคณะ 

3 การจัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค. ๖4 - - ครูประภาศิริ,  
ครูพร, ครูณัฐดนัย 

และคณะครูวิชาการ 
4 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

งานบริหารวิชาการ บริหาร
งบประมาณ บริหารงานบุคคล 
และบริหารทั่วไป 

พ.ย. ๖4 – ก.ย. 
๖5 

- - ครูประภาศิริ, ครูณัฐกฤ
ตา, ครูชลิดา 
และครูชาติวุฒิ 

5 การควบคุมตรวจสอบ การ
พัฒนาคุณภาพ 

พ.ย. ๖4 – ก.ย. 
๖5 

- - หัวหน้ามาตรฐาน   

6 การนิเทศภายใน พ.ย. ๖4 – ก.ย. 
๖5 

20,๐๐๐ เงินรายได้
สถานศึกษา 

หัวหน้ากลุ่มสาระและ
ครูทุกคน 

7 การประเมินโครงการ มี.ค. ๖5 - ก.ย. 
๖5 

- - ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

8 การประเมินคุณภาพภายใน มี.ค. ๖5 
ก.ย. ๖5 

- - หัวหน้ามาตรฐาน 

รวมทั้งสิ้น  ๒0,๐๐๐   
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5.  ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖5 
๖.  งบประมาณ    ๒0,๐๐๐ บาท 
7.  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

๘.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 สถานศึกษามีระบบที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพส่งผล

ต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการ
น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน อย่าง
ต่อเนื่องและเป็น แบบอย่างได้ 

ร้อยละ 93 - จัดท าแผน พัฒนา
คุณภาพ 
การศึกษา 
- จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
- ประเมินคุณภาพ 
ภายใน 
- จัดท ารายงานการ
ประเมิน 
คุณภาพภายใน 
- การสรุป/รายงาน 
- จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศงาน
บริหารวิชาการ 
บริหาร 
งบประมาณ 
บริหารงานบุคคล
และบริหารทั่วไป 
- การนิเทศภายใน 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
- จัดท าโครงการ  
- แต่งตั้ง
คณะกรรมการ  
- ก าหนดกิจกรรม
การปฏิบัติ 
- ควบคุมตรวจสอบ
การพัฒนาคุณภาพ 
- ประเมินโครงการ 
- แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
- สรุปโครงการ 

- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาโดยมุ่งเน้น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด 

ร้อยละ 93 

3 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบพื้นฐานของข้อมูลจากสถานศึกษา
ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายยุทธศาสตร์และแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ์ครอบคลุมการพัฒนา
จากกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการ
จัดการศึกษาและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องน า น าไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของแต่ละกิจการที่ก าหนดอย่าง
สอดรับกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 93 

4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาโดยการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามเป้าหมาย จากแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาที่ก าหนด 
ไว้โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน 
ครอบคลุมงานโครงการของสถานศึกษา 

ร้อยละ 93 
 

5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษามีการ
ตรวจสอบและทบทวนภายใน โดยบุคลากรในสถาน 
ศึกษาด าเนินการและตรวจสอบจากงานต้นสังกัด 

ร้อยละ 93 

6 การประเมินคุณภาพการศึกษามุ่งเน้นการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบ
มาตรฐานจากงานส่วนกลางร่วมกับต้นสังกัด 
(เขต) ด าเนินการ 

ร้อยละ 93 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเป็น

การน าข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอก 
มาประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ประจ าปีการศึกษาซึ่งจะน าไปใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป 

ร้อยละ 93 - แบบประเมิน 
- ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน 
- เล่มรายงาน 
- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
- แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

8 การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง
เป็นกลไกของระบบประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการส่งเสริมพัฒนา
ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ระบบประกันคุณภาพ 

ร้อยละ 93 

 
๙. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการ
ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

 
              ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
        (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
           ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
 
     
 

     ลงชื่อ ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ  
  (นายเทิดศักดิ์ สังรวมใจ) 

           ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                            
 
 
 
               ลงชื่อ .......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกมัยธร  สัจจา) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์  



[๑๑๕] 
 

ชื่อโครงการ บวร : ปลูกฝังคุณธรรม ส ำนึกควำมเป็นไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง   โครงกำรใหม่ 

 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 

ข้อที่  ๒  มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
     ๒.๑ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
     ๒.๒ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงำม 
     ๒.๔ ชว่ยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 
 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

     ๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
         ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ
กลุ่มเปำ้หมำย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 ๓.๑  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
 
สนับสนุนกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
           กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
          ยุทธศาสตร์ที ่๔ ยั่งยืน (Sustainability) 
   กลยุทธ์ 
           ๔.๑ พัฒนำผู้ประเมินที่มีศักยภำพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
           ๔.๒ ระบบกลไกในกำรสร้ำงบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูง และมีควำมรักและผูกพันกับองค์กร 



[๑๑๖] 
 
 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน  
 ๔. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
   ๔.๑ ควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับองค์กรภำยนอก 
  ๔.๒ ควำมร่วมมือของครูและนักเรียนโดยกำรบริกำรวิชำกำรแก่ผู้ปกครอง 
  ๔.๓ ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
 ๕. ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูชาติ 
  ๕.๑ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมวิถีไทย 
  ๕.๒ ศิลปวัฒนธรรมสู่นำนำชำติ 
 
 

แผนงาน      กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

ผู้รับผิดชอบ   นำงวำสนำ   รินธนำเลิศ ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำร  

                                 นำงสำวจุฑำมำศ บุญมำ    ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง   

ระยะเวลา   ๑ ตุลำคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕ 
 

 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งเป็นแผนหลักของกำรพัฒนำประเทศและ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ในด้ำนควำมม่ันคงตำมยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
ควำมมั่นคง ตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยกำรพัฒนำผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเต็มศักยภำพ มีคุณภำพและมีทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม ปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย และวิถีชีวิต
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร 
  เพ่ือตอบสนองนโยบำยดังกล่ำว โรงเรียนสำยน้ ำทิพย์จึงได้มีกิจกรรมพัฒนำด้ำนคุณธรรม โดย
กำรบูรณำกำรเข้ำกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สอดคล้องกลยุทธ์ของ สพฐ. โดยยึดหลักกำร “บวร” คือกำรมี
ส่วนร่วมของ ๓ ฝ่ำยคอื บ้ำน วัดและโรงเรียน ให้ทั้ง ๓ ภำคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมให้เป็น
รูปธรรมและเกิดกำรเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนต่อไปจึงจัดท ำโครงกำรปลูกฝังคุณธรรมควำมส ำนึกในควำมเป็น
ชำติไทย และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



[๑๑๗] 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑   เพ่ือส่งเสริมให้ครูสำมำรถจัดกิจกรรม กำรจัดกำรเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม ส ำนึกในควำมเป็นไทย 

วิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
        ๒.๒   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำง 
                จ ำกัดอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันดูแลรักษำสถำนศึกษำและดูแลตนเองได้ 
 ๒.๕ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเป็นมำของชำติไทย 
 ๒.๖ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจและธ ำรงควำมเป็นไทย 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ครูสำมำรถจัดกิจกรรม กำรจัดกำรเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม ส ำนึกในควำมเป็นไทย วิถีชีวิต 
   ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ร้อยละ ๘๙ 
๓.๑.๒ นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 
   อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ ร้อยละ ๘๙ 

  ๓.๑.๓ นักเรียนเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ  
  ๓.๑.๔ นักเรียนช่วยกันดูแลตนเองและสถำนศึกษำ ร้อยละ ๘๙ 
  ๓.๑.๕ นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับควำมเป็นมำของชำติไทย ร้อยละ ๘๙ 
  ๓.๑.๖ นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจและธ ำรงควำมเป็นไทย ร้อยละ ๘๙ 
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนและครูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ใช้ทรัพยำกรอย่ำง
ประหยัดและคุ้มค่ำ ดูแลรักษำสมบัติส่วนตัวและส่วนรวมได้ สำมำรถบอกเล่ำควำมเป็นมำของชำติ และมีควำม
ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 
๔.  วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วำงแผนด ำเนินกำร 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

ต.ค. ๖๔ -
ก.ย. ๖๕ 

- 

รำยได้
สถำนศึกษำ 

นำงวำสนำ  รินธนำเลิศ,
นำงสำวจุฑำมำศ บุญมำ 
และคณะกรรมกำร 

๒ กิจกรรมครูพระมำสอน 
(ป.๑-๖) 

ต.ค. ๖๔ -
ก.ย. ๖๕ 

๙,๐๐๐ นำงวำสนำ  รินธนำเลิศ, 
นำงสำวจุฑำมำศ บุญมำ 
และคณะกรรมกำร 

๓ กิจกรรมสอบนักธรรมตรี 
โท และเอก 

พ.ย. ๖๔ -
มี.ค.๖๕ 

๓,๐๐๐ นำงวำสนำ  รินธนำเลิศ ,
นำงสำวจุฑำมำศ บุญมำ 
และคณะกรรมกำร 



[๑๑๘] 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๔ กิจกรรมบริหำรจิต 
(สมำธิ) ก่อนกำรเรียน
และประชุม ทุกครั้ง 

ต.ค. ๖๔ -
ก.ย. ๖๕ 

- นำงวำสนำ  รินธนำเลิศ ,
นำงสำวจุฑำมำศ บุญมำ 
และคณะกรรมกำร 

๕ กิจกรรมสวดมนต์ท ำนอง
สรภัญญะ (ทุกวันอังคำร) 

ต.ค. ๖๔ -
ก.ย. ๖๔ 

-  
 
 
 
 
 

รำยได้
สถำนศึกษำ 

นำงวำสนำ  รินธนำเลิศ ,
นำงสำวจุฑำมำศ บุญมำ 
และคณะกรรมกำร 

๖ กิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำร
เศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่ม
สำระฯ 

ต.ค. ๖๔ -
ก.ย. ๖๕ 

- นำงวำสนำ  รินธนำเลิศ  
,นำงสำวจุฑำมำศ บุญมำ 
และคณะกรรมกำร 

๗ กำรจัดแหล่งเรียนรู้ทำง
ศำสนำและปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ห้องเฉลิมพระเกียรติ 
- ห้องพระพุทธศำสนำ 
- บริเวณรอบโรงเรียนที่
รับผิดชอบในกลุ่มสำระ
สังคมฯ 

ต.ค. ๖๔ -
ก.ย. ๖๕ 

๑,๐๐๐ นำงวำสนำ  รินธนำเลิศ  
,นำงสำวจุฑำมำศ บุญมำ 
และคณะกรรมกำร 

๘ นิเทศ ก ำกับ และติดตำม - - นำงวำสนำ  รินธนำเลิศ, 
นำงสำวจุฑำมำศ บุญมำ 
และคณะกรรมกำร 

๙ ประเมินผลโครงกำรสรุป
โครงกำร 

- - นำงวำสนำ  รินธนำเลิศ, 
นำงสำวจุฑำมำศ บุญมำ 
และคณะกรรมกำร 

 รวม ๑๓,๐๐๐  
 

๕.  ระยะเวลาด าเนินงาน   ๑ ตุลำคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕ 

๖.  งบประมาณ    ๑๓,๐๐๐  บำท 

๗.  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 



[๑๑๙] 
 
๘.  การประเมินผล  
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ ครสูำมำรถจัดกิจกรรม กำรจัดกำรเรียนรู้ 

ปลูกฝังคุณธรรม ส ำนึกในควำมเป็นไทย วิถี
ชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ ๘๙ ๑. สังเกต 
๒. สัมภำษณ์ 

๑. แบบประเมิน
ควำมส ำเร็จและ
ควำมพึงพอใจ 

๒ นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถบริหำร
จัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด
อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ 

ร้อยละ ๘๙ 

๓ นักเรียนเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๘๙  
๔ นักเรียนช่วยกันดูแลตนเองและสถำนศึกษำ ร้อยละ ๘๙ 
๕ นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำม

เป็นมำของชำติไทย 
ร้อยละ ๘๙  

๖ นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจและธ ำรงควำมเป็น
ไทย 

ร้อยละ ๘๙ 

 
๙.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่โรงเรียนก ำหนด เป็นที่ชื่นชม 
ของผู้ที่ได้พบเห็น 
 
                                                        
      ลงชื่อ .................................................................ผู้เสนอโครงกำร 
              (นำงวำสนำ  รินธนำเลิศ) 
                ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
 
                           
 ลงชื่อ .................................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

  (นำยเทิดศักดิ์   สังรวมใจ) 
   ต ำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 
  

                                ลงชื่อ .................................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
              (นำงกมัยธร  สัจจำ) 
                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำยน้ ำทิพย์ 



[๑๒๐] 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสายน ้าทิพย์ คนดีศรีสายน ้าทิพย์แบบยั่งยืนและยกระดับคุณภาพการ 
  จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
   ข้อที่  ๔  เป็นพลเมืองดี  

           4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
                                 4.2 ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมี    
                     โอกาสท้าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
               4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ "เห็นอะไรที่จะท้าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท้า" เช่น    

    งานอาสาสมัครงานบ้าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท้าด้วยความ 
    มีน ้าใจ และความเอื ออาทร 

 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
     ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ๒.๓  ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
           สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้ 
           อย่างมีคุณภาพ 
                            ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
          จัดการเรียนรู้    
               มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไป 
            ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                             ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
     ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก 
     ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                            ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
            และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
  นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 
          ที่จ้าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย  
          มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ 
                ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง 
           ต่อบ้านเมือง 



[๑๒๑] 

    3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพใน
          การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการ
          ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมี 

การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั งมีจิตวิญญาณความ    
เป็นครู 

สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 
  นโยบายที่  ๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุคใหม่ (Innovation) 
     1.1 น้าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก
           และการบริหารจัดการภายในส้านักงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยอดเยี่ยม (Excellence) 
     2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือ 
       ตอบสนอง  
  ยุทธศาสตร์ที่   3  ยอมรับ (Recognition) 
     3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมิน
       คุณภาพภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สนับสนุนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
   ข้อที่  ๓  วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
        ๓.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
                      ๓.๔ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
  



[๑๒๒] 

แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ  ต้าแหน่ง ครู    

ระยะเวลา    ๑ ตุลาคม  ๒๕๖4  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ) เป็นกรอบแนวทางพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี 
นโยบายมีการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องนโยบายและเป้าหมายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐานด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ตามนโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน โดย
การพัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและดับการศึกษาขั นพื นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ มี
คุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม ปลูกฝังคุณธรรม ความส้านึกใน
ความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนในโรงเรียน สังกัดส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  โรงเรียนสายน ้าทิพย์มีความตระหนักในเรื่องการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ นในสังคมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มีวิถีชีวิตที่ดีงาม เพ่ือให้นักเรียนมีความสุขทั งกายและจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โดยยึดหลักคุณธรรมทางศาสนามาบูรณาการกับการด้าเนินชีวิต เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตนได้
อย่างถูกต้องตามวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน จึงจัดท้าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสายน ้าทิพย์ คนดีศรีสายน ้าทิพย์แบบยั่งยืน และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 
๒.  วัตถุประสงค ์

 ๒.๑เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
 ๒.๒เพ่ือปลูกฝังจิตส้านึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรมที่มั่นคง 
 ๒.๓ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน ให้มีจิตใจที่ดีงาม 

  ๒.๔เพ่ือสร้างทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย 
 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตส้านึกท่ีดีงาม  
    มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ร้อยละ 91 
  ๓.๑.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียนให้มีจิตใจที่ดีงาม ร้อยละ 91 
  ๓.๑.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย  
    ร้อยละ 91 
 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนทุกคนมีความประพฤติ และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 
 

๔. วิธีการด าเนินการ 
 



[๑๒๓] 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ก้าหนด
กิจกรรมและการจัดท้าโครงการ 

ต.ค.๖4 - - นางสาวภิมพ์รภัสร์ 
กษิติประดิษฐ และ
คณะกรรมการ 

๒ จัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการ
ด้าเนินงานตามโครงการ 

พ.ย. ๖4 - - นางสาวภิมพ์รภัสร์ 
กษิติประดิษฐ และ
คณะกรรมการ 

๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการด้าเนินงาน 

พ.ย. ๖4 - - นางสาวภิมพ์รภัสร์ 
กษิติประดิษฐ และ
คณะกรรมการ 

๔ จัดเตรียมการแข่งขันในกลุ่มสาระ
การเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
  - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  - การสวดมนต์ท้านองสรภัญญะ 

ธ.ค. ๖4 - -  นางสาวภิมพ์รภัสร์ 
กษิติประดิษฐ และ
คณะกรรมการ 

๕ จัดกิจกรรมวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 

- กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
- กิจกรรมมาฆบูชา 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

รัชกาลที่ ๑๐ 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 

ต.ค. ๖4 -
ก.ย. ๖5 

 
 

๑๐,๐๐๐ รายได้
สถานศึกษา 

นางสาวภิมพ์รภัสร์ 
กษิติประดิษฐ และ
คณะกรรมการ 

๖ กิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ 
สวดมนต์ กล่าวค้าปฏิญาณตน 
ร้องเพลงประจ้าโรงเรียน 

ต.ค. ๖4 -
ก.ย. ๖5 

- - นางสาวภิมพ์รภัสร์ 
กษิติประดิษฐ และ
คณะกรรมการ 



[๑๒๔] 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๗ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่อัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 
“ไหว้สวย มารยาทดี มีน ้าใจ” 

ต.ค. ๖4 -
ก.ย. ๖5 

- - นางสาวภิมพ์รภัสร์ 
กษิติประดิษฐ และ
คณะกรรมการ  

๘ กิจกรรมบันทึกความดี ผู้บริหาร  
ครูและนักเรียน 

เม.ย.  ๘,๐๐๐ รายได้
สถานศึกษา 

นางสาวภิมพ์รภัสร์ 
กษิติประดิษฐ และ
คณะกรรมการ 

๙ การจัดท้า “พุทธวจน” ใน
สถานศึกษา ทั งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

พ.ค. 2,๐๐๐ รายได้
สถานศึกษา 

นางสาวภิมพ์รภัสร์ 
กษิติประดิษฐ และ
คณะกรรมการ 

๑๐ การจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้
ของครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

มิ.ย. ๖5 - -  นางสาวภิมพ์รภัสร์ 
กษิติประดิษฐ และ
คณะกรรมการ 

๑๑ การส่งเสริมวิจัยในชั นเรียนในกลุ่ม
สาระ 

ก.ค. ๖5 - - นางสาวภิมพ์รภัสร์ 
กษิติประดิษฐ และ
คณะกรรมการ 

๑๒ การประเมินผล ส.ค. ๖5 - - นางสาวภิมพ์รภัสร์ 
กษิติประดิษฐ และ

คณะกรรมการ  
๑๓ การสรุปและรายงาน ก.ย. ๖5 ๑,๐๐๐ รายได้

สถานศึกษา 
นางสาวภิมพ์รภัสร์ 
กษิติประดิษฐ และ

คณะกรรมการ  
 รวม ๑6,๐๐๐   

 

๕. ระยะเวลาการด าเนินงาน  ๑ ตุลาคม ๒๕๖4ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖5 

๖. งบประมาณ    ๑6,๐๐๐ บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน   ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
       และโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
 
 

๘. การประเมินผล 

 

 



[๑๒๕] 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตส้านึกท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม และมั่นคงมี
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจมีทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 
 
 

 
     ลงชื่อ ........................................................................ ผู้เสนอโครงการ 

   (นางสาวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ) 
   ต้าแหน่ง ครูช้านาญการ 

 
 
 

 
   ลงชื่อ ........................................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 

  (นายเทิดศักดิ์ สังรวมใจ) 
  ต้าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

 
     ลงชื่อ ..........................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  (นางกมัยธร      สัจจา) 
  ผู้อ้านวยการโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรมของศาสนา สร้างจิตส้านึกท่ี
ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ 

ร้อยละ 
91 

 
 

 
 
ประเมินจาก 
- การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
- การทดสอบ/วัดผล 
 

 
 
- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบทดสอบและประเมินผล 
- เกณฑ์การประกวด ๒ ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีงาม ร้อยละ 

91 
๓ ผู้เรียนมีทัศนคติ ค่านิยม                   

และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่
สังคมไทย 

ร้อยละ 
91 



[๑๒๖] 
 

ชื่อโครงการ  การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
        ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
        ข้อที่ ๔ เป็นพลเมืองดี 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

      ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมาย 
   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

      ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ. 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
  2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะใน
การด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



[๑๒๗] 
 

 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มรสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมรงานท า 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ. 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ 
            2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
            2.2 เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
 ข้อ ๒   พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.๒ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล 
  ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด 
  ๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (MSIEP)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



[๑๒๘] 
 

แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณัฐกฤตา  ภูจอมนิล  ต าแหน่ง  ครชู านาญการ 

ระยะเวลา  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖4  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

          กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็น
ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายหลายมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในหัวข้อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดย
คนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีจุดเน้น คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ สามารถ
อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเห็นความส าคัญ และความจ าเป็นจึงจัดท าโครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยจัดให้มีการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งพัฒนา 
การอ่าน  การเขียน การฟัง ดู และพูด ไปพร้อมกัน เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสนอง
ตามพระบรมราโชบายของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ส่งเสริมทักษะ
ภาษาไทยครบทุกด้านให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านพ้ืนฐานชีวิต อุปนิสัยที่มั่นคง 
ด้านการมีอาชีพ มีงานท า และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไป 
         ตามเกณฑ์ 
 ๒.๒   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 
         ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 ๒.๓   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
         แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ๒.๔   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒.๕   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒.๖   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 ๒.๗   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ และการฝึกงานหรือการท างาน 
 
 
 
 
 



[๑๒๙] 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๙ 
  ๓.๑.๒ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 
         เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๙ 
  ๓.๑.๓ นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
         แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๙ 
  ๓.๑.๔ นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๙ 
  3.1.5 นักเรียนมีความสามารถก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๙ 
  3.1.6 นักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเป็นไปตามเกณฑ์ 
  3.1.7 นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ และการฝึกงานหรือการท างานเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๙ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ อ่านออก เขียนได้คล่องแคล่ว และมีผลการทดสอบ ทุก
ระดับอยู่ในระดับดีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ ได้อย่างดี 
 

๔. วิธีการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มางบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
- ท าแบบฝึกหัดคัดลายมือ 
 ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ 

ต.ค. ๖4 
- ก.ย. ๖5 

๗,๐๐๐ เงินรายได้ ฯ นางสาวณัฐกฤตาและ 
ครูผู้สอนภาษาไทยทุกคน 

2 
- พัฒนาครู การจัดการ
เรียนรู้                    
และวัดผลประเมินผล 

ต.ค. ๖4 
- ก.ย. ๖5 

- เงินรายได้ ฯ นางสาวณัฐกฤตาและ 
ครผูู้สอนภาษาไทยทุกคน 

3 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่แบบ
บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

มิ.ย ๖5 
๓,๐๐๐ เงินรายได้ ฯ นางสาวณัฐกฤตาและ 

ครผูู้สอนภาษาไทยทุกคน 

4 
- กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ          

ก.ค. ๖5 
๒,๐๐๐ เงินรายได้ ฯ นางสาวณัฐกฤตาและ 

ครผูู้สอนภาษาไทยทุกคน 

5 

- การแข่งขัน
ความสามารถของนักเรียน
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

ต.ค. ๖4 
- ก.ย. ๖5 

- เงินรายได้ ฯ นางสาวณัฐกฤตาและ 
ครผูู้สอนภาษาไทยทุกคน 

6 
- ท าแบบฝึกพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับชั้น ป.๓ – ป.๖ 

ต.ค. ๖4 
- ก.ย. ๖5 

- เงินรายได้ฯ นางสาวณัฐกฤตา 
นางสาวทิพย์อาภาและ 
ครผูู้สอนภาษาไทยทุกคน 

7 
- กิจกรรมPLC กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

ต.ค. ๖4 
- ก.ย. ๖5 

- - นางสาวณัฐกฤตาและ 
ครูผู้สอนภาษาไทยทุกคน 



[๑๓๐] 
 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖4  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5 

๖. งบประมาณ    ๒๒,๐๐๐ บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๘. การประเมินผล 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มางบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

8 -จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และเสริม
กิจกรรม ดังนี้ 
    - กิจกรรมรักการอ่าน 
    - ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
    - พัฒนาสื่อการเรียน
การสอน 
    - กิจกรรมวัดและ
ประเมินผลการอ่านการ
เขียนภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
- กิจกรรมหมอภาษา 

ต.ค. ๖4 
- ก.ย. ๖5 

๑๐,๐๐๐ เงินรายได้ ฯ นางสาวณัฐกฤตาและ 
ครูผู้สอนภาษาไทยทุกคน 
 
 

 

9 
- นิเทศ  ก ากับ ติดตามผล ต.ค. ๖4  

- ก.ย.๖5 
- - 

บริหารวิชาการ 

10 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

ก.ย.๖5 - - 
นางสาวณัฐกฤตา 

11 
- รายงานการประเมิน
โครงการ 

ก.ย. ๖5 - - 
นางสาวณัฐกฤตา 

รวม  22,000   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ ๘๙ ๑. ส ารวจ
สถิติ   
๒. สอบถาม 

๑.แบบสอบถาม 

๒. แบบ ปพ.๕ 

๓. งานวิจัยและ
ในชั้นเรียน 

๒. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสารและการคิดค านวณ เป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ ๘๙ 



[๑๓๑] 
 

 ๙.๑  ครูทุกคนมีการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างหลากหลาย โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

 ๙.๒  นักเรียนได้รับการพัฒนาฝึกฝนกระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ 
 ๙.๓  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการแสดงความสามารถด้านทักษะภาษาไทยเต็มตามศักยภาพของ 

        แต่ละบุคคล 

 ๙.๔  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
                         ลงชื่อ .................................................................. ผู้น าเสนอโครงการ  
                                                     (นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล) 
                                                           ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
 

 
                      ลงชื่อ....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                 (นางเทิดศักดิ์   สังรวมใจ) 
               รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
 

 
                   ลงชื่อ ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางกมัยธร  สัจจา) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   

๓. นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ ๘๙ 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

๔. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ ๘๙   

๕. นักเรียนมีความสามารถก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ ๘๙ 

 
6 นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ และการ

ฝึกงานหรือการท างานเป็นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๙ 



[132] 
 

ชือ่โครงการ  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
 ข้อที่ 3 มีงานท า – มีอาชีพ 
  3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ 
   เยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
  3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น 
   และมีงานท าในที่สุด 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน 
   ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ 
   ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มรสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน 
   การแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป. กทม. 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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สนับสนุนกลยุทธ์ของ สมศ. 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ที ่2.2 เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
  กลยุทธ์ที่ 3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพ 
     ภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน   
 ข้อที่ ๒. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด 
 ข้อที ่๓. วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
  ๓.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
  ๓.๔ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน     
 ข้อที่ ๔. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
  ๔.๒ ความร่วมมือของครูและนักเรียนโดยการบริการวิชาการแก่ผู้ปกครอง 
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แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ         นางสาวอรทัย   ห่อทอง   ต าแหน่ง  ครู  
ระยะเวลา    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง ๓0  กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 
๒๐ ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายหลายมิติ พัฒนาคนในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในหัวข้อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่
การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 
 
 
  โรงเรียนสายน้ าทิพย์ เห็นความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้นเพ่ือพัฒนานักเรียนในด้านความคิดอย่างมีเหตุผล
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ รู้จักวางแผน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้างต้น 
รวมทั้งได้น าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ อีกทั้งให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ อีกด้วย อันได้แก่ สร้างนักเรียนให้มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง มีคุณธรรม
และเป็นพลเมืองที่ดี   
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณตาม 
  เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 ๒.๒  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ๒.๓  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒.๔  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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 ๒.๕ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีพัฒนาการในการสอบวัดระดับชาติ 
 ๒.๖  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ และการฝึกงาน 
 
๓. เป้าหมาย 
        3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณตามเกณฑ์ของ 
    แต่ละระดับชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๙.๐๐ 
  3.1.๒ นักเรียนผ่านการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    และแก้ปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๙.๐๐ 
  3.1.๓ นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปตามเกณฑ ์ 
    ร้อยละ ๘๙.๐๐ 
  3.1.๔ นักเรียนมีความรู้ก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์  
    ร้อยละ ๘๙.๐๐ 
  3.1.๕ นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ ในการฝึกงานหรือในการท างานเป็นไปตามเกณฑ ์ 
    ร้อยละ ๘๙.๐๐ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณตามเกณฑ์ของ 
    แต่ละระดับชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ 
  3.๒.๒ นักเรียนผ่านการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    และแก้ปัญหาเป็นไปตามเกณฑ ์
  3.๒.๓ นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปตามเกณฑ์ 
  3.๒.๔ นักเรยีนมีความรู้ก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 
  3.๒.๕ นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเป็นไปตามเกณฑ์ 
  3.๒.๖ นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ ในการฝึกงานหรือในการท างานเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
๔. วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมท่องสูตร
คูณยามเช้า 

ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ - - ครูประจ าชั้น ครอัูญชลี 
ประสานงานและสรุป
กิจกรรม 

2 กิจกรรมการฝึก
คิดเลขเร็ว  

ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ ๓,๐๐๐ - รายได้
สถานศึกษา 

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
และครูประจ าชั้น ครูอรทัย 
ประสานงานและสรุป
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ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
3 การบันทึก

รายรับ-รายจ่าย 
ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ ๓,๐๐๐ - รายได้

สถานศึกษา 
ครูประจ าชั้น ครูอุไรพร 
ประสานงานและสรุป
กิจกรรม 

4 กิจกรรมฝึกคิด
เกมซูโดกุ 

ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ ๑,๐๐๐ - รายได้
สถานศึกษา 

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
และครูประจ าชั้น ครูรัชดา 
ประสานงาน และสรุป
กิจกรรม 

5 กิจกรรมแข่งขัน
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ 2,๐๐๐ - รายได้
สถานศึกษา 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ครอูลงกรณ ์
ครูพรรนิดาประสานงาน
และสรุปกิจกรรม 

6 ห้องคณิตมีชีวิต 
(ซื้อสื่อและ
ซ่อมแซมสื่อ) 
 

ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ ๑,๐๐๐ - รายได้
สถานศึกษา 

 ครอูรทัย ครูอุไรพร  

7 การแสดงผลงาน
ทางคณิตศาสตร์ 

ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ - - ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
ครอุูไรพร ครูพรรนิดา
ประสานงาน และสรุป
กิจกรรม 

8 จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
แบบสะเต็มศึกษา 

ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ - - ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

9 ท าวิจัยในชั้นเรียน ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ - - ครูพรและคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

10 นิเทศ ติดตาม 
สรุปรายงาน 

ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ - - ครอูรทัย ครูรัชดา 
ประสานงานและสรุป
กิจกรรม 

รวม  10,000   
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๕. ระยะเวลาด าเนินการ      ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง ๓0  กันยายน ๒๕๖๕ 
๖. งบประมาณ         10,๐๐๐   บาท 
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๘. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 

การสื่อสารและการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

ร้อยละ ๘๙.๐๐ ๑. การตรวจ
ผลงาน 
๒. การสัมภาษณ์ 
๓. การทดสอบ
ปลายปี 

๑. แบบ
ประเมินผลงาน
นักเรียน 
๒. แบบทดสอบ 
๓. แบบสัมภาษณ์ 
๔. แบบสอบถาม 

2 นักเรยีนผ่านการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๙.๐๐ 

3 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ ๘๙.๐๐   

4 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๙.๐๐ 

๕ นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน
หรือการท างาน 

ร้อยละ ๘๙.๐๐ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.๑ นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูง 
   กว่าเป้าหมายของโรงเรียน 
 9.๒ นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน 
 9.๓ นักเรียนมีความรู้ และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 9.๔ นักเรียนมีทักษะชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
      
                 ลงชื่อ.................................................................ผู้ เสนอโครงการ 

(นางสาวอรทัย   ห่อทอง) 
 ต าแหน่ง ครู 

 
    ลงชื่อ .................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ   

 (นายเทิดศักดิ์   สังรวมใจ) 
   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                            

 
                   ลงชื่อ ............................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นางกมัยธร   สัจจา) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   



   [๑๓๘] 
 
ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
   1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   4. เป็นพลเมืองดี 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 

2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีวิตวิญญาณความเป็นครู 



   [๑๓๙] 
 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
  กลยุทธ์ 
           1.1 น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกและการบริหาร 

      จัดการภายในส านักงาน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ 

2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อความ   
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

            2.2 เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
  กลยุทธ์ 

3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพ   
ภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            3.2 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงาน/เครือข่าย QA ในระดับสากล 
            3.3 มีระบบการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (International Standards) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
  กลยุทธ์ 
           4.1 พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
           4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและผูกพันกับองค์กร 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
  ๒. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๒.๒ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล 
   ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด 
   ๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (MSIEP)  
  ๓. วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
    ๓.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
   ๓.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๓ วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ 
   ๓.๔ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน     
   ๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนาผู้น าที่มีหัวใจประชาธิปไตย 
  ๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๖.๑ ประชุม อบรม สัมมนาภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๖.๒ ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ 
   ๖.๓ นิเทศ ก ากบั และติดตาม โดยใช้ระบบ PDCA 



   [๑๔๐] 
 
แผนงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวประภาศิริ   สุขเจริญ  ต าแหน่ง ครชู านาญการ 

ระยะเวลา         ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 
       
๑. หลักการและเหตุผล 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 
๒๐ ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายหลายมิติ พัฒนาคนในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในหัวข้อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่
การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๒, ๒๓, 
๒๔ แนวการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม    ตาม
ศักยภาพ การศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสม เพ่ือสนองกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ ๕ 

 ดังนั้น โรงเรียนสายน้ าทิพย์ จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสร้างองค์ความรู้และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  สร้างเสริมความรู้  ความเข้าใจ  ประสบการณ์  การจัดบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงสู่การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีสู่
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและสอดคล้องกับกลยุทธ์จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

๒. วัตถุประสงค ์
2.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์ได้เหมาะสมตาม    

ระดับชั้น  
2.2  ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาษาไทยและ       

ภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น 
2.3  ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีเหมาะสมตามระดับชั้น  
2.4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
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 แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานการณ์     
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

2.5  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 
 มีประสิทธิภาพ 
2.6  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ 
 ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
2.7  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
2.8  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะ 
 ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

3. เป้าหมาย   
 3.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 เพ่ือผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์ได้      
เหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ 88 

 3.1.2  เพ่ือผู้เรียนมีความสามารถในด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น 

 3.1.3  เพ่ือผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ 88 

 3.1.4  เพ่ือผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ร้อยละ 88 

 3.1.5  เพ่ือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่าง
เหมาะสม     ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 88 

 3.1.6  เพ่ือผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ   
ต่าง ๆ ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ร้อยละ 88 

 3.1.7  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม              
เป้าหมาย ร้อยละ 50 

 3.1.8  เพ่ือผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมี
วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย ร้อยละ 88 
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 3.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับดทีุกระดับชั้น  
 

4. วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนด าเนินการ ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ - รายได้
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.ประภาศิริ
และ
คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ - 
 

3 กิจกรรมวันส าคัญเก่ียวกับ 
วิทยาศาสตร์และ สิ่งแวดล้อม   
( เอกสาร / ป้ายนิเทศ ) 

ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ 500 

4 นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ 1,๐๐๐ 
5 แบบฝึกเสริมการคิดทาง 

วิทยาศาสตร์ 
ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ - 

6 ปรับปรุงจุดสิ่งแวดล้อมศึกษา ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ - 
7 รณรงค์อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สวนรถไฟ) 

ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ - 

8 จัดท าแผนบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ - 

9 ท าแบบฝึกหัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ 5,๐๐๐ 

10 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ ๕,๐๐๐ 

11 แข่งขันความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ - 
 

12 พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการใน
กลุ่มสาระและวัสดุ อุปกรณ์  

ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ 10,000 

13 จัดท าเว็บไซต์โรงเรียนและ
ปรับปรุง ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต 

ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ 
๓,๕๐๐ 

 
1๔ ครูท าวิจัยในชั้นเรียน ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ - 
1๕ นิเทศ ติดตาม ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ - 
1๖ ประเมินผล สรุปรายงาน ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ - 

รวม 25,0๐๐ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม 256๔  ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕6๕ 

๖. งบประมาณ         25,000 บาท 



   [๑๔๓] 
 
๗. หน่วยงานที่ใหก้ารสนับสนุน  โรงเรียนสายน้ าทิพย์, สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 
๘. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 
๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้

เหมาะสมตามระดับชั้น 
 

ร้อยละ ๘๘ ๑. สังเกตสัมภาษณ์ 
๒. สังเกต ตรวจ
ผลงาน 
๓. ตรวจแผนการ    
จัดการเรียนรู้ 
๔. ประกวดผลงาน 

๑ . ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า ร
ประกวดและหัวข้อเรื่อง 
๒. แบบประเมิน 
๓. แบบบันทึก 
๔. งานวิจัยในชั้นเรียน 

๒ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม
ระดับชั้น  

ร้อยละ ๘๘ 

๓ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณ
เหมาะสมตามระดบัชั้น 

ร้อยละ ๘๘ 

๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ ๘๘ 

๕ ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๘๘ 

6 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละ
ปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ 
ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๘๘ 

๗ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่
จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะ
ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

ร้อยละ ๘๘   

 



   [๑๔๔] 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  ผู้สอนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๙.๒  ผู้สอนจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๙.๓  ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความตระหนักและอนุรักษ์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๙.๔  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลส าเร็จที่ได้น าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 ๙.๕  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการและได้รับรางวัล 
 
 
 
 
        ลงชื่อ ...................................................................... ผู้น าเสนอโครงการ 
        (นางสาวประภาศิริ  สุขเจริญ) 
           ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
 
 
 
      ลงชื่อ ........................................................ ...............ผู้เห็นชอบโครงการ
  
         (นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ) 
             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                            
 
 
 
       ลงชื่อ .................................................................... ผู้อนมัุติโครงการ 
        (นางกมัยธร  สัจจา) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
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ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่ 
 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
   ข้อที่ ๒  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม   
   ข้อที่ ๔  เป็นพลเมืองดี 
 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
                                     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
         อย่างมีคุณภาพ 
        ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
                                            การจัดการเรียนรู้ 
                มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                                     ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
                                             ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                                     ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                                     ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                                     ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา 
                                            ผู้เรียน 
                                     ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
                                            ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
  นโยบายที ่2  ด้านโอกาส 

2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย      
      จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
      อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถ    
      วิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและ 
      ความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ 
      ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  นโยบายที ่3  ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่ 

                จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน 



[๑๔๖] 
 

                สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
                พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 

  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
 

สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
                 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 

กลยุทธ์ 
                                2.2 เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 

กลยุทธ์ 
      3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมิน    

                           คุณภาพภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
กลยุทธ์ 

            4.1 พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
            4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและผูกพัน     
                                     กับองค์กร 
   ข้อที่  ๖  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ๖.๑  ประชุม อบรม สัมมนาภายใน ภายนอก และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
   ข้อที่  ๑   บริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
   ข้อที่  ๒   พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
                      ๒.๓  การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ข้อที่  ๓   วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
     ๓.๑  วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
   ข้อที่  ๔  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
     ๔.๑  ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
 
    
 
 
                                                 



[๑๔๗] 
 
แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นายชาติวุฒิ  ประสพศักดิ ์    ต าแหน่ง ครู  

ระยะเวลา      ๑  ตุลาคม  ๒๕๖4  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5 

 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 
๒๐ ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายหลายมิติ พัฒนาคนในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในหัวข้อยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายพัฒนาการที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์
และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดย
เป็นการด าเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างความสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่

ผู้เรียนทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้ เพราะการมีสุขภาพดีเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประการแรกของคนไทย
รัฐบาลได้ก าหนดไว้เป็นนโยบายและมาตรฐานในการจัดการศึกษาของประเทศเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
สามารถยืนหยัดอย่างไทยในประชาสังคมโลกท้ังปัจจุบันและอนาคตโดยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เชื่อมโยง
สู่การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การ
ป้องกันโรคการส่งเสริม การพัฒนาสุขภาพและการบริหารจัดการชีวิตเพ่ือด ารงสุขภาพที่ดีอันเป็นรากฐาน
ส าคัญยิ่งในการด าเนินชีวิตที่สมดุลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  อารมณ์  สังคมและจิตวิญญาณอันเป็น
องค์ประกอบของการมีสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์การเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ เรียนด้านปัญญา พัฒนาระบบ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณการตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เข้าใจชีวิต รู้จัก
และเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนและผู้อ่ืน รักการออกก าลังกาย และเล่นกีฬา  รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่ดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมทั้งในด้านการป้องกัน การส่งเสริมและการด ารงไว้
ซึ่งสุขภาพที่ดอีย่างถาวรของตนเองและครอบครัว 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสายน้ าทิพย์ได้เห็นความส าคัญของการ
ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียน และสามารถแข่งขันในระดับสูงต่อไป ตลอดจนส่งเสริมด้าน
สุขศึกษาให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง และมีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงจัดท าโครงการนี้เพื่อสนองหลักการดังกล่าว 
 

 



[๑๔๘] 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์และเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๒.๕ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๒ 
  ๓.๑.๒ นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการตาม     
                          จินตนาการ ร้อยละ ๙๒  
  ๓.๑.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๒ 
  ๓.๑.๔ นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๒ 
  ๓.๑.๕ นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ ๙๒ 
 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
  ๓.๒.๒ นักเรียนไดฝ้ึกทักษะด้านกีฬาตามเต็มศักยภาพ   
  ๓.๒.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ และเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

๔. วิธีการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มา
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดท าโครงการ ต.ค.64 – – นายชาติวุฒ ิ
นายวุฒิพงษ์ 

๒. เสนอขออนุมัติ ต.ค.64 – – นายชาติวุฒิ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ย.64 – – นายชาติวุฒิ 
๔. กิจกรรมให้ความรู้สุขศึกษา

และการปฏิบัติตนด้าน
สุขภาพ 

ต.ค.64 – ก.ย.65 ๑,๐๐๐ – นายวุฒิพงษ์ และ
คณะกรรมการ 

๕. ด าเนินการตามแผน  
การเรียนการสอนและฝึก
ทักษะกีฬาสากลและกีฬา
ไทย 

ต.ค.64 – ก.ย.65 ๕,๐๐๐ – เงินรายได ้ 
     

สถานศึกษา 

นายชาติวุฒิ และ
คณะกรรมการ 

๖. การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียน 

ก.พ.65 – มี.ค.65 
พ.ค.65 – มิ.ย.65 

๑,๐๐๐ – เงินรายได ้ 
     

สถานศึกษา 

นายชาติวุฒิ และ
คณะกรรมการ 



[๑๔๙] 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ     ๑  ตุลาคม  ๒๕๖4  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5 

๖. งบประมาณ                ๕๖,๐๐๐ บาท  

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน   โรงเรียนสายน้ าทิพย์   

๘. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ 

ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
ร้อยละ 93 ๑. การสัมภาษณ์ 

๒. การทดสอบ 
๓. การบันทึก 
๔. การแข่งขัน 
 

๑. แบบบันทึก 
๒. แบบสังเกต 
๓. แบบสอบถาม 
๔. แบบทดสอบ 
    การปฏิบัติ 
๕. แบบทดสอบ 
๖. แบบสัมภาษณ์ 
๗. หลักเกณฑ์การ   
    แข่งขันกติกา 
 

๒. นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียน 

ร้อยละ 93 

๓. นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

ร้อยละ ๙3 

๔. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ ๙3 

๕. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ ๙3 

 

๗. การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
โรงเรียน 

ม.ค.65    ๕๐,๐๐๐ – เงินรายได ้ 
     

สถานศึกษา 

นายชาติวุฒิ และ
คณะกรรมการ 

๘. กิจกรรมการฝึกซ้อมเพ่ือ
พัฒนาความรู้
ความสามารถด้านสุขศึกษา
และพลศึกษาให้กับ
นักเรียนเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันตาม
หน่วยงานต่าง ๆ 

ต.ค.64 – ก.ย.65 – – เงินรายได ้ 
   

สถานศึกษา 

นายชาติวุฒิ และ
คณะกรรมการ 

๙. กิจกรรมสุขภาพกาย
(กิจกรรมตอนเช้า) 
- การออกก าลังกาย 
แอโรบิค 
- กิจกรรมแม่ไม้มวยไทย 

ต.ค.64 – ก.ย.65 – – เงินรายได้ 
     

สถานศึกษา 

นายชาติวุฒิ และ 
คณะกรรมการ 

๑๐. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ส.ค.65 – ก.ย.65 – – นายชาติวุฒิ และ
คณะกรรมการ 

๑๑. 
 

สรุปประเมินผลและ
รายงาน 

ก.ย.65 – – นายชาติวุฒิ และ
คณะกรรมการ 

รวม  ๕๖,๐๐๐   



[๑๕๐] 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑ นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียน 
๙.๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพที่ดี และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

 ๙.๓ นักเรยีนทุกระดับชั้นรู้กติกาและเล่นกีฬาสากล – กีฬาไทยในขั้นเบื้องต้น 
 ๙.๔ นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และประกวดความสามารถ

ตามหน่วยงานต่างๆ 
 ๙.๕ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  

                
                  ลงชื่อ ................................................................. ผู้น าเสนอโครงการ 
                         (นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์) 
                        ต าแหน่ง ครู  
 
                                      ลงชื่อ ................................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                          (นายเทิดศักดิ์ สังรวมใจ) 
                        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
                                        
             ลงชื่อ ................................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นางกมัยธร  สัจจา) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   



[๑๕๑] 
 

ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐   
   ข้อที่  ๒  มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรม 
   ข้อที่  ๓  มีงานท า – มีอาชีพ 
    ข้อที่  ๔  เป็นพลเมืองที่ดี 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ. 
       นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 

   2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

       นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
 
สนับสนุนนโยบายกลยุทธ์ ของ สพป.กทม. 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 



[๑๕๒] 
 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์  

   2.2 เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน   
   ข้อที่  ๒  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๒.๒ การเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติระดับสากล 
     ๒.๓ การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ข้อที่  ๓   วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
     ๓.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
     ๓.๔ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่  ๕  ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
     ๕.๑ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมวิถีไทย   
     ๕.๒ ศิลปวัฒนธรรมสู่นานาชาติ 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
      ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
           สถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
  มาตรฐานที่  ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
           ประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 
      ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ 
           ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



[๑๕๓] 
 

แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวกรัญญา   พรพิริยล้ าเลิศ ต าแหน่ง  ครู  

ระยะเวลา      ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - 
มีคุณธรรม มีงานท า - มีอาชีพ  และเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๒ ด้านการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  ซึ่งเป็นกระบวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
ศิลปะเป็นศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์จากความคิดและจินตนาการ แสดงออกถึงสุนทรียภาพ  ชื่นชมความงาม 
ความมีคุณค่า วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และ
การแสดงออก ทั้งงานทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ การจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการเรียนการสอน
แบบปฏิบัติ ควบคู่กับทฤษฎี กิจกรรมด้านศิลปะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ส่งเสริมศักยภาพสร้าง
โอกาสทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง ส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง  
ตลอดจนผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะในศาสตร์ของวิชาศิลปะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โรงเรียน
สายน้ าทิพย์ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น  เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มศักยภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๒.๔ เพ่ือส่งให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  ๒.๕ เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์  
         ตามจินตนาการ 
  ๒.๖ เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
  ๒.๗ เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและยอมรับวัฒนธรรมที่ 
          แตกต่างทั้งด้านทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ 
 

๓. เป้าหมาย    
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ ๙๓ 
  ๓.๑.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๓ 
  ๓.๑.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๓ 
  ๓.๑.๔  เพ่ือส่งให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๓ 
  ๓.๑.๕ เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทัศนศิลป์/ดนตรี/ 
      นาฏศิลป์ ตามจินตนาการ ร้อยละ ๙๓ 



[๑๕๔] 
 
  ๓.๑.๖ เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ ๙๓ 
  ๓.๑.๗ เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและยอมรับวัฒนธรรมที่ 
     แตกต่างทั้งด้านทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ ร้อยละ ๙๓ 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ ผ่านการประเมินการคิด 
วิเคราะห์ และสมรรถนะส าคัญทางการเรียนตามเกณฑ์  
 
๔. วิธีการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุม วางแผนก าหนดการ
ด าเนินงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) 

ต.ค.-พ.ย. 
๒๕๖๔ 

๑๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน คณะครูกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

2 ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรม/
ประกวดแข่งขันด้านทัศนศิลป์ 

พ.ย. ๒๕๖๔ - 
ก.ย. ๒๕๖๕ 

- เงินรายได้
สถานศึกษา 

3 ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรม/
ประกวดแข่งขันด้านดนตรี 

พ.ย.๒๕๖๔ - 
ก.ย. ๒๕๖๕ 

- เงินรายได้
สถานศึกษา 

4 ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรม/
ประกวดแข่งขันด้านนาฏศิลป์ 

พ.ย. ๒๕๖๔ - 
ก.ย. ๒๕๖๕ 

- เงินรายได้
สถานศึกษา 

5 สรุปผล/พัฒนาโครงการ ก.ย. ๒๕๖๕ - - 
 รวม  10,000   

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
๖. งบประมาณ    ๑๐,๐๐๐ บาท 
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ  
๘. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

หลักสูตร 
ร้อยละ ๙๓ ๑. สังเกต 

๒. ทดสอบ 
๓. ตรวจผลงาน 
๔. สัมภาษณ์ 
๕. จัดนิทรรศการ 
๖. ส ารวจความสนใจ 
 
 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบสัมภาษณ์ 
๓. แบบทดสอบ 
๔. แบบส ารวจ 
๕. แบบประเมินการ
จัดนิทรรศการ 
 
 
 
 

2 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ ๙๓ 

3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มสาระศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์ 

รอ้ยละ ๙๓ 

4 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ร้อยละ ๙๓ 

5 นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านทัศนศิลป์/ดนตรี/

ร้อยละ ๙๓ 



[๑๕๕] 
 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นาฏศิลป์ ตามจินตนาการ 

6 นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

รอ้ยละ ๙๓ 

7 นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและยอมรับวัฒนธรรมที่
แตกต่างทั้งด้านทัศนศิลป์/ดนตรี/
นาฏศิลป์ 

รอ้ยละ ๙๓ 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๘.๒  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๙.๓  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๙.๔  นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 ๙.๕  นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ ตาม 
   จินตนาการ 
 ๙.๖   นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 ๙.๗   นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งด้าน 

ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ 
 
 
      ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวกรัญญา  พรพิริยล้ าเลิศ) 
                                               ต าแหน่ง ครู 
 
                          ลงชื่อ .......................................................... ผู้ เห็นชอบโครงการ 
                     (นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ) 
                              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
               ลงชื่อ ........................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นางกมัยธร  สัจจา) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 



[๑๕๖] 

 
ชื่อโครงการ  ยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
 

สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
  ข้อที่ ๓ มีงานท า – มีอาชีพ 

 3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ 
     เยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
 3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น 
     และมีงานท าในท่ีสุด 
 3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
  นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 

 2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 

สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม. 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ. 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 

 กลยุทธ์ที่  4.1 พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 

สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                     ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด 
 
 



[๑๕๗] 

 
แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุทธิพงศ์  นาคทรัพย์    ต าแหน่ง  คร ู
ระยะเวลา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์และแนวโน้มบริบทแวดล้อม ทั้งภายนอก
และภายในที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จนไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างแน่นอน ทั้งภาคเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  แบบก้าวกระโดด กับการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อาหาร และระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะการเกิดโรคอุบัติใหม่ ซึ่งท าให้ลเมือง
ทั่วโลกต่างต้องปรับเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรู้ เกิดเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศในโลกจะต้องเตรียมพร้อมรองรับ  ทั้งแนวโน้มการพัฒนาผู้เรียนและความ
ต้องการก าลังคนที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และสามารถตอบสนองต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก ตลอดจนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะก าลังแรงงานให้พร้อมรองรับและตอบสนองความต้องการของสังคมและ
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นกลุ่มสาระที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ มาใช้
ประโยชน์ในการท างาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขัน ในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
ข้อที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และข้อ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โรงเรียนสายน้ าทิพย์ ได้เห็นถึงความส าคัญของ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒.๒ เพ่ือให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 
๒.๓ เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตรงตามเนื้อหาวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติ 
 

๓. เป้าหมาย    
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพ ร้อยละ ๙4 ขึ้นไป 
๓.๑.๒ มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพียงพอ ร้อยละ 100 
๓.๑.๓ ครมูีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๙4 ขึ้นไป 
๓.๑.๔ ครูมีการพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ ๙4 ขึ้นไป 

 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีสื่อการเรียนการ

สอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเพียงพอครูมีทักษะและกระบวนการการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

 



[๑๕๘] 

 
๔. วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ทีม่า

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดท าโครงการ ต.ค. ๖๔ - - 
นายสุทธิพงศ์ 

๒ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค. ๖๔ - - 
๓ แต่งตั้งกรรมการ ต.ค. ๖๔ - - บริหารวิชาการ 

๔ 

ด าเนินงานตามโครงการ 
๔.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในกลุ่มสาระ 

ทั้งปี ๕,๐๐๐ เงินรายได้ฯ บริหารงานทั่วไป 

๔.๒ ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้
บริเวณแปลงเกษตร 

ทั้งปี - - คณะกรรมการฯ 

๔.3 การประกวด แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

พ.ย. 64 - 
มี.ค. ๖5 

- - คณะกรรมการฯ 

๔.4 กิจกรรมการประกวดงาน
ประดิษฐ์ 

มิ.ย. - ส.ค. 
65 

- - คณะกรรมการฯ 

๕ นิเทศ ก ากับ ติดตามผล ทั้งปี - - บริหารวิชาการ 
๖ ประเมินโครงการ ส.ค. ๖๕ - เงินรายได้ฯ คณะกรรมการฯ 
๗ สรุปผลการด าเนินโครงการ ก.ย. ๖๕ - เงินรายได้ฯ คณะกรรมการฯ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ      ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
๖. งบประมาณ          ๕,๐๐๐  บาท 
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ, กลุ่มบริหารงานทั่วไป, กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๘. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ 

ร้อยละ ๙4 การทดสอบ แบบทดสอบ 

2 
มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพียงพอ 

ร้อยละ 100 การสอบถาม แบบสอบถาม 

3 
ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๙4 
การสอบถาม 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 

4 
ครูมีการพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๙4 
แบบสอบถาม 

รายงาน 

แบบสอบถาม 
รายงานการจัด

กิจกรรม 
 
 



[๑๕๙] 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติงานสูงขึ้นและมีมาตรฐานระดับสากล 
๙.๒ ครูและบุคลากรมีสื่อและนวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ 
      คุณภาพอย่างเพียงพอ 
๙.๓ ครูและบุคลากรมีทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
 
 

      ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ  
                      (นายสุทธิพงศ์  นาคทรัพย์) 
                                                      ต าแหน่ง คร ู
 
 
 
                          ลงชื่อ .......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ) 
                               ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
               ลงชื่อ ........................................................... ผู้อนุมัติโครงการ  
                 (นางกมัยธร  สัจจา) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
 



[๑๖๐] 
 

ชื่อโครงการ  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 

 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
         ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง-มีคุณธรรม 
         ข้อที ่๔ เป็นพลเมืองดี 
 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

         ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
กลุ่มเป้าหมาย 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน 
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มรสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมรงานท า 
 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
 



[๑๖๑] 
 

สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ที่  2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนอง 
            ต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
  กลยุทธ์ที่  4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและผูกพัน 
                     กับองค์กร 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
     ข้อที่  ๒  พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
            ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
                    ๒.2 การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล 
                    ๒.3 การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      ๒.4 การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



[๑๖๒] 
 

แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอริยาภรณ์  แจ้งโห้  

ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 
20 ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ” มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะส าคัญและทักษะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์
ความรู้ เพ่ือการพัฒนาตน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้เรียนในการแข่งขันระดับประเทศ โดย “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุข ในสังคม” ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่
ศตวรรษท่ี 21 

 ดังนั้น โรงเรียนสายน้ าทิพย์จึงสงเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และชวยใหครูสามารถจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของภาษา เพ่ือให้ผูเรียนมีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และเพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนทั้งโรงเรียนให้สูงขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 ๒.๒  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๒.๔  เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
     ๒.๕  เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สูงขึ้น 
 2.6  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงานที่จัดโดย 

  หน่วยงานภายนอก  
 2.7  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

  อย่างมีเหตุผลผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
 2.8  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม      

  ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ  
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    3.1.1 นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ร้อยละ 88 
        3.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 88 
        3.1.3 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ร้อยละ 88 



[๑๖๓] 
 

    3.1.4 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ร้อยละ 88 
       3.1.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET)  

 3.1.6 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมภาษาอังกฤษ รูปแบบต่างๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงาน 
   ภายนอก และมีผลงานเชิงประจักษ์  ร้อยละ 88 

    3.1.7 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างมี   
       เหตุผลผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ร้อยละ 88 

  3.1.8 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
     ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ ร้อยละ 88 

 ๓.๒   เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      3.2.1  นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
                3.2.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
         3.2.3  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ และมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  
                          และเขียนอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
     3.2.4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ (O – NET) อยู่ในระดับสูงขึ้น 
         3.2.5 นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงานที่จัดโดย 

            หน่วยงานภายนอก  
         3.2.6 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

            อย่างมีเหตุผล 
         3.2.7 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม      

            ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ  
 
๔. วิธีการด าเนินการ  
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ 

มี.ค. ๖5 - งบรายได้ฯ 
 

 

2 พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ต.ค. ๖4 –  
ก.ย. ๖5 

- 

3 การฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเตรียม
นักเรียนเข้าแข่งขันในกิจกรรม
โครงการต่างๆ (ศิลปหัตถกรรม) 

ต.ค. ๖4 –  
ก.ย. ๖5 

- 

4 สมุดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ มี.ค. ๖5 10,๐๐๐ ครูเมวิกาและครูในกลุ่ม
สาระภาษา 
ต่างประเทศ 

5 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

มี.ค. ๖5 - ครูชัยกฤตและครูใน
กลุ่มสาระภาษา 
ต่างประเทศ 
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ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

6 การเข้าค่ายภาษาอังกฤษห้อง
พิเศษ MSIEP และห้องเรียน
ปกติ English Day Camp ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

ก.ย. ๖5 - นางสาวอริยาภรณ์และ
ครูในกลุ่มสาระภาษา 
ต่างประเทศ 

7 การเข้าค่าย English Camp 
นอกสถานที่  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

ต.ค. ๖5 - 

8 กิจกรรมวัน Christmas ธ.ค. ๖4 5,๐๐๐   งบรายได้ฯ ครูปราณีและครูในกลุ่ม
สาระภาษา 
ต่างประเทศ 

9 Thursday Talk  ต.ค. ๖4 –  
ก.ย. ๖5 

- งบสนับสนุน 
จาก

ผู้ปกครอง 

ครูสุภาวดีและครูใน
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

10 การสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเตรียมการสอบ O-Net 
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ก.ย. ๖5  - 
 

งบรายได้ฯ 
 

ครูสุทินและครูในกลุ่ม
สาระภาษา 
ต่างประเทศ 

๑1 ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

ก.ย. ๖5–  
ต.ค. ๖5  

- 
 

- ครอูริยาภรณ์และครูใน
กลุ่มสาระภาษา 
ต่างประเทศ ๑2 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ต.ค. ๖5 –  

ก.ย. ๖5 
- - 

๑3 ประเมินโครงการ ก.ย. ๖5 - - 
๑4 สรุปรายงาน ก.ย. ๖5 - - 

รวม 15,000  
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ           ๑ ตุลาคม  ๒๕๖4  ถึงวนัที่ ๓๑  กันยายน  ๒๕๖5 
๖. งบประมาณ                      15,000  บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
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8. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
รอ้ยละ  
๘8.0๐ 

๑. ตรวจสอบ 
๒. รายงาน          
    โครงการ 
๓. สอบถาม 
๔. ประเมิน 
    กิจกรรม 

๑. แบบส ารวจ 
๒. แบบรายงาน 
    โครงการ 
๓. สรุปรายงาน 
๔. แบบสอบถาม 
๕. แบบประเมิน 
    กิจกรรม 

2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ  
๘8.0๐ 

3 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร 

ร้อยละ  
๘8.0๐ 

4 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน   

ร้อยละ  
๘8.0๐ 

5 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก 
สามารถใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างมี   
เหตุผลผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ  
๘8.0๐ 

6 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของนานาชาติ 

ร้อยละ  
๘8.0๐ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.๑  นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น 
 9.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีสูงขึ้นตามล าดับ 
 9.3  นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 9.4  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) อยู่ในระดับสูงขึ้น 
 9.5  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างดี  มีความ       
                 เข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 
 
 
      ลงชื่อ ................................................................. ผู้น าเสนอโครงการ 
              (นางสาวอริยาภรณ์  แจ้งโห้) 
              ต าแหน่ง ครู 
 

 
      ลงชื่อ ................................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นายเทิดศักดิ์ สังรวมใจ) 
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                                                                                          
 
                                 ลงชื่อ ................................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นางกมัยธร   สัจจา) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
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ชื่อโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
           ข้อที่  ๒  มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
  ข้อที่  ๓     เป็นพลเมืองดี 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
                       ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
          มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                        ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง มีคุณภาพ
           ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
          มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
         ชีวิตได้ 
           ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
           ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
           ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
           ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงการ 
         จัดการเรียนรู ้
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นใน
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีวิตวิญญาณความเป็นครู 

สนับสนุนนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
            นโยบายที่  ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ. 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
   กลยุทธ์ที่  4.1 พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
            กลยุทธ์ที่  4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและ 
          ผูกพันกับองค์กร  
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 
           ข้อที่  ๑ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
           ข้อที่  ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
                     ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                     ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด 
           ข้อที่  ๓ วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
                     ๓.๒ วิจัยเพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                     ๓.๔ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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แผนงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ     นายชาติวุฒิ  ประสพศักดิ์   ต าแหน่ง ครู 

ระยะเวลา   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ 
ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายหลายมิติ พัฒนาคนในทุกช่วง
วัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในหัวข้อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทกุช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรโรงเรียนสายน้ าทิพย์ เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และพัฒนาอย่างรอบด้าน  เพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ปลูกฝังและเสริมสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบรูณาการ สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
โรงเรียนสายน้ าทิพย์เห็นความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนขึ้น  การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๐ ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบและ
กตัญญูกตเวที ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกประการ 
 
2. วัตถุประสงค ์
         ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
        ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
        ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนสามารถยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
        ๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
        ๒.๕ เพ่ือให้นักเรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
        ๒.๖ เพ่ือให้นักเรียนสามารถท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
        ๒.๗ เพ่ือให้นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
        ๒.๘ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 



[๑๖๙] 

๓. เป้าหมาย 
      ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                3.1.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ร้อยละ ๙๗ 
        3.1.๒ เพ่ือให้นักเรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ร้อยละ ๙๗ 
        3.1.๓ เพ่ือให้นักเรียนสามารถยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ร้อยละ ๙๗ 
        3.1.๔ เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ร้อยละ ๙๗ 
        3.1.๕ เพ่ือให้นักเรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  ร้อยละ ๙๗ 
        3.1.๖ เพ่ือให้นักเรียนสามารถท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน 
    ของตนเอง  ร้อยละ ๙๗ 
        3.1.๗ เพ่ือให้นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ร้อยละ ๙๗ 
        3.1.๘ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง 
    สนใจร้อยละ ๙๗ 
 
     ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                3.2.1 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 
๔. วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนจัดท า
โครงการ 

ต.ค.๖๔ – 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

ครูชาติวุฒิและ 
ครูวุฒิพงษ์ 

๒ พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๖ พ.ย.๖๔ ๑,๕๐๐ ครูชาติวุฒิและ
คณะกรรมการ 

๓ กิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ – ครูประจ าชั้น 

๔ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ต่อนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ก.พ.๖๕ – ครูกรัญญา 

๕ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ๑,๐๐๐ ครูประจ าชั้น 

๖ กิจกรรมชุมนุม/ชมรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ ๑,๐๐๐ ครูประจ าชั้น 

๗ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  
เนตรนารี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ ๒๐๐,๐๐๐ ครูชาติวุฒิและ
คณะกรรมการ 

๘ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ของ
นักเรียน 

ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ ๑,๐๐๐ ครูชาติวุฒิและ 
คณะกรรมการ 



[๑๗๐] 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๙ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ชั้นอนุบาล - ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

ต.ค..6๔ – ก.ย.6๕ ๑๗๒,๘๙๐ ครูชาติวุฒิและ
คณะกรรมการ 

๑๐ กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน
การประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี 

มิ.ย. - ก.ค.6๕ ๒๐,๐๐๐ ครูชาติวุฒิและ
คณะกรรมการ 

๑๑ กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ 
เนตรนารี ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ - ๓ 

มิ.ย. - ก.ย.6๕ ๕,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

ครูชาติวุฒิและ
คณะกรรมการ 

๑๒ พิธีสวนสนามวันสถาปนา
ลูกเสือไทย 

มิ.ย. - ก.ค.6๕ – ครูชาติวุฒิและ
คณะกรรมการ 

 รวม  ๔๐๒,๓๙๐   
 

๕. ระยะเวลาด าเนินงาน   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๖. งบประมาณ    ๔๓๑,๑๘๐ บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  โรงเรียนสายน้ าทิพย์, อุทยานเบญจสิริ, ค่ายลูกเสือวชิราวุธ, พิพิธภัณฑ์ 
       เด็ก(จตุจักร,ทุ่ งครุ), พิพิธภัณฑ์ฐานทัพอากาศ, ท้องฟ้าจ าลอง(รังสิต, 
       สุขุมวิท), อุทยานประวัติศาสตร์ (อยุธยา)  
๘. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ ๙๗  
 
 
 
 
- ประเมินจาก    
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
 

๒ ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ ๙๗ 
๓ ผู้เรียนสามารถยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ ๙๗ 
๔ ผู้เรียนมีนักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ ๙๗ 

๕ ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ ๙๗ 
๖ ผู้เรียนสามารถท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ร้อยละ ๙๗ 

๗ ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ ๙๗ 
๘ ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ หาความรู้เกี่ยวกับ

อาชีพที่ตนเองสนใจ 
ร้อยละ ๙๗ 

 



[๑๗๑] 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๙.๑  ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  
 ๙.๒  ผู้เรียนทุกคนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ  
 ๙.๓   ผู้เรียนทุกคนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๐ ประการ  
 
 
 
 

                  ลงชื่อ.......................................................................... ผู้เสนอโครงการ 
  (นายชาติวุฒิ  ประสพศักดิ)์ 

  ต าแหน่ง   คร ู
 
 

         
                    ลงชื่อ..........................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นายเทิดศักดิ์ สังรวมใจ) 
     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                            

 
 
 
 

              ลงชื่อ ........................................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นางกมัยธร  สัจจา) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
 
 
 



[๑๗๒] 
 

ชื่อโครงการ  ห้องสมุดมีชีวิต 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่      
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
  ๒ . มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม  
                       ๒.๑ รู้ จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว – ดี 
   ๒.๔  ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
               ๔. พลเมืองดี 
   ๔.๓ การเป็นพลเมืองดีคือ "เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า"เช่น งาน 
         อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ  

และความเอ้ืออาทร 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที ่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที ่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
  นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ  
   ๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มี ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่  ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป. กทม. 
  กลยุทธ์ที ่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  กลยุทธ์ที่ ๔  ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
    เหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.             
           ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยอดเยี่ยม (Excellence) 
   กลยุทธ์ที่  ๒.๒ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยอมรับ (Recognition) 
   กลยุทธ์ที่  ๓.๑ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมิน
คุณภาพภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 
   ข้อที่  ๔. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน   
  ข้อที่  ๔.๓ ห้องสมุดเคลื่อนที่ 



[๑๗๓] 
 

แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ     นายอนุชา วงศ์ใหญ่     ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 

ระยะเวลา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในข้อที่ ๓ ได้กล่าวถึงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเน้นให้มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
โดยโครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ในการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้ครู ผู้เรียน และบุคลากรอ่ืนๆ มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้ เป็น
ประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการอ่านเป็นทักษะทางภาษาท่ีมีความส าคัญต่อ
การเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๒๔ จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
เท่านั้น หากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่านเพ่ือให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย  สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาตรฐานที่  ๑ ข้อ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ เรียน ในด้านการพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  นอกจากนี้ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงให้ความส าคัญในด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก 
ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ส่วนหนึ่งความว่า ผู้ เจริญต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาหาความรู้ เพ่ิมพูน
ประสบการณ์อยู่เสมอ ซึ่งการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดอ่านและฉลาดรอบรู้ เพราะประสบการณ์ที่ได้จากการอ่าน เมื่อเก็บสะสมเพ่ิมพูน
นานวันเข้าก็จะท าให้เกิดความคิดและสติปัญญา เป็นคนฉลาดรอบรู้ได้ อีกทั้งการอ่านยังเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจและบุคลิกภาพ 
  ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนสายน้ าทิพย์จึงตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน โดยเฉพาะห้องสมุด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย หลากหลายด้วยหนังสือ สื่อ และกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน พร้อมให้บริการแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
 ๒.๒ เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการ
ต่อการให้บริการ 



[๑๗๔] 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ผู้เรียนใช้ห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ ๙๔ ขึ้นไป 
  ๓.๑.๒ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด ร้อยละ ๙๔ ขึ้นไป 
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔. วิธีการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนงาน ต.ค. - พ.ย. ๖๔ - -      นายอนชุา   
วงศ์ ใหญ่  และ
คณะกรรมการ 
งานห้องสมุด 

๒ ด าเนินงานกิจกรรมที่ ๑ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ 
- กิจกรรมอ่านยามว่างสร้างความรู้ 
- กิจกรรมยอดนักอ่าน 
- กิจกรรมรู้รอบตอบได้สารานุกรมไทยฯ 
- กิจกรรมพจนานุกรมมหาสนุก 
- กิจกรรมป้ายนิเทศความรู้ 
- งานสัปดาห์ห้องสมุด 

ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ ๒๐,๐๐๐ เงินรายได้
สถานศึกษา 

๓ ด าเนินงานกิจกรรมที่ ๒ 
การจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
- มุมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ 
  กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ  
  พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม      
  บรมราชกุมารี 
- จัดซื้อวัสดุตกแต่งห้องสมุด 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๔ ๑๐,๐๐๐ เงินรายได้
สถานศึกษา 

๔ ด าเนินงานกิจกรรมที่ ๓ 
การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
- จัดซื้อหนังสือท่ัวไป 
- จัดซื้อสารานุกรมพจนานุกรม 
- จัดซื้อบอร์ดเกมพัฒนาการ  
   เรียนรู ้

มี.ค. - พ.ค.๖๕ ๓๐,๐๐๐ เงินรายได้
สถานศึกษา 

๕ 
 

ด าเนินงานกิจกรรมที่ ๔ 
การจัดซือ้วัสดุเพ่ือใช้ในงาน
ห้องสมุด 
- จัดซื้อวัสดุในงานบริหาร 

มี.ค. - พ.ค.๖๕ ๑๐,๐๐๐ เงินรายได้
สถานศึกษา 

     นายอนุชา   
วงศ์ ใหญ่  และ
คณะกรรมการ
งานห้องสมุด 



[๑๗๕] 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

- จัดซื้อวัสดุในงานเทคนิคห้องสมุด 
- จัดซื้อวัสดุในงานบริการ 

 - จัดซื้อวัสดุการแข่งขันทักษะ  
  ทางวิชาการ 

    

๖ ด าเนินงานกิจกรรมที่ ๕ 
กิจกรรมอบรมยุวบรรณารักษ์ 

มิ.ย. ๖๕ ๓,๐๐๐ เงินรายได้
สถานศึกษา 

   นายอนุชา 
วงศ์ใหญ่ และ
คณะกรรมการ
งานห้องสมุด 

๗ ประเมินผล สรุปผล และรายงาน
ผล 

ก.ย. - ต.ค. ๖๕ - - 

รวม  ๗๓,๐๐๐   
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
๖. งบประมาณ    ๗๓,๐๐๐  บาท 
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน   -   
๘. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด ร้อยละ ๙๔ การบันทึกสถิติ แบบรายงานสถิติ 
๒ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

ห้องสมุด 
ร้อยละ ๙๔ การสอบถาม แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

 



[๑๗๖] 
 

๙. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ๙.๒  ครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
     ลงชื่อ .................................................................... ผู้เสนอโครงการ 
           (นายอนุชา  วงศ์ใหญ่)      
                ต าแหน่ง คร ู
 
 
 
     ลงชื่อ .................................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ)      
                ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
 
 
 
 
     ลงชื่อ .................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นางกมัยธร  สัจจา) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   



   [๑๗๗] 
 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) 
ลักษณะแผนงาน  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
   ข้อที่  1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
    1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 

   ข้อที่  3  มีงานท า – มีอาชีพ 

    3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างาน 
          เป็นและมีงานท าในที่สุด 
  ข้อที่  4  เป็นพลเมืองดี 

       4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
    4.2 ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท า 
       หน้าที่เป็นพลเมืองดี 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 

เรียนรู้ 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
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   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมรงานท า 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นใน
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีวิตวิญญาณความเป็นครู 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม,  
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ. 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
   กลยุทธ์ที่  2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือ 
               ตอบสนองต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
            กลยุทธ์ที่  2.2 เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
   กลยุทธ์ที่  4.1 พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน      
  ข้อที่ ๒. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๒.๒ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล 
   ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด 
   ๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (MSIEP) 
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แผนงาน     กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ        นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ     ต าแหน่ง  ครชู านาญการ   

ระยะเวลา      ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 
๒๐ ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายหลายมิติ พัฒนาคนในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในหัวข้อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่
การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 
  โลกของการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในศตวรรษที่  ๒๑ เครื่องมือเพ่ือแสวงหา
ความรู้มีความส าคัญมากกว่าเนื้อหาความรู้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้ผู้เรียนสามารถ
ค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆมากมายและตลอดเวลาที่ต้องการ ท าให้ห้องเรียนมีความแปลกตาไป
จากที่เป็นอยู่ ภาพของการที่นักเรียนหรือนิสิต นักศึกษาจะมีคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) แท็บเล็ต 
(Tablet) ไอแพด (iPad) หรือสมาร์ทโฟน (SmartPhone) เป็นอุปกรณ์การเรียนจึงเป็นเรื่องปกติดังนั้นหน้าที่
ของครูอาจารย์ในการสอนจึงเปลี่ยนแปลงไปจากการยืนหน้าชั้น มาเป็นการกระตุ้นและอ านวยความสะดวกใน
การเรียน ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากที่สุดด้วยกระบวนทัศน์ที่
เปลี่ยนแปลงไปจึงท าให้เกิดแนวความคิดต่อการจัดการศึกษานั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย  
แนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่  21 ด้วย STEM Education สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัด
การศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง นอกจากนี้ยังสนองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการ รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน 
ช่วยนักเรียน สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง ๔ สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท างาน  
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๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ผ่าน 
       กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้สามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและ 
       คณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในชีวิตจริงทั้งในและนอก 
       ห้องเรียน รวมทั้งมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. เป้าหมาย    
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ผ่าน 
    กิจกรรมสะเต็มศึกษา ร้อยละ ๘๒ 
  ๓.๑.๒ นักเรียนมีความสามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
                         วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  
   ร้อยละ ๘๒ 
  ๓.๑.๓ นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในชีวิตจริงทั้งในและนอกห้องเรียน 
   รวมทั้งมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ร้อยละ ๘๒   
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  
            คณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  ๓.๒.๒ นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยและปฏิบัติตนเป็นคนดีตามค่านิยม 12 ประการ 
 

๔. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดท าโครงการ ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ - - น.ส.ประภาศิริ 
คณะกรรมการ ๒ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ - - 

๓ แต่งตั้งกรรมการ ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ - - บริหารวิชาการ 
๔ ด าเนินงานตามโครงการ 

๔.๑ พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
สะเต็มศึกษา 

ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕  
- 

รายได้
สถานศึกษา 

บริหารงาน
ทั่วไป 

๔.๒ การจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
การจัดการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา 

ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ 10,000 รายได้
สถานศึกษา 

คณะ
กรรมการฯ 

 
๔.๓ การอบรมครูผู้สอนสะเต็ม
ศึกษา 

ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ - รายได้
สถานศึกษา 

คณะ
กรรมการฯ 

๔.๔ การจัดท าโครงงานสะเต็ม
ศึกษา 

ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ 1,๐๐๐ รายได้
สถานศึกษา 

คณะ
กรรมการฯ 
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ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๔.๕ การศึกษาดูงานครูผู้สอนสะ
เต็มศึกษา 

ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ - รายได้
สถานศึกษา 

คณะ
กรรมการฯ 

4.6 จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาแก่
ผู้เรียน 

ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ - รายได้
สถานศึกษา 

คณะ
กรรมการฯ 

๕ 
การจัดค่ายอบรมทักษะหุ่นยนต์ 

ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ 
- 

รายได้
สถานศึกษา 

 

๖ นิเทศ ก ากับ ติดตามผล ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ - - บริหารวิชาการ 

๗ รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ 

- 
รายได้

สถานศึกษา 
คณะ

กรรมการฯ 

๗ รายงานการประเมินโครงการ 
ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕ 

- 
รายได้

สถานศึกษา 
คณะ

กรรมการฯ 
 รวม  ๑1,๐๐๐   
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ      1 ตุลาคม 256๔ ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕6๕ 
๖. งบประมาณ            ๑1,๐๐๐ บาท 
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ, กลุ่มบริหารงานทั่วไป, กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๘. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

 
ร้อยละ ๘๒ 

 
 

 
การสังเกตและ 
การทดสอบ 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบทดสอบวัดความรู้ 
 

- นักเรียนมีความสามารถบูรณาการ
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพ 

ร้อยละ ๘๒ 
 

การสังเกตและ 
การทดสอบ  

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบทดสอบวัดความรู้ 
 

- นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
การแก้ปัญหาในชีวิตจริงทั้งในและนอก
ห้องเรียน รวมทั้งมีคุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ร้อยละ ๘๒ 
 

การสังเกตและ 
การทดสอบ  

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบทดสอบวัดความรู้ 
 

 
 



   [๑๘๒] 
 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิตจริงและสร้างนวัตกรรมที่สะเต็ม  
       เป็นพื้นฐาน 
 ๙.๒ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มองเห็นเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคต 
 ๙.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
 ๙.๔ ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างมั่นใจ 
   ๙.๕ โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการศึกษาสะเต็มท่ีเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมพูนโอกาส 
       ให้นักเรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลาย มีความหมาย 
         และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง      

 
 
 
 

       ลงชื่อ ...................................................................... ผู้น าเสนอโครงการ 
   (นางสาวประภาศิริ  สุขเจริญ) 

                   ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
 
 
 
 

     ลงชื่อ ........................................................ ...............ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ) 

          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                            
 
 
 
 

      ลงชื่อ .................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นางกมัยธร  สัจจา) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
 



[๑๘๓] 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
  ข้อที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

   1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
   1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

 ข้อที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
       2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว – ดี 
       2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
            2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
       2.4 ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

  ข้อที่ 3 มีงานท า – มีอาชีพ 
   3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก 
         และเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 

       3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ท างาน 
        เป็นและมีงานท าในที่สุด 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

       ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
           ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และกลุ่มเป้าหมาย 
    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
        ชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
         เรียนรู ้
 
 



[๑๘๔] 
 
 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ. 
  นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
   2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมรงานท า 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นใน
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีวิตวิญญาณความเป็นครู 
  นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นพ้ืนฐาน มีนวัฒกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
 
 
 



[๑๘๕] 
 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ. 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
   กลยุทธ์ที่  1.1 น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก 
               และการบริหารจัดการภายในส านักงาน 
 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
   กลยุทธ์ที่  2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือ 
               ตอบสนองต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
            กลยุทธ์ที่  2.2 เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
   กลยุทธ์ที่  3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมิน 
              คุณภาพภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ที่  3.2 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงาน/เครือข่าย QA ในระดับสากล 
            กลยุทธ์ที่  3.3 มีระบบการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (International Standards) 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
   กลยุทธ์ที่  4.1 พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
   กลยุทธ์ที่  4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและ 
              ผูกพันกับองค์กร 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
  ข้อที่  ๓. วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
    ๓.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
   ๓.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๓ วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ 
   ๓.๔ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน     
   ๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนาผู้น าที่มีหัวใจประชาธิปไตย 
  ข้อที่ ๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๖.๑ ประชุม อบรม สัมมนาภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๖.๒ ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ 
   ๖.๓ นิเทศ ก ากับ และติดตาม โดยใช้ระบบ PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๘๖] 
 
แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชมพูนุท   ศิยะพงษ์ ต าแหน่ง ครู 

ระยะเวลา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ 
ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายหลายมิติ พัฒนาคนในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในหัวข้อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ
โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี  การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี (Techno-preneur) 

 การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
สามารถ น าพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่
สมดุลของ การพัฒนา รวมถึงท าให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของ โลก เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
สอดคล้องกับ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและเป้าหมายไทยแลนด์ ๔.๐ ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี โดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมา
เป็นแนวทางในการจัดท า ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นก าลังอ านาจ
แห่งชาติ เพ่ือก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน  ๒๐ ปี ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน” สวดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ ด้านการวิจัยเพ่ือความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
  ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของผู้เรียน โดยครูช่วยแนะน า
และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของตนเองได้ 
ซึ่งในแต่ละชั้นเรียนจะพบปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ระยะเวลาที่ผู้เรียนจะเกิด
การเรียนรู้ และเข้าใจไม่เท่ากัน หรือ อาจมีปัญหาต่าง ๆ ที่ท าให้เป็นอุปสรรคทางการเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ 
เหล่านี้ เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะต้องเป็นผู้คิดค้น หาวิธีแก้ไข น าไปสู่การท าวิจัยนั่นเอง 
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  “ความคิดสร้างสรรค์ สาระความรู้ และเทคโนโลยีที่ดี จะสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”                
โครงการพัฒนา “งานวิจัย และนวัตกรรม” มีเป้าหมายที่จะสร้างเทคนิคการเรียนแบบใหม่ มีความแตกต่าง 
เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการพัฒนางานวิจัยในระดับห้องเรียน ให้เป็นระดับการเรียนรู้เชิงกว้าง ผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย  

 นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ ในที่ นี้ 
กล่าวถึงประโยชน์ทางการเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒.๒ เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัย 
       และนวัตกรรม 
 ๒.๓ เพ่ือสนับสนุนการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ 
              เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการเรียนรู้ และส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
 ๒.4 เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาครูในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม ๒ ชิ้น/คน/ปีการศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือ 
     พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการเรียนรู้ และ 
     ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ร้อยละ ๘๕ 
  3.1.2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม ร้อยละ ๘๕ 
 ๓.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    สถานศึกษามีความพร้อมด้านการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งใช้กระบวนการวิจัย และงาน
นวัตกรรมที่ทันสมัย โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม อย่างมีประสิทธิภาพครูผู้สอนสามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีการด าเนินการ 

ที่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการ ต.ค. 6๔ - - นางสาว
ชมพูนุท 

และหัวหน้า
กลุ่มสาระ 

2 ขออนุมัติโครงการ พ.ย. 256๔ - - 
3 วางแผน พ.ย. 256๔ - - 

4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ พ.ย. 256๔ – 
ก.ย. 256๕ 

- - บริหารทั่วไป 

5 จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ / สื่อ / พ.ย. 256๔ – 200,000 เงินรายได้ บริหาร
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ที่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุปกรณ์เทคโนโลยี ก.ย. 256๕ สถานศึกษา วิชาการ 
6 อบรมพัฒนาบุคลากรในเรื่องสื่อ 

งานวิจัย และนวัตกรรม 
ต.ค. 256๔ – 
พ.ค. 256๕ 

- - บริหารงาน
บุคคล 

7 จัดท าและสนับสนุนการแสดง
ผลงานทางการศึกษาของ
สถานศึกษา 

พ.ย. 256๔ – 
ก.ย. 256๕ 

๕0,๐๐๐ เงินรายได้
สถานศึกษา 

บริหาร
วิชาการ 

8 ขั้นสรุป/ประเมินผล/รายงาน 
   1. สรุปผลการพัฒนางานวิจัย  
       และนวัตกรรม 
   2. จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
       โรงเรียน 
   3. น าข้อมูลจากการประเมินผล 
       โครงการมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

ต.ค. 256๕ - - นางสาว
ชมพูนุท 
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น - 2๕0,๐๐๐ - - 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ 
๖. งบประมาณ   250,๐๐๐ บาท 
7. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและส านักงาน 
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๘. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ร้อยละของครูผู้สอนน าผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

ร้อยละ 8๕ - ตรวจสอบผล  
- ตอบแบบสอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- การจัดอบรม  
- ตอบแบบสอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- แบบทดสอบ 

2 ร้อยละของครูใช้งานวิจัย และนวัตกรรมใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ร้อยละ 8๕ - แบบสอบถาม 
 

3 ร้อยละของครูได้พัฒนาในด้านงานวิจัย และ
นวัตกรรม 

ร้อยละ 8๕ - สื่อ/เทคโนโลยี 
- แบบสอบถาม 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมด้านการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
 9.๒ ครูผู้สอนได้น าผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 9.๓ ครูผู้สอนได้สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้โดย 
       ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการเรียนรู้ และส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
 9.๔ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านงานวิจัย และนวัตกรรม 
 

 
 

              ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวชมพูนุท   ศิยะพงษ์) 

ต าแหน่ง ครู 
 
 
 

             ลงชื่อ ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ   
 (นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ) 

 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                            
 
 
 

 
     ลงชื่อ .......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางกมัยธร  สัจจา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์  
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10    

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2.2 ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 

          จัดการเรียนรู้ 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
  นโยบายที่  4.  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
     และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
    เหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
  กลยุทธ์ที่  1.1 น้าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกและการ 
        บริหารจัดการภายในส้านักงาน 
           กลยุทธ์ที่  1.2 เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศและจัดท้าฐานข้อมูลขนาด 
       ใหญ่ (Big Data) 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ที่  2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อ 
       ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
  ข้อที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
           ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 



[๑๙๑] 
 
แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอุไรพร  ทิมทอง    

ระยะเวลา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖4  ถึง 30 กันยายน ๒๕๖5 
 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
เพ่ือสนองกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งให้ความส้าคัญกับการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคมใน
ทุกด้านรวมทั งด้านการศึกษา รวมไปถึงเพ่ือสนองนโยบายด้านโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันใน
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น พื นฐาน เพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาส
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั งนี จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่แสดงเจตนารมณ์การยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ น โดยก้าหนดสิทธิและ
โอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั นพื นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็ก
และเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั นพื นฐานเป็นพิเศษซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการใน
การได้รับโอกาส และบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ และ
ด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และน้าหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการเน้นให้มีการน้าบริการสนับสนุนต่าง ๆ มาจัดกระบวนการเรียนการสอนสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลโดยก้าหนดทางเลือกให้หลายทางเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรวมกันได้    ไม่แบ่งแยก
หรือเลือกปฏิบัติในโรงเรียน โดยบุคลากรต้องได้รับการพัฒนาอย่างเข้มแข็งเป็นศูนย์บริการนักเรียนที่มีคุณภาพ 
เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้นวัตกรรม (Best practice) เป็นแหล่งเรียนรู้ (Resource center) ทั งด้านหลักสูตร
การเรียนการสอน และการวัดผลโดยพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา  
                 ดังนั นโรงเรียนสายน ้าทิพย์ จึงได้ด้าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและ
เรียนรวมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และขจัดการเลือกปฏิบัติให้แก่เด็กและเยาวชนพิการให้ได้รับการ 
 พัฒนาศักยภาพในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
๒.๒ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการ 
 สอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ  
๒.๓ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวมให้ได้มาตรฐาน 
๒.๔ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ ให้มีทักษะในการจัดการเรียน 
 การสอนเพ่ือพัฒนาเด็กพิเศษ 
๒.๕ เพ่ือส่งเสริมการท้างานร่วมกันของทุกภาคส่วนครู ผู้ปกครอง หน่วยงานทั งภาครัฐ ภาคเอกชนใน 
 การสานสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาเด็กพิเศษ 
 
 



[๑๙๒] 
 
๓.  เป้าหมาย 
  ๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และขจัดการเลือกปฏิบัติให้แก่เด็กและเยาวชนพิการให้ได้รับการ 
    พัฒนาศักยภาพในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ร้อยละ 90 
๓.๑.๒ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียน 
    การสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ ร้อยละ 90 
๓.๑.๓ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวมให้ได้มาตรฐาน ร้อยละ 90 
๓.๑.๔ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ ให้มีทักษะในการจัดการเรียน 
    การสอนเพ่ือพัฒนาเด็กพิเศษ  ร้อยละ 90 
๓.๑.๕ เพ่ือส่งเสริมการท้างานร่วมกันของทุกภาคส่วนครู ผู้ปกครอง หน่วยงานทั งภาครัฐ ภาคเอกชน 
         ในการสานสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาเด็กพิเศษ  ร้อยละ 90 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
     โรงเรียนสายน ้าทิพย์  สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วม (Inclusive Education) 

ซึ่งให้บริการนักเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ (Resource center) ทั งด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
และการวัดผล ครูผู้สอนส่งเสริมให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพได้ 

 
๔.  วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ที่มา
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

1 การประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ 

ต.ค. 64 – พ.ย. 65 - - นางสาวอุไรพร 
และ
คณะกรรมการ
การศึกษาพิเศษ 

๒ ด้าเนินการคัดกรองนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ 

ต.ค. 64 – พ.ย. 65 2,๐๐๐ เงินรายได้
สถานศึกษา 

๓ การจัดซื อสื่อวัสดุอุปกรณ์และใช้สื่อ
วัสดุอุปกรณ์ 

ต.ค. 64 – พ.ย. 65 -  

๔ ฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ความสามารถของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษภายนอกโรงเรียน 

ต.ค. 64 – ก.ย.65 -  

 การสรุปรายงานผลการด้าเนินงาน ก.ย. 65 - - 
รวมทั้งสิ้น  ๒,000   

 
๕.  ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน  2565 
๖. งบประมาณ   ๒,000 บาท                 
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
  



[๑๙๓] 
 
๘. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และขจัดการเลือก
ปฏิบัติให้แก่เด็กและเยาวชนพิการให้ได้รับการ 

ร้อยละ 90 - สังเกต 
- ประเมินจากสภาพจริง 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 
- สอบถาม 
 

- ประเมิน 
- แบบนิเทศติดตาม 
- แบบรายงานการ 
  ประเมินตนเอง 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียน
ร่วมและเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการ 

ร้อยละ 90 

3 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและ
เรียนรวมให้ได้มาตรฐาน ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 

4 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาพิเศษ ให้มีทักษะในการจัดการเรียนการ 

ร้อยละ 90 

5 เพ่ือส่งเสริมการท้างานร่วมกันของทุกภาคส่วน
ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานทั งภาครัฐ 
ภาคเอกชนในการสานสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาเด็ก
พิเศษ  ร้อยละ 90  

ร้อยละ 90 

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.๑  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนมีสิทธิ มีโอกาสและมีความเสมอภาคในการเรียน 
 9.๒  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษา 
        ส้าหรับนักเรียนเรียนรวมและเรียนร่วม 
 9.๓  นักเรียนมีความต้องการพิเศษในโรงเรียน ได้รับสิ่งอ้านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ 
  ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเหมาะสม สอดคล้องตามความต้องการ ความจ้าเป็นของแต่ละ 
  บุคคลที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
 
 

     ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางสาวอุไรพร  ทิมทอง) 
                                                        ต้าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 
 
 

     ลงชื่อ .......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ) 

    ต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ    
                         
 
 

       ลงชื่อ ........................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (นางกมัยธร  สัจจา) 
                                                 ผู้อ้านวยการโรงเรียนสายน ้าทิพย์   



[๑๙๔] 

ชือ่โครงการ  พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
  ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 

       ๒.๑ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
       ๒.๒ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
       ๒.๓ ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
       ๒.๔ ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
       นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส 
   ๒.๑ สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
       นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
            ๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 

สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
          เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
 
 
 
 
 
 



[๑๙๕] 

สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยอดเยี่ยม (Excellence) 
   กลยุทธ์ที่  ๒.๑ ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือ 
       ตอบสนองต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยั่งยืน (Sustainability) 
   กลยุทธ์ที่  ๔.๑ พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
            กลยุทธ์ที่  ๔.๒ มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและ 
        ผูกพันกับองค์กร 
 

กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
  ข้อที่  ๒. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  ข้อที่  ๓. วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
    ๓.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
   ๓.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๓ วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ 
   ๓.๔ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน     
   ๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนาผู้น าที่มีหัวใจประชาธิปไตย 
  ข้อที่  ๔. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
    ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
   ๔.๒ ความร่วมมือของครูและนักเรียนโดยการบริการวิชาการแก่ผู้ปกครอง 
  ข้อที่  ๕. ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูชาติ 
   ๕.๑ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมวิถีไทย 
       ๕.๒ ศิลปวัฒนธรรมสู่นานาชาติ 
  ข้อที่  ๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๖.๑ ประชุม อบรม สัมมนาภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      ๖.๒ ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๙๖] 

แผนงาน           กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ         นางสาวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ  ต าแหน่ง  ครู 

ระยะเวลา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ) เป็นกรอบแนวทางพัฒนาประเทศในระยะ 
๒๐ ปี โดยมีเป้าหมายพัฒนาประเทศ มีความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชประสงค์  ในการส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมความดีให้เกิดขึ้น มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยการสนับสนุนของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จะ
สร้างเยาวชนให้มั่นคงอยู่ในความดีเสมอ  โดยการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ควบคู่กันไปในศูนย์ ๓ 
แห่ง  ได้แก่ มูลนิธิยุวสถิรคุณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   และศูนย์โรงเรียน
คุณธรรม ตามวิสัยทัศน์ว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ในพระราชกระแสรับสั่ง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน  “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง”  
  การพัฒนาศักยภาพครู ให้ตระหนักถึงหน้าที่ ความส าคัญของอาชีพครู การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวม เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วม และใช้โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดี  จาก
การลงมือปฏิบัติจริง  พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ลด
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน  ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือเป้าหมายการสร้ างคนดีสู่
สังคม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็น            
             ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
 ๒.  เพ่ือให้มีการด าเนินเกี่ยวกับการให้การศึกษาประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้มี ธรรมาภิบาล 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ร้อยละ ๑๐๐  
 ๓.๒เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ร้อยละ ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๙๗] 

๔. วิธีการด าเนินการ 

ที่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วางแผนด าเนินการ 
-แต่งตั้งคณะท างาน
โรงเรียนคุณธรรม 

ต.ค.๖๔– พ.ย.๖๔ - - นางสาวภิมพ์รภัสร์ 
นางสาวสุพรรษา  และ

คณะกรรมการ 
๒ ระดมสมองของบุคลากร

ทุกฝ่ายวางแผนด าเนินการ
โรงเรียนคุณธรรม 

ธ.ค. ๖๔  - - นางสาวภิมพ์รภัสร์ 
นางสาวสุพรรษา  และ

คณะกรรมการ 
๓ กิจกรรมอบรมครูแกนน า

โครงงานคุณธรรม 
ม.ค. ๖๕ - - นางสาวภิมพ์รภัสร์  

นางสาวสุพรรษา 
และคณะกรรมการ 

๔ กิจกรรมค่ายยุวชน       
คนคุณธรรม 

ก.พ. ๖๕-มี.ค. ๖๕ ๑๐,๐๐๐ รายได้
สถานศึกษา 

นางสาวภิมพ์รภัสร์  
นางสาวสุพรรษา    

และคณะกรรมการ 
๕ กิจกรรมนักเรียนแกนน า

โครงงานคุณธรรม 
เม.ย. ๖๕ ๑๐,๐๐๐ รายได้

สถานศึกษา 
นางสาวภิมพ์รภัสร์   
นางสาวสุพรรษา 

๖ กิจกรรมด าเนินโครงงาน
คุณธรรมทุกชั้นเรียน 

พ.ค. ๖๕ ๒,๐๐๐ รายได้
สถานศึกษา 

นางสาวภิมพ์รภัสร์  
นางสาวสุพรรษา 
และครูประจ าชั้น 

๗ รับการประเมินโครงงาน มิ.ย. ๖๕ - - นางสาวภิมพ์รภัสร์  
นางสาวสุพรรษาและ

คณะกรรมการ 
๘ ด าเนินการตามแผน ก.ค. ๖๕ - - นางสาวภิมพ์รภัสร์ 

นางสาวสุพรรษา     
และคณะกรรมการ 

๙ สรุปโครงการ ส.ค. ๖๕ – ก.ย.๖๕ - - นางสาวภิมพ์รภัสร์ 
นางสาวสุพรรษา 

และคณะกรรมการ 
 

 รวม ๒๒,๐๐๐     

 
  



[๑๙๘] 

๕. ระยะเวลาการด าเนินงาน ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕  

๖. งบประมาณ   ๒๒,๐๐๐  บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  และ 
          โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
๘. การประเมินผล 

ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ สถานศึกษามีการพัฒนาการ

ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

 

๑. ตอบแบบสอบถาม 
๒.การบันทึกข้อความค้นพบจาก
การ 
สังเกตการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
๓. การประเมินผลงาน 
๔. การส ารวจข้อมูล 
๕. คุณลักษณะทางคุณธรรม ของ 
นักเรียน ครู และผู้บริหาร 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบบันทึก
ข้อมูล 
๓. แบบประเมิน 
๔. อ่ืน ๆ 

๒. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษามี
คุณลักษณะทางคุณธรรม 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม  

     
 
 

ลงชื่อ ................................ ........................................ ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ) 

ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
       
 
 

           ลงชื่อ ........................................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายเทิดศักดิ์    สังรวมใจ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ ...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางกมัยธร      สัจจา) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 



[๑๙๙] 

ชื่อโครงการ  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 

  ข้อที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

       ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
           ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
         กลุ่มเป้าหมาย 
    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

       ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
         เรียนรู ้
สนับสนุนนโยบาย สพฐ. 
  นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
  นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
   2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
   2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม 
          ล้ าทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
           ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
   กลยุทธ์ที่  4.1 พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
            กลยุทธ์ที่  4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและผูกพัน 
        กับองค์กร 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
  ข้อ ๔  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
    ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
   ๔.๒ ความร่วมมือของครูและนักเรียนโดยการบริการวิชาการแก่ผู้ปกครอง 
   ๔.๓ ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
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แผนงาน    กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นายอาชาคริสน์      ขาววงค์  ต าแหน่ง ครู 

ระยะเวลา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖5 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่ง
เป็ นน โยบายที่ สอดรับกับค ากล่ าวที่ ว่ า  “จะไม่ทิ้ ง ใครไว้ข้ างหลั ง”  โดยมุ่ งเน้ นการพัฒ นาโรงเรียน 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิด
ความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของ
ตนเอง โดยพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล” ที่มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ และมีความพร้อม ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดความเท่าเทียมและ
ครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม  

 โรงเรียนสายน้ าทิพย์ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มี
ที่ตั้งอยู่ในแขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความ
มุ่งหมายที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีที่มีคุณภาพ โดยการพัฒนานักเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม
กัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจและร่วมเข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
       แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน 
 ๒.๓ เพ่ือให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ 
         ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา  
   ร้อยละ 95 
  3.1.2 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถที่จะจัดการเรียนรู้ที่ 
   สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 95 
  3.1.3 เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา  
   ร้อยละ 95 
  3.1.4 เพ่ือส่งเสริมการสร้างภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัด 
   การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 95 
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 ๓.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความ
ต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนมีความเจริญทางด้านสติปัญญา ความคิด ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
ความสามารถรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงตัวผู้เรียนทุกคน 

4. วิธีการด าเนินการ 
 

ที่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผนด าเนินการ/ประชุม
คณะกรรมการ 

ต.ค. 64 - - ครูอาชาคริสน์ 
และคณะ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ประธานสายชั้น 

ต.ค. 64 - - ครูอาชาคริสน์ 
และคณะ 

3 ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือ
วางแผนตามนโยบาย  

ต.ค. 64 - - ครูอาชาคริสน์ 
และคณะ 

4 จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ทางการเรียนรู้ 

พ.ย. 2564 – 
ก.ย. 2565 

- - คณะครูทุกคน 

5 ส่งเสริม/พัฒนา/ปรับปรุง 
ข้อมูลตามโครงสร้างพ้ืนฐาน
ตามนโยบาย 

พ.ย. 2564 – 
ก.ย. 2565 

1,000 เงินรายได้
สถานศึกษา 

บริหารทั่วไป 
บริหารวิชาการ 
บริหารงาน
บุคคล 

6 การประเมินโครงการ ก.ย. 2565 - - - 
7 การสรุปและรายงาน ก.ย. 2565 - - ครูอาชาคริสน์ 

และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 1,000 - - 

5. ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖5 

๖. งบประมาณ    1,๐๐๐   บาท 

7. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โรงเรียนสายน้ าทิพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
      กรุงเทพมหานครและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



[๒๐๓] 

๘. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ เป็นไปตามมาตรฐานการจัด
การศึกษา 

ร้อยละ 95 ๑. สอบถาม 
๒. สัมภาษณ์ 
๓. สังเกต
พฤติกรรม 
 

1. แบบประเมินห้องเรียน
และแหล่งเรียนรู้ 
2. แบบส ารวจความพึง
พอใจของการจัดท า
แผนปฏิบัติการ และการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
(ครู, ภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง, 
นักเรียน) 
3. อื่น ๆ 

2 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความสามารถที่ จะ
จัดการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 95 

3 เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษามีการจัดการ
เรียนรู้ เป็นไปตามมาตรฐานการจัด
การศึกษา ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 

4 เพ่ือส่ งเสริมการสร้างภาคีผู้ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 

รอ้ยละ 95 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อม 
       ล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 9.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน 
 9.3 โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถให้บริการ 
       การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 9.4 หน่วยงานมีส่วนร่วมของภาคี มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
 

      ลงชื่อ ........................................................... ผู้เสนอโครงการ 
        (นายอาชาคริสน์   ขาววงค์) 
         ต าแหน่ง ครู 

    
      ลงชื่อ ........................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ) 
            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
               ลงชื่อ .......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกมัยธร  สัจจา) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์  
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ชื่อโครงการ โรงเรียนสุจริต 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
  ข้อที่  2  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 

   2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
       2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
      2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
     2.4 ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  ข้อที่   4   เป็นพลเมืองดี 
      4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
    4.2 ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท า 
         หน้าที่เป็นพลเมืองดี 

   4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ "เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า" เช่น งานอาสาสมัคร 
         งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด การเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

สนับสนุนนโยบาย สพฐ. 
  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนา ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีวิตวิญญาณความเป็นครู 
 
  นโยบายที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้าน 
          อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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   3.4 เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจใน 
          การท างานเกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม.  
   นโยบายที่  ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ. 
  ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ ยุคใหม่ (Innovation) 
   กลยุทธ์ที่  1.1 น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก
และ         การบริหารจัดการภายในส านักงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
   กลยุทธ์ที่  2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือ
ตอบสนอง  
  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยอมรับ (Recognition) 
   กลยุทธ์ที่  3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมิน
         คุณภาพภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สนับสนุนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
   ข้อที่  ๑  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
   ข้อที่  ๒  พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     2.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด 
   ข้อที่  ๓  วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
     ๓.๒ วิจัยเพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     3.3 วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ 
     ๓.๔ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     3.5 วิจัยเพื่อพัฒนาผู้น าที่มีหัวใจประชาธิปไตย 
   ข้อที่  4  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
     4.1 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
     4.2 ความร่วมมือของครูและนักเรียนโดยการบริหารวิชาการแก่ผู้ปกครอง 
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แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นายณัฐดนัย  ค าวงค ์

ระยะเวลา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖4  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันประเทศไทย มีสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทาย
ในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
วางแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งทางด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”      
          “โรงเรียนสุจริต” อยู่ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เปิดตัว
โครงการ “โรงเรียนสุจริต”  ขึ้นเป็นปีแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นโครงการที่มียุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจน
เล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบาย
การปราบปรามและรณรงค์เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง แต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นโดยรวมของ
ประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้เมื่อมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มี
จิตส านึกของการมีคุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงไปในอนาคต  
  โรงเรียนสายน้ าทิพย์เป็นโรงเรียนภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ซึ่งโครงการโรงเรียนสุจริต และเป็นโรงเรียนต้นแบบ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา     ทางส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บูรณาการความร่วมมือกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงานปปช.) ในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้เด็กและเยาวชนของชาติให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการ ทั้งทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์ 
สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการปลูกฝังเยาวชนไทยให้เป็นบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีของสังคม 
 
๒. วัตถุประสงค ์             
  ๒.๑   เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”     
 ๒.๒   เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต 
   สาธารณะ     
 ๒.๓   เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้มีการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  มีความละอาย 
   และความไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงต่อการต้านทุจริตและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 



[๒๐๗] 
 
๓. เป้าหมาย  
 ๓.๑   เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  3.1.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกัน 
      การทุจริต” ร้อยละ 89 ขึ้นไป 
  3.1.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ       
     ร้อยละ 89 ขึ้นไป 
  3.1.3 นักเรียนมีการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  มีความละอายและความ 
     ไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงต่อการต้านทุจริตและความรับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 89  
     ขึ้นไป 
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   3.2.1 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 
๔.วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนด าเนินการ ต.ค.64 -  
 
 
 
 

รายได้
สถานศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 

รายได้
สถานศึกษา 

 
 

 

 
๒ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ต.ค.64 - ก.ย.65 
5,000 ครูณัฐดนัยและ

คณะกรรมการ 
๓ กิจกรรมถอดบทเรียน (Best 

Practice) 
ต.ค.64 - ก.ย.65 - ครูณัฐดนัยและ

คณะกรรมการ 
๔ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ต.ค.64 - ก.ย.65 5,0๐๐ ครูสุพรรษาและ

คณะกรรมการ 
๕ ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity&Transparency 
Assessment : ITA) 

ต.ค.64 - ก.ย.65 - ครูณิชนันทน์
และ

คณะกรรมการ 

๖ กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของ
แผ่นดิน” 

ม.ค.65 5,๐๐๐ ครูณัฐดนัยและ
คณะกรรมการ 

๗ กิจกรรมค่าย ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนกิจกรรม 

ม.ค.65 5,๐๐๐ ครูณัฐดนัยและ
คณะกรรมการ 

๘ ประกวดการแข่งขันภาพยนตร์สั้น
สร้างสรรค์สังคม ส่งเสริม
คุณธรรม ต่อต้านการทุจริต 

ต.ค.64 - ก.ย.65 5,000 ครูณัฐดนัยและ
คณะกรรมการ 

 รวม  20,00๐   
 
๕. ระยะเวลาด าเนินงาน          1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕65 
๖.งบประมาณ         25,00๐ บาท  



[๒๐๘] 
 
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
๘. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ นักเรียนร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต  
ร้อยละ 89 - ประเมิน  

- นิเทศ ติดตาม  
- แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

- แบบประเมิน  
- แบบสอบถาม  
- บันทึกการนิเทศ 
 
 

๒ นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

ร้อยละ 89 

๓ นักเรียนมีการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  มีความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต มีจิต
พอเพียงต่อการต้านทุจริตและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ร้อยละ 89 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     ๙.๑  นักเรียน ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
  ๙.๒  นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ 
  ๙.๓  นักเรียนมีคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรต้านทุจริต  
 
 
 
                     ลงชื่อ................................................................. ผู้เสนอโครงการ 
              นายณัฐดนัย  ค าวงค์ 
                 ต าแหน่ง  ครู 
         
 

 
       ลงชื่อ ............................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายเทิดศักดิ์ สังรวมใจ) 
                          ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
     

               ลงชื่อ ................................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นางกมัยธร  สัจจา) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
  



[๒๐๙] 
 
ชื่อโครงการ  โครงการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 

      ข้อที่ ๒ มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
๒.๑ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
๒.๒ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
๒.๓ ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
๒.๔ ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา 
  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

สนับสนุนนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 

๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มรสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่ งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมรงานท า 
  นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นพ้ืนฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๔.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนับสนุนกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนับสนุนกลยุทธ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยอดเยีย่ม (Excellence) 

กลยุทธ์ที่  ๒.๒ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยอมรับ (Recognition) 

กลยุทธ์ที่  ๓.๑ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมิน 
       คุณภาพภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 
   ข้อที่ ๑ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 



[๒๑๐] 
 
แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวทิพย์อาภา  เป็งวงศ์  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
ระยะเวลา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) เป็นการสรุปผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จ จาก      
การบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาจึงต้องมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน        
ซึ่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา และเพ่ือรองรับ    
การประเมินคณุภาพภายนอกต่อไป 

 ตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ การจัดการศึกษาต้องมุ่งสร้าง
พ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนได้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม มีงานท า – มีอาชีพ 
และเป็นพลเมืองดีโรงเรียนสายน้ าทิพย์ได้ตระหนักถึ งการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผลซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑   เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชน       
ได้รับทราบ 

๒.๒  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

๓.  เป้าหมาย 
    ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชน       
ได้รับทราบ ร้อยละ ๙๔ 

 3.1.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ร้อยละ ๙๔ 
 ๓.๒   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
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4. วิธีการด าเนินการ 

ที่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 การประชุมผู้เกี่ยวข้อง จัดท า
โครงการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ  
ก าหนดกิจกรรมการปฏิบัติ 

ต.ค. ๖๔ - - นางสาวทิพย์อาภา 
เป็งวงศ์ 

และคณะ   

๒ การจัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค. ๖๔ - - นางสาวทิพย์อาภา 
เป็งวงศ์ 

และคณะ   
๓ การจัดระบบข้อมูล

สารสนเทศงานบริหาร
วิชาการ บริหารงบประมาณ 
บริหารงานบุคคล และ
บริหารทั่วไป 

พ.ย. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ - - กรรมการสถานศึกษา
และคณะครู 

๔ การควบคุมตรวจสอบ     
การพัฒนาคุณภาพ 

พ.ย. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ - - หัวหน้ามาตรฐาน   

๕ การนิเทศภายใน พ.ย. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ๒,๐๐๐ เงินรายได้
สถานศึกษา 

ฝ่ายบริหาร, หัวหน้า
กลุ่มสาระ 

และครูทุกคน 
๖ การประเมินโครงการ มี.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ - - ครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง 
๗ การประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา 
มี.ค. ๖๔ 
ก.ย. ๖๕ 

- - นางสาวทิพย์อาภา 
เป็งวงศ,์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
และหัวหน้า
มาตรฐาน 

๘ สรุปรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 

มี.ค. ๖๕ ๘,๐๐๐ รายได้
สถานศึกษา 

นางสาวทิพย์อาภา 
เป็งวงศ์ และคณะ 

รวมทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐   

 
๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
๖.  งบประมาณ    ๑๐,๐๐๐ บาท 
๗.  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและส านักงาน 
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานศึกษาธิการ 
       จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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๘.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ น าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี

ที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชน       
ได้รับทราบ  

ร้อยละ ๙๔ - จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศงานบริหาร
วิชาการ บริหาร
งบประมาณ บริหารงาน
บุคคล และบริหารทั่วไป 
- ประเมินโครงการ 
- ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
- สรุปรายงานการ
ประเมินตนเองของ
สถานศกึษา 

- แบบบันทึก
ข้อมูล 
- แบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ร้อยละ ๙๔ 

ร้อยละ ๙๔ 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการ
ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

 
               ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวทิพย์อาภา เป็งวงศ์) 
           ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
 

     
 

          ลงชื่อ ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ) 

                          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                            
 
 
 
               ลงชื่อ .......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกมัยธร  สัจจา) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์  



 

 
แผนปฏิบัติการ 

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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ชื่อโครงการ  พัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
  ข้อที่ ๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
   1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
   1.3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
   2.1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
   2.2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   2.3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   2.4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  ข้อที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
   4.1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
   4.2. ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องการส่งเสริมให้ทุกคนมี 
            โอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
       ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใชีวิตได้ 
  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 สนับสนุนนโยบายสนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
  นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
  นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
   2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
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ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเทา่เทียมกัน 
         นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
  นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                 เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
   กลยุทธ์ที่  1.1 น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก 
         และการบริหารจัดการภายในส านักงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
   กลยุทธ์ที่  2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือ 
         ตอบสนองต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
   กลยุทธ์ที่ 3.3 มีระบบการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (International Standards) 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
   กลยุทธ์ที่ 4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและผูกพันกับองค์กร 
  



[๒๑๕] 

สนับสนุนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
          ข้อที ่ ๑ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA  
          ข้อที่  ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                            ๖.๑ ประชุม อบรม สัมมนาภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ๖.๒ ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ 
                            ๖.๓ นิเทศ ก ากับ และติดตาม โดยใช้ระบบ PDCA 
  



[๒๑๖] 

แผนงาน    กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชลิดา  ฟักหว่าง  ต าแหน่ง  คร ู

ระยะเวลา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖4  ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖5 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

  การบริหารงบประมาณของโรงเรียน  มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ  มีความ
คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน  ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหาร
จัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา  ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อนักเรียน 
  กลุ่มบริหารงบประมาณต้องด าเนินตามระเบียบถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้  แต่
จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหาพบว่าครูมีหน้าที่หลักคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  งานการเงิน
และพัสดุเป็นงานพิเศษที่ต้องรับผิดชอบเพ่ิมเติม  ผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการจัดท าหลังเวลาราชการ  จึงท าให้
การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจ  อีกทั้งการปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงาน
กันระหว่างเจ้าหน้าที่ธุรการและงานบริการอ่ืน ๆ ในหน่วยงาน  เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ  เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน  
และส่งเสริมศักยภาพคน  ซึ่งประกอบด้วยงานการเงิน  บัญชี  และพัสดุ  ให้มีความมั่นคงและประสิทธิภาพ
เพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงานให้สามารถด าเนินไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โรงเรียนสายน้ าทิพย์ได้ตระหนักในความส าคัญและความจ าเป็นของการด าเนินงาน  จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ  เพ่ือการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  มีความคล่องตัว โปร่งใส สุจริต
ตรวจสอบได ้
 

๒. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑  เพ่ือให้สถานศึกษาบริการงานด้านงบประมาณ  มีความอิสระ  คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

     ๒.๒  เพ่ือให้ได้ผลผลิต  ผลลพัธ์ เป็นไปตามข้อตกลงการบริการ 
  2.3  เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 

๓. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1.๑  เพ่ือให้สถานศึกษาบริการงานด้านงบประมาณ  มีความอิสระ  คล่องตัว  โปร่งใส  

ตรวจสอบได้  
          ร้อยละ 99 

      3.๒  เพ่ือให้ได้ผลผลิต  ผลลพัธ์ เป็นไปตามข้อตกลงการบริการ  ร้อยละ 99 
   3.3  เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
          ร้อยละ 99 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    บุคลากรที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่มีศักยภาพ  ร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได้ 



[๒๑๗] 

๔. วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน และงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมตัโิครงการ ต.ค. 2564 - - นางสาวชลิดา 
๒. ประชุมคณะท างาน ต.ค. 2564 - - นางสาวชลิดา 
3.   ด าเนินงานตามโครงการ 

     3.1  ส่งเสรมิบุคลากรเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการปฏบิัติงานงบประมาณ  พัสดุ 
การเงิน  
     3.2  งานบริหารกลุม่งบประมาณ 
      -  ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบ  และตามแผนงานโครงการ 
      -  บริการจัดการด้านการเงิน  การบัญชี
และพัสดุให้ถูกต้อง 
      -  การจัดท าระบบสารสนเทศของกลุ่ม
งาน 
      -  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
    3.3  งานการเงิน 
      -  เบิกจ่ายค่าจ้างครูต่างชาต ิ
      -  เบิกจ่ายค่าจ้างบุคลากรทาง
การศึกษา 
      -  เบิกจ่ายค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 
      -  เก็บรักษาเงินเพ่ือน าส่งคลงั 
      -  รับและจ่ายเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ 
     -  ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงนิ 
     - จัดท าเอกสารหลักฐานในการรับ
จ่ายเงิน 
ทุกประเภท 
     - เก็บรักษาบัญชีธนาคารและเอกสาร
ทางการ 
เงินของโรงเรียน 
     - จัดท าบัญชีคุมเงินและคุมเชค็ 
     - จัดท ารายงานทางการเงิน 
     - สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
      ๓.4 งานบัญชี 
        - ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 
ลงทะเบียนรบัจ่ายเงิน และเก็บรักษา
หลักฐาน 

ต.ค.2564 – 
ก.ย. 2565 
 

 
30,000 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

5,200,000 
3,800,000 
1,220,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
รายได้ฯ 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

เงินรายได้ฯ 
เงินรายได้ฯ 
เงินรายได้ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวชลิดา 
 
นางสาวชลิดา 
และคณะ 
 
 
 
 
 
นางสาวชลิดา 
และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวอรทัย 
 
 

 
 
 
 
 



[๒๑๘] 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

3.           - จัดท าทะเบียนคุมเงินให้เป็นปัจจุบัน 
        - จัดเก็บใบส าคัญการเบิกจา่ยเงิน 
        - รวบรวมทะเบียนเกี่ยวกับการเงิน บัญชี 
เพื่อใช้อ้างอิงและประชาสัมพันธ์ 
        - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
      ๓.5 งานพัสดุและสินทรัพย ์
        - ก าหนดรูปแบบรายงานคณุ
ลักษณะเฉพาะของพัสดเุพื่อการจดัซื้อจัดจ้าง 
        - ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างตามระเบียบ 
        - เก็บรักษา และควบคุมการเบิกจ่าย 
        - ด าเนินการตรวจสอบครภุณัฑ์เพื่อซ่อม
บ ารุง 
       - จัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
        - จัดท าทะเบียนบ้านพักคร ู
        - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
      ๓.6 งานยานพาหนะ 
        - ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
        - ตรวจสอบการบันทึกการใช้ให้เป็น
ปัจจุบัน 
        - น้ ามันเชื้อเพลิง 
        - งานซ่อมบ ารุง 
        - การประสานงานและการใช้บริการ 
ก าหนดมาตรการการของใช้รถ 
        - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
      ๓.7 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
        - ก าหนดนโยบาย มาตรการวิธีการในการ
ระดมทรัพยากร 
        - ด าเนินการขออนุมัติคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
        - ด าเนินการให้มีการระดมทรัพยากร และ
การควบคุมการใช้จ่ายเงิน 
        - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
      ๓.8 การตรวจสอบภายใน 
        1). คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและ
ด าเนินการส่งคลัง 
             - ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจ าวัน 
             - เก็บรักษากุญแจและรหัสตู้นิรภยั 
เปิด-ปิดตู้นริภัย 
             - ด าเนินการน าส่งคลัง / ฝากคลัง 

ต.ค.2564 - 
เม.ย. 2565 
 

 
 
 
 
 

150,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 
10,000 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

รายได้ฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อุดหนุน 
รายได้ฯ 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
นางสาวจุฑามาศ 
นางสาวชมพูนุท 
น.ส.พลอยนภัส 
นายอลงกรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวจุฑามาศ 
นายสุทิน 
 
 
 
 
 
 
นางสาวชลิดา 
และคณะ 
 
 
 
 
 
 
นางสาวชลิดา 
และคณะ 
 
 
 

 



[๒๑๙] 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

         2). คณะกรรมการตรวจสอบบัญชี
และการเงิน  (ทุก 15 วัน) 
             - ตรวจสอบเงินคงเหลอืและการ
เก็บรักษาเงิน (ทุกวัน) 
             - ตรวจสอบและควบคมุการยืม
เงินทดรองจ่ายและคืนเงิน (15วัน) 
             - ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน 
ใบเสร็จรับเงิน 
               ใบส าคัญทดรองจ่าย หลักฐาน
การจ่ายเงิน 
             - ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน และ
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณทุกประเภท 
             - สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
      ๓.9 งานควบคุมภายใน 
        - ด าเนินงานให้มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง เพื่อจัดท าแผนควบคุมภายใน 
        - ก ากับติดตาม ให้ทุกส่วนด าเนินการ
ตามแผนการควบคมุภายใน 
        - ก าหนดให้มีการประเมินแผน
ควบคุมภายในปีงบประมาณถัดไป 
        - จัดท ารายงานการควบคุมภาย สรุป
และรายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค.2564 – 
ก.ย. 2565 
 

  
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

นางสาวชลิดา 
และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวชลิดา 
และคณะ 
 
 
 
 
 
 

๔.     นิเทศติดตาม อ านวยความสะดวก ต.ค.2564 – 
ก.ย. 2565 

- - นางสาวชลิดา 

๕.   สรุปประเมินผลโครงการ / จัดท ารายงาน ก.ย. ๒๕๖5 - - นางสาวชลิดา 
 รวม 10,450,000  

๕. ระยะเวลาด าเนินการ      ๑ ตุลาคม ๒๕๖4  ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖5 

๖. งบประมาณ                250,000  บาท    

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
  ภายนอกโรงเรียน 
   ๗.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๗.๒  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๗.๓  โรงเรียนที่มีระบบการบริหารงบประมาณดีเด่น 
  ภายในโรงเรียน 
   ๗.๑  กลุ่มบริหารวิชาการ 
   ๗.๒  กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป 
   ๗.๓  กลุ่มบริหารบุคคล 
 



[๒๒๐] 

๘. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

1 สถานศึกษาบริการงานด้านงบประมาณ  มีความอิสระ  
คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

ร้อยละ 99 -  ส ารวจ         
ความ
คิดเห็น   

-  สัมภาษณ์ 

- แบบประเมิน 
ความส าเร็จ
และความพึง
พอใจ 

2 ได้ผลผลิต  ผลลัพธ์ เป็นไปตามข้อตกลงการบริการ ร้อยละ 99 
3 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่าง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 99 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๙.๑  การบริหารงานงบประมาณ (การเงิน บัญชี และพัสดุ) ทุกรายการมีประสิทธิภาพถูกต้อง 
   ตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด และคุ้มค่า 
     ๙.๒  บุคลากรมีความมั่นใจ และมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน       
                              
 
                             
      ลงชื่อ .............................................................. ผู้น าเสนอโครงการ 
             (นางสาวชลิดา  ฟักหว่าง) 
                          ต าแหน่ง  คร ู
 
 
      ลงชื่อ .............................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายศิทธราธิวัฒน์  สิถิระบุตร) 
              ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
                                                                                               
                         
      ลงชื่อ ............................................................... ผู้อนุมัติโครงการ  
        (นางกมัยธร  สัจจา) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
 
  



 

 
แผนปฏิบัติการ 

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 



[๒๒๑] 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
  ข้อที่ ๒  มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
    ๒.๑ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
    ๒.๒ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
    ๒.๓ ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
    ๒.๔ ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  ข้อที่ ๔  เป็นพลเมืองดี 
    ๔.๑ การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
        ชีวิตได้ 

   ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้      
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
         การจัดการเรียนรู้ 
สนับสนุนนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ     
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีวิญวิญญาณความเป็นครู  
สนับสนุนกลยุทธ์ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
  นโยบายที่  ๓    พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ. 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
  กลยุทธ์ที่  4.1 พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
           กลยุทธ์ที่  4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและผูกพันกับองค์กร 
สนับสนุนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

  ข้อที่  ๖  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ๖.๑  ประชุม อบรม สัมมนาภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   ๖.๒  ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ 

   ๖.๓  นิเทศ ก ากับและติดตาม โดยใช้ระบบ PDCA  
   



[๒๒๒] 
 

แผนงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล  

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณัฐกฤตา  ภูจอมนิล  ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 

ระยะเวลา  ๑  ตุลาคม   ๒๕๖๔  ถึง  3๐  กันยายน   ๒๕๖๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะ ๒๐ ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติ ก าหนดให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติมีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง 
  โรงเรียนสายน้ าทิพย์ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครูการเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการ

จัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลและทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอน
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

     ๒.๒  เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างานเกิดผลการ 
  ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
     ๒.๓  ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูการเป็นครูมือ 
  อาชีพและ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        ๓.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้าน  

         การจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลและทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้าน   
         การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 

      ๓.๑.๒ เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน 
           เกิดผลการ ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ ร้อยละ ๑๐๐ 
      ๓.๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูการเป็น 
           ครูมืออาชีพและ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามวิชาชีพ 
 
 
 
 



[๒๒๓] 
 

๔. วิธีการด าเนินการ  
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
๑ การประชุมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

โครงการ  
การเขียนโครงการ การก าหนด
กิจกรรม 

๑ - ๓๐ ก.ย.๖๔ - -  นางสาว
ณัฐกฤตา            

คณะครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา        

๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
- การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฐมวัย  
- รายงานผลการไปราชการ 
- การอบรมหลักสูตรเพ่ือเลื่อนวิทย
ฐานะ 
- การอบรมพัฒนาตนเอง 
- กิจกรรมศึกษาดูงานภายในและ   
  ต่างประเทศ 
- ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

 
 
 
 
 

ต.ค. 6๔ 
- ก.ย. 6๕ 

 
 

๒๘,๐๐๐ 
 
 
 

๒๕๙,๘๑๒.๕๐ 
 

 
 
 
 
 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๓ การสรุปผลและประเมินผล  ก.ย. 6๕ - - 

 รวม - ๒๘๗,๘๑๒.๕๐ - 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ      ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔   ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 

๖. งบประมาณ         ๒๘๗,๘๑๒.๕๐ บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนสายน้ าทิพย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๒๒๔] 
 

๘. การประเมินผล 

 

ที ่
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้วัดและ
ประเมินผลและทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะ
ด้านการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ  

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

-แบบประเมิน 
ผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 

- รายงานการไป
ราชการ 
- รายงานการไป
อบรม 
-แบบส ารวจ
ความคิดเห็น 
 

๒ เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญก าลังใจในการท างานเกิดผลการ  ปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๓ ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิต
วิญญาณของความเป็นครูการเป็นครูมืออาชีพและ ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลและทักษะใน 
       การสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
     9.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างานเกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
     9.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูการเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่นใน 
       จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
                                                        

      ลงชื่อ .....................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                         (นางสาวณัฐกฤตา  ภูจอมนิล) 
                   ต าแหน่ง ครูช านาญการ  
 
 

       
      ลงชื่อ .....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ) 
                                  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 
 
 
      ลงชื่อ .................................................................... ผู้อนุมัตโิครงการ 
           (นางกมัยธร   สัจจา) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   



 

 
แผนปฏิบัติการ 

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 



[๒๒๕] 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรชักาลที ่๑๐ 
         ข้อที ่ 3. มีงานท า - มีอาชีพ 
        3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้ 
         เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
        3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน 
         ท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด 
       3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลกัสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ 
         ครอบครัว 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สนับสนุนนโยบาย สพฐ.            
       นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

      นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
                4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนับสนุนกลยุทธ์ ของ สพป.กทม. 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม  
                                ล้ าทางการศึกษา 
        กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
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สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ. 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 

 กลยุทธ์ที่  1.1 น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกและ 
      การบริหารจัดการภายในส านักงาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
    กลยุทธ์ที่  2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนอง 
         ต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
            กลยุทธ์ที่  2.2 เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 

สนับสนุนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
  ข้อที่  ๑ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 

 ข้อที่  ๓ วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน   
 ๓.๓  วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ 

  ข้อที่  ๔  พัฒนาศูนย์การเรียนของชุมชน   
    ๔.๑ ความความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 

 ข้อที่  ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 ๖.๑ ประชุม อบรม สัมมนาภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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แผนงาน       กลุม่บริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ  นายสุทิน  เจริญพร   ต าแหน่ง  ครู  

ระยะเวลา  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

  เพ่ือสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการ
ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ และน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
ในด้านมีงานท า มีอาชีพการเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด และสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเอง
และครอบครัวในด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน 
พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสวยงาม เหมาะสม บรรยากาศร่มรื่น มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัย การดูแลรักษาความสะอาด การซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารให้มีสภาพเดิม มีความสวยงาม การบริการสาธารณูปโภคครบทุกด้าน
เพ่ือให้เป็นสถานศึกษาที่มีความสะอาดสะดวกปลอดภัยน่าอยู่น่าดูน่ามอง  
  โรงเรียนสายน้ าทิพย์จึงส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้สวยงาม เหมาะสม บรรยากาศร่มรื่น มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัย การ
ดูแลรักษาความสะอาด การซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารให้มีสภาพเดิม 
มีความสวยงาม การบริการสาธารณูปโภคครบทุกด้าน เพ่ือให้เป็นสถานศึกษาที่มีความสะอาด สะดวก 
ปลอดภัย น่าอยู่ น่าดู น่ามอง  

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือให้ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
               ด้านสาธารณูปโภคพอเพียง อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี  
 ๒.๒  เพ่ือให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้และด าเนินการ 
               อย่างเป็นระบบ 
        ๒.๓  เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
        ๒.๔  เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ร่มรื่นสวยงามเป็นสังคมท่ีดีเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  
               ตลอดเวลา 
        ๒.๕  เพ่ือมีสถานที่ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ  
               ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
        ๒.๖  เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด    
               การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
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3. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 มีการจัดสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวย 
   ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ 
   ผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
  3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป 
   ประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบ ร้อยละ ๑๐๐ 
               3.1.3 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ 

   ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง 

   ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๑๐๐ 

        3.1.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึง 
   ทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐     
        3.1.5 สถานศึกษามีสถานที่ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง 

   สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๑๐๐ 

  3.1.6 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
   การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษามีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาวะใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภ าพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๔.  วิธีการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ 
ระยะเวลา งบประมาณ ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ การประชุมผู้เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดกิจกรรม
การปฏิบัต ิ

ต.ค.6๔ - 
 

- เงินอุดหนุน 
- เงินรายได้ฯ 
- เงิน
สวัสดิการ 
- เงินบริจาค 

บริหารทั่วไป 

๒ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และ
สาธารณปูโภค 

พ.ย.6๔-ก.ย.6
๕ 
 

๔๔,๗๑๘ บริหารทั่วไป 

๓ เปลี่ยนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า ๓๐,๐๐๐ บริหารทั่วไป 
๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน 5๐,๐๐๐ บริหารทั่วไป 
๕ ปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ๓๐,๐๐๐ บริหารทั่วไป 
๖ ซักซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนี

ไฟ 
ก.พ.๖๕ ๒,๐๐๐  บริหารทั่วไป 

๗ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นอนุบาล เม.ย.-พ.ค.
๖๕ 

๑๒๐,๐๐๐ บริหารทั่วไป 



[๒๒๙] 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ 
ระยะเวลา งบประมาณ ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๘ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ส.ค.-ก.ย.6๕     บริหารทั่วไป 
๙ สรุปและรายงาน ส.ค.-ก.ย.6๕ ๒,๐๐๐ บริหารทั่วไป 

 รวม  ๒๗๘,๗๑๘  
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๖. งบประมาณ        ๒๗๘,๗๑๘ บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

๘. การประเมินผล  

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด 
และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๑. ตอบแบบสอบถาม 
๒. การบันทึกข้อค้นพบ  
    จากการสังเกตการ  
    สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
๓. การประเมินผล 
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบบันทึกข้อมูล 
๓. แบบประเมิน 
 

2 สถานศึกษาบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

  

3 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

5 สถานศึกษามีสถานที่ส าหรับแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

6 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่าย ร้อยละ 



[๒๓๐] 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

๑๐๐ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สถานศึกษามีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาวะใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่วมรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไป
ใช้ใน การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงตัวผู้เรียนทุกคน 

   
     

       ลงชื่อ ................................................ .......... ผู้เสนอโครงการ 
                               (นายสุทิน  เจริญพร ) 
                                        ต าแหน่ง คร ู
                                     
 
      ลงชื่อ .......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นายศิทธราธิวัฒน์  สิถิระบุตร) 
          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
 
          
                                                
      ลงชื่อ ........................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางกมัยธร      สัจจา) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์  
 

  



[๒๓๑] 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
  ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 

   2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
       2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   2.4 ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

  ข้อที่ ๔ เป็นพลเมืองดี 
   4.2 ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส 

ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

       ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
           ๒ .๓  ด า เนิ น งาน พัฒ นาวิชาการที่ เน้ นคุณ ภาพผู้ เรี ยนรอบด้ านตามหลักสู ตร 
             สถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
          ในชีวิตได้ 

  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 
         จัดการเรียนรู้ 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
  นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 

   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่
จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

 
 
 
 



[๒๓๒] 
 

สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 
  กลยุทธ์ที่  4  ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
          เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ. 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
   กลยุทธ์ที่ 1.1 น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพ 
        ภายนอกและการบริหารจัดการภายในส านักงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
   กลยุทธ์ที่ 2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือ 
        ตอบสนองต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
   กลยุทธ์ที่ 3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการ 
        ประเมินคุณภาพภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
   ข้อที่  ๔  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
   ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
   ๔.๒ ความร่วมมือของครูและนักเรียนโดยการบริการวิชาการแก่ผู้ปกครองและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๒๓๓] 
 

แผนงาน  กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวกมลษร สมประสิทธิ์     ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  

ระยะเวลา   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖4 ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเป้าหมาย  การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน และ
ก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สามารถ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น โรงเรียนสายน้ าทิพย์จึงเห็นความส าคัญ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูทุกคนอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการช่วยเหลือถ่ายทอด
ความรู้ การฝึกการอบรม การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากปัจจัย เกื้อหนุนให้บุคคลเกิด การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของผู้เรียน   
     ๒.2  เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒.3 เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น 
  รูปธรรมและต่อเนื่อง 
 ๒.4 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
 ๒.5 เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของ 
    ผู้เรียน  ร้อยละ 100 
  3.1.2  เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ  100 
  3.1.3  เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง 
    เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ร้อยละ 100 

     3.1.4  มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 
  3.1.5  เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง ร้อยละ 100  
 
 



[๒๓๔] 
 

 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีนิสัยในการดูแลสุขภาพ รู้จักป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติดทั้งหลาย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ ใฝ่เรียนรู้โดยไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยในด้านทุนทรัพย์ เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือจากระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติ
ผู้อื่น 
 
๔. วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมการด าเนินงาน ต.ค. 64 – ก.ย. ๖5 – – เงินรายได้ 
 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป ๒. กิจกรรมที่ ๑ ประชุม

วางแผนจัดท าโครงการ 
ก.ย. – ต.ค. ๖4 

๓. กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินตาม
โครงการ 

– 

– ครูส ารวจนักเรียนเป็น  
   รายบุคคล 

ต.ค. – ธ.ค. ๖4 2,๐๐๐ ครูประจ าชั้น 

– การคัดกรองนักเรียน ต.ค. – พ.ย. ๖4 
พ.ค. – มิ.ย. 65 

๒,๐๐๐ 

– การแนะแนวนักเรียนและ
การศึกษาต่อ 

ก.พ. – มี.ค. ๖5 ๓,๐๐๐ น.ส.กรัญญา 
และ ครู ป.๖ 

– กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  
   นักเรียน 

มิ.ย. – ก.ค. ๖5 3,000 ครูประจ าชั้น 

– กิจกรรมทุนการศึกษา ต.ค. – พ.ย. ๖4 
พ.ค. – มิ.ย. 65 

– เงินอุดหนุน  
ของ กสศ. 

นางสาวชลิดา 
นางสาวกมลษร 

๔. รับนักเรียนเข้าเรียนอย่าง
โปร่งใส 

ม.ค.– มี.ค.๖5 22,๐๐๐ – เงินรายได้ กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

๕. อบรมครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

พ.ค. – ต.ค.๖5 2,๐๐๐ กลุ่มบริหาร
ทัว่ไป 

๖. ประเมินผล สรุป รายงาน ก.ย. – ต.ค.๖5 ๒,๐๐๐ กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

รวม  36,000   
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ     ๑ ตุลาคม ๒๕๖4  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 

๖. งบประมาณ    36,๐๐๐ บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 



[๒๓๕] 
 

๘. การประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง

การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

 
ร้อยละ 100 

 

– การสอบถามครู    
   ผู้ปกครอง 
– การสังเกต 
– ทดสอบ
สมรรถภาพ 
 

– แบบสอบถาม 
– แบบสังเกต 
– สถิติน้ าหนักและ
ส่วนสูง 
– เกณฑ์น้ าหนักและ 
   ส่วนสูงของ กรม 
   อนามัย/พลศึกษา 

๒. เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

ร้อยละ 100 

๓. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ร้อยละ 100 

๔. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็น
ระบบ 

ร้อยละ 100 

๕. เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 

ร้อยละ 100 

 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
 ๙.๒ นักเรียนที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพ 
 ๙.๓ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  
 
          ลงชื่อ ................................................................ ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวกมลษร  สมประสิทธิ์) 
         ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 
             ลงชื่อ ................................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นายศิทธราธิวัฒน์  สิถิระบุตร) 
             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  

 
 
      ลงชื่อ ............................................................... ผู้อนมัุติโครงการ 
        (นางกมัยธร  สัจจา) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   



[๒๓๖] 
 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่   
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑0 
  ข้อ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
   2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
  ข้อ 4 เป็นพลเมืองดี 
    4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” 
 เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.       

 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจักสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 

สนับสนุนกลยุทธ์ ของ สพป.กทม. 
         กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สมศ. 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
   กลยุทธ์ที่ 2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือ 
         ตอบสนองต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
สนับสนุนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน       

  ข้อที่   ๑ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
  ข้อที่   ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

     ๒.๓  การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   ข้อที่  ๓ วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
      ๓.๓  วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ 
    ข้อที ่ ๔ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 

    ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
 
 
 
 



[๒๓๗] 
 

แผนงาน         กลุ่มบริหารทั่วไป    
ผู้รับผิดชอบ      นายปรเมษฐ์ ตึกดี ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ระยะเวลา        ๑  ตุลาคม  ๒๕๖4  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5 
 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 
๒๐ ปีท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย  มีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จะน าไปสู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง และสามารถ
พัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  โรงเรียนสายน้ าทิพย์เห็นความส าคัญด้านสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน  นับได้ว่ามี
ความส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง การที่คนเรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนั้น จะสามารถท าให้
บุคคลนั้นๆ ประกอบกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จ  ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลายด้าน
ด้วยกันทั้งในด้านการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงาม การให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องสุขภาพ การรับประทาน
อาหารที่ดีมีประโยชน์ การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอเป็นต้น งานอนามัยโรงเรียนจึงเป็นงานที่ให้บริการ
ทางด้านสาธารณสุขอย่างหนึ่ง ที่โรงเรียนจัดไว้เพ่ือให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน  เพ่ือให้
มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาเล่า
เรียนได้อย่างเต็มที่ ตามสติปัญญาและความสามารถของตน เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต
ต่อไปในภายหน้า และทางงานอนามัยได้มีการน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักเรียนมีความรู้ มีการพัฒนา
สุขภาพหรือ  สุขภาวะที่สมบูรณ์ในทุกมิติของสุขภาพทั้งกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ในระดับบุคคลหรือ
องค์กร บนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเองเป็นหลัก อย่างทางสายกลางพอประมาณ มีเหตุผล ด้วยหลักความรู้ รอบรู้ 
รอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานของระบบ มีความซื่อสัตย์ เมตตา จิตอาสา เสียสละและ
แบ่งปัน ตามความเหมาะสมของชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นอยู่ เพ่ือความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพ ร้อยละ 99 
  ๓.๑.๒ ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 99 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีนิสัยรักการออกก าลังกายและสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายและจิตที่

สมบูรณ์รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด โรคภัยและอุบัติเหตุ 
 



[๒๓๘] 
 

๔. วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
วางแผนด าเนินการ 

ต.ค. ๒๕๖4 
-  

นายปรเมษฐ์และ
นางสาวสุพัตรา             

๒ ขออนุมัติโครงการ ต.ค. ๒๕๖4 -   
๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ย. ๒๕๖4    
๔ กิจกรรมคลินิกสุขภาพ 

- การบริการตรวจสุขภาพนักเรียน
และบุคลากรโดยโรงพยาบาลกล้วย
น้ าไทและศูนย์บริการสาธารณสุข 
๑๐ สุขุมวิท 
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- ตรวจสุขภาพฟันโดยนิสิตแพทย์ 
มศว. ประสานมิตร 
- กิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะทุพ
โภชนาการ 
- ทันตกรรมป้องกันฟันผุ คลินิคทัน
ตกรรมเซนต์หลุยส์ 

พ.ย. ๒๕๖4 
–   

ก.ย. ๒๕๖5 
 

 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

เงินรายได้ 
 
 
 
 
 
 
 

เงินรายได้ 
 
 

 
นายปรเมษฐ์ 

และ 
คณะกรรมการ 

๕ อบรมผู้น านักเรียนด้านสุขภาพ 
(ผน.ส) 

ม.ค.๒๕๖5 3,0๐๐ 
 
 

นายปรเมษฐ์ 
และ 

คณะกรรมการ 
๖ กิจกรรมสารวัตรก าจัดยุงลาย 

- คณะกรรมการนักเรียนตรวจ
ลูกน้ าในโรงเรียนทุก   วันศุกร์ 
- จดบันทึกทุกสัปดาห์ 
- รวบรวมสถิติส่งศูนย์สาธารณสุข 

ต.ค. ๒๕๖4 
-  

ก.ย. ๒๕๖5 
 

 
- 

 
นายปรเมษฐ์ 

และ 
คณะกรรมการ 

๘ กิจกรรมก าจัดเหา พ.ย. ๒๕๖4 ๒,๐๐๐ 
 

 
นายปรเมษฐ์ 

และ 
คณะกรรมการ 

๙ การจัดประกันภัยอุบัติเหตุ(หมู่) 
ของนักเรียน 

ต.ค. ๒๕๖4 
 

๑69,600 เงินสนับสนุน
จากปกครอง 

๑๐ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ส.ค. -ก.ย.
๒๕๖5 

- 

 
๑๑ สรุปและรายงานผลการประเมิน ส.ค. -ก.ย.

๒๕๖5 
- 

รวม  204,600 
  

 



[๒๓๙] 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ      ๑  ตุลาคม  ๒๕๖4  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5 
๖. งบประมาณ                 204,600 บาท 
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน   โรงเรียนสายน้ าทิพย์  โรงพยาบาลกล้วยน้ าไท ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐ 
       สุขุมวิท นิสิตทันตแพทย์ มศว.ประสานมิตร และคลินิกทันตกรรมเซนต์หลุยส์ 
๘. การประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ

ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
ร้อยละ 99 ๑. การสังเกต  

๒. การสอบถาม 
๓. บันทึก 
 
 

๑. แบบการสังเกต  
๒. แบบสอบถาม 
๓. แบบบันทึก 
 
 

๒ ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 99 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  นักเรียนโรงเรียนสายน้ าทิพย์ มีนิสัยรักการออกก าลังกายและสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกาย 
   และจิตที่สมบูรณ์ 

 ๙.๒  นักเรียนโรงเรียนสายน้ าทิพย์รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัย 
   และอุบัติเหตุ 

  
 
 

          ลงชื่อ .............................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายปรเมษฐ์ ตึกด)ี 
                     ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย 
 
 
 
 
             ลงชื่อ ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายศิทธราธิวัฒน์ สิถิระบุตร) 
           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
          ลงชื่อ .............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นางกมัยธร  สัจจา) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   



[๒๔๐] 
 

ชื่อโครงการ  อาหารกลางวัน 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑0 

  ข้อ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 

   2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 

   2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สนับสนุนนโยบาย สพฐ. 
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจักสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้า 
 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 

      กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ. 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ที่  2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อ 
       ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
สนับสนุนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน       
  ข้อที่  ๑  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
           ข้อที่   ๒  พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   ๒.๓  การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต           

 

 

 

 

 



[๒๔๑] 
 

แผนงาน            กลุ่มบริหารทั่วไป  

ผู้รับผิดชอบ       นายปรเมษฐ์ ตึกดี ต้าแหน่ง ครูผู้ช่วย   

ระยะเวลา  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖4  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 
๒๐ ปีท้าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส้าคัญเพ่ือ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม เห็นคุณค่าของอาหารและลดความเหลื่อมล้้าและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย ๔ ที่ส้าคัญของมนุษย์  ดังนั้นการบริการอาหารกลางวันเป็นสิ่งที่ส้าคัญ
ยิ่ง  การจัดให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการ   โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอพียงในการรับประทานอาหาร ซึ่งเน้นทางสายกลางความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน    
และการจัดเตรียมภาชนะประกอบอาหาร ห้องครัวและโรงอาหารที่ครบถ้วน สะอาด ถูกสุขลักษณะจะช่วยให้
นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค  ทั้งยังช่วยเสริมให้พัฒนาการทางร่างกายเป็นไปตามวัย  
สุขภาพจิตดี  ส่งผลให้การเรียนของนักเรียนดีขึ้น โรงเรียนสายน้้าทิพย์ได้ตระหนักในความส้าคัญและจ้าเป็นของ
อาหารและคุณค่าทางโภชนาการด้านอาหารจึงด้าเนินงานตามโครงการ จึงจัดท้าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารทีส่ะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     ๒.๔ เพ่ือดูแลรักษาภาชนะห้องครัวและโรงอาหารให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีภาชนะประกอบ

อาหารครบถ้วนและเพียงพอ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   ๓.๑.๑ ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  รับประทานอาหารทีมีคุณค่าทางโภชนาการและ 
   ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ร้อยละ 99 
   ๓.๑.๒ ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ 99 

  ๓.๑.๓ ผู้เรียนมีน้้าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 99 
  ๓.๑.๔ มีห้องครัว โรงอาหารและภาชนะประกอบอาหารที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 99 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีภาวะโภชนาการดี  ส่งเสริมสุขภาวะ ไม่เจ็บป่วยง่าย  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน 



[๒๔๒] 
 

๔. วิธีการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

ต.ค. ๒๕๖4 -  
 
 
- 
 
 

 

นายปรเมษฐ์     

๒ ประชุมคณะกรรมการและ
ประชาสัมพันธ์  

พ.ย. ๒๕๖4 - นายปรเมษฐ์ และ
คณะกรรมการ 

๓ การด้าเนินงานตามโครงการ 
- ส้ารวจความต้องการชนิดและประเภทอาหาร 
(ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรอ่ืนๆ ) 

พ.ย. ๒๕๖4  
- 

นายปรเมษฐ์ และ
คณะกรรมการ 

๔ - การจัดซื้อ ซ่อมแซม อุปกรณ์ในการ
จัดเตรียมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ  

ต.ค. ๒๕๖4 3,000 เงินรายได้ 
 
 

นายปรเมษฐ์    
และ

คณะกรรมการ 
๕ จัดเตรียมอาหารกลางวันแก่นักเรียน  

- จัดชื้ออาหารสดและอาหารแห้ง 
รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคท่ี
จ าเป็นในการจัดบริการอาหาร
กลางวัน 

ส.ค. ๒๕๖4 
–   

ก.ย. ๒๕๖5 
 

3,561,600 เงินสนับ 
สนุนโครงการ 
อาหารกลางวัน 

นายปรเมษฐ์    
และ

คณะกรรมการ 
 

๖ - ตรวจสุขภาพของแม่ครัวและผู้ที่
สัมผัสอาหาร 

ต.ค. ๒๕๖4 - 
 

- ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๑๐ 

สุขุมวิท 
๗ - การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 

 
 

ส.ค. ๒๕๖5 
–   

ก.ย. ๒๕๖5 

๓,๐๐๐ 
 
 

เงินรายได้ นายปรเมษฐ์ และ
คณะกรรมการ อย.
น้อยของโรงเรียน 

๘ -การอบรมให้ความรู้กับแม่ครัว
เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร  

ม.ค. ๒๕๖5 
 

- เงินรายได้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล 
ส้านักงานเขต

คลองเตย 
๙ นิเทศ ก้ากับ ติดตาม ส.ค. -ก.ย.

๒๕๖5 
-   นายปรเมษฐ์     

๑๐ การประเมินและการปฏิบัติงาน ส.ค. -ก.ย.
๒๕๖5 

-  นายปรเมษฐ์  
และ

คณะกรรมการ 
๑๑ สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ย. ๒๕๖5 -  นายปรเมษฐ์    

และ
คณะกรรมการ 

รวม  3,567,600   



[๒๔๓] 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ      ๑  ตุลาคม  ๒๕64  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5 

๖. งบประมาณ                 3,567,6๐๐บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน   โรงเรียนสายน้้าทิพย์  ส้านักงานเขตคลองเตย ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐ สุขุมวิท 

๘. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ

รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ 

ร้อยละ 99 ๑.สอบถาม 
๒.สัมภาษณ์ 
๓. สังเกต 
๔. ทดสอบ 

๑.แบบสอบถาม 
๒.แบบสัมภาษณ์ 
๓.แบบสังเกต 
๔. สถิติน้้าหนัก
และส่วนสูง 
๕. แบบบันทึก
ภาวะโภชนาการ
ของทุกชั้น 

2 ผู้เรียนมีน้้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 99 

3 ผู้เรียนมีน้้าหนักส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

ร้อยละ 99 

4 ห้องครัว โรงอาหารและภาชนะประกอบ
อาหารที่ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 99 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เรียนมสีุขนิสัยในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด และปลอดภัย 
 ๙.๒ มีห้องครัว โรงอาหารและภาชนะประกอบอาหารที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 
 
   

      ลงชื่อ .............................................................. ผู้เสนอโครงการ 
            (นายปรเมษฐ์ ตึกด)ี 
             ต้าแหน่ง ครผูู้ช่วย 
 
 
             ลงชื่อ ........................................................ ...... ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายศิทธราธิวัฒน์ สิถิระบุตร) 
           ต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
 
         
      ลงชื่อ .............................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นางกมัยธร   สัจจา) 
                                              ผู้อ้านวยการโรงเรียนสายน้้าทิพย์   



[๒๔๔] 

ชื่อโครงการ  สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 

  1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
       1.4 มีความเอื ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
  2. มีพื นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม    
       2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว – ดี 
   2.4 ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  3. มีงานท้า - มีอาชีพ 
       3.2 การฝึกฝนอบรมทั งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท้างาน 
          เป็นและมีงานท้าในที่สุด 
       3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส้าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท้า จนสามารถเลี ยงตัวเองและครอบครัว 
  4. เป็นพลเมืองดี 
       4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
       4.2 ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท้า 
         หน้าที่เป็นพลเมืองดี 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน 
       ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
           ๒.๓ ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และกลุ่มเป้าหมาย 

  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ. 
  นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
   2.2 ด้าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 



[๒๔๕] 

   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมี
ทักษะในการด้าเนินชีวิต มีพื นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ้าเป็นใน
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
  นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั นพื นฐาน 

สนับสนุนกลยุทธ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน            
                     1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
                     1.2 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั นพื นฐาน 
                    2.2 ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สนับสนุนนโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นโยบายที่  2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                         
นโยบายที่  5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
  กลยุทธ์ที่  1.1 น้าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกและการ 
              บริหารจัดการภายในส้านักงาน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ที่  2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อ 
       ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
  กลยุทธ์ที่  3.3 มีระบบการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (International Standards) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
  กลยุทธ์ที่  4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและผูกพัน 
      กับองค์กร 
 
 
 



[๒๔๖] 

สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 
  ข้อที่ ๑ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
                ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
         ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด 
  ข้อที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๖.๓ นิเทศ ก้ากับ และติดตาม โดยใช้ระบบ PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๒๔๗] 

แผนงาน          กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวณัฐกฤตา  ภูจอมนิล   ต้าแหน่ง ครู 
ระยะเวลา  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖4  ถึง    ๓0  กันยายน  ๒๕๖5 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  แนวคิดในการพัฒนาประเทศได้อาศัยหลักการส้าคัญ 3 ประการ คือ มุ่งให้ประชาชนพ่ึงตนเอง  
มีส่วนร่วมในการพัฒนา  และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพมีคุณลักษณะ
ที่เอื อต่อการพัฒนาประเทศจะต้องได้รับการปลูกฝังตั งแต่เยาวว์วัยจึงจะประสบผลส้าเร็จ 
  กิจกรรมสหกรณ์เป็นความร่วมมือกันของสมาชิก  ในการที่จะพัฒนาชีวิตและกลุ่มให้มีความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจ  พ่ึงพาตนเองได้และด้ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมกิจกรรมสหกรณ์
ร้านค้าขึ น เพ่ือสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานสามารถด้าเนินงานไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนสายน ้าทิพย์ จัดตั งขึ นเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้ของกระบวนการจัดการเรียนของสหกรณ์ร้านค้า มีระเบียบปฏิบัติโดย
เงินทุนมาจากผู้ถือหุ้นและจ้ากัดเงินปันผล การจัดหาสินค้าคุณภาพให้แก่สมาชิก  ความเที่ยงตรงตามราคา
ตลาด ความเสมอภาคในการออกเสียง การจัดการโดยคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั งตามระยะเวลา ซึ่ง
นักเรียนทุกคนเป็นเจ้าของถือหุ้นสหกรณ์ด้วยความสมัครใจ ด้าเนินงานโดยสมาชิกและเพ่ือประโยชน์ของ
สมาชิกทุกคนที่จะได้รับปันผลเมื่อสิ นปีการศึกษาของทุกปี เพ่ือเป็นการปลูกฝังการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน และสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับบริการสินค้า วัสดุอุปกรณ์การเรียนในราคายุติธรรม 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจการร้านค้าสหกรณ์ 

๓. เป้าหมาย    
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ วางแผนการท้างานและด้าเนินการจนส้าเร็จ ร้อยละ 99 
  ๓.๑.๒ ท้างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตน ร้อยละ 99 
  ๓.๑.๓ ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 99 
   ๓.๑.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ร้อยละ 99 

 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึกกิจกรรมสหกรณ์และ
ได้รับบริการสินค้า วัสดุอุปกรณ์การเรียนในราคายุติธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๒๔๘] 

4. วิธีการด าเนินการ   

กิจกรรมส าคัญ 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมเลือกตั ง วางแผน  
แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินการ 
เสนอขออนุมัติโครงการ 

ต.ค. ๒๕๖4 - - นางสาวณัฐกฤตา 
 

2.  ติดต่อประสานงาน ต.ค.๒๕๖4 - ก.ย.๒๕๖5 - - นางสาวณัฐกฤตา 
3.  ด้าเนินการ 
๓.๑   ส้ารวจสินค้า 
๓.๒   จัดซื อ จัดหา จัดสรร 
๓.๓   การเงิน – บัญชีและงาน 

ทะเบียน  
๓.๔   ตรวจสอบ 
๓.๕   ประชาสัมพันธ์ 
๓.๖   จัดจ้าหน่าย 
๓.๗   ให้ความรู้เรื่องสหกรณ์,  

เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๘   ให้นักเรียนปฏิบัติได้จริงใน
ฐานะผู้ซื อและผู้ขาย 
๓.๙   ฝึกนักเรียนเป็นผู้บริหาร
ในกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียน 
๓.๑๐ จัดท้าเอกสารบัญชีรายรับ, 
รายจ่าย 
๓.๑๑ ปันผลให้กับสมาชิก 
๓.๑๒ รับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ 
๓.๑๓ จัดป้ายนิเทศกิจกรรม
สหกรณ์ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ต.ค. ๒๕๖4 - ก.ย.๒๕๖5 
ต.ค. ๒๕๖4 - ก.ย.๒๕๖5 
ต.ค. ๒๕๖4 - ก.ย.๒๕๖5 
ต.ค. ๒๕๖4 - ก.ย.๒๕๖5 
ต.ค. ๒๕๖4 - ก.ย.๒๕๖5 
ต.ค. ๒๕๖4 - ก.ย.๒๕๖5 
ต.ค. ๒๕๖4 - ก.ย.๒๕๖5 
ต.ค. ๒๕๖4 - ก.ย.๒๕๖5 

 
ต.ค. ๒๕๖4 - ก.ย.๒๕๖5 

 
ต.ค. ๒๕๖4 - ก.ย.๒๕๖5 

 
มี.ค. 2565 

 
มี.ค. ๒๕๖5 

ต.ค. ๒๕๖4 - ก.ย.๒๕๖5 
ต.ค. ๒๕๖4 - ก.ย.๒๕๖5 
 

1,000 รายได้ฯ นางสาวณัฐกฤตา 
และคณะ 
กรรมการ 

4.  นิเทศ ก้ากับ ติดตามผลงาน ต.ค. ๒๕๖4 - ก.ย.๒๕๖5 - - นางสาวณัฐกฤตา 
5.  สรุป ประเมินผล ต.ค. ๒๕๖4 - ก.ย.๒๕๖5 - - นางสาวณัฐกฤตา 

รวม 1,000   
 
 
 
 
 
 



[๒๔๙] 

5. ระยะเวลาด าเนินการ      ๑ ตุลาคม ๒๕๖4  ถึง 30 กันยายน ๒๕๖5 

6. งบประมาณ                 1,๐๐๐  บาท   

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน        โรงเรียนสายน ้าทิพย์ 

๘. การประเมินผล 

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ วางแผนการท้างานและด้าเนินการ

จนส้าเร็จ 
ร้อยละ ๙9 ๑. สัมภาษณ์ 

๒. ส้ารวจความพึงพอใจ 
๓. จัดท้าบัญชีรับและจ่าย 
 

๑. แบบสัมภาษณ์ 
๒. แบบสอบถาม 
๓. บัญชีรายรับและ
รายจ่าย 

๒ ท้างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตน 

ร้อยละ ๙9 

๓ ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ ๙9 

๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

ร้อยละ ๙9 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
 ๙.๒  นักเรียนได้รับบริการสินค้า วัสดุอุปกรณ์การเรียนในราคายุติธรรม 
 ๙.๓  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ 
 
 
                      ลงชื่อ ............................................................. ผู้น้าเสนอโครงการ 
        (นางสาวณัฐกฤตา  ภูจอมนิล) 
          ต้าแหน่ง ครูช้านาญการ 
 
 
 
                      ลงชื่อ ............................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายศิทธราธิวัฒน์  สิถิระบุตร) 
            ต้าแหน่ง  รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 
                ลงชื่อ .............................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกมัยธร  สัจจา) 
        ผู้อ้านวยการโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 

 
 



  [๒๕๐] 
 

ชื่อโครงการ ประชาธิปไตย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 

  1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
    1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
     1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม    
       2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
       2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
       2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
       2.4 ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
   4. เป็นพลเมืองดี 
       4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
       4.2 ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่ 
                  เป็นพลเมืองดี 
       4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ "เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า" เช่น งานอาสาสมัคร  
         งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  

 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
 
 
 
 
 



  [๒๕๑] 
 

สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 

   กลยุทธ์ที่  2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อ 
               ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

 ๓. วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
   ๓.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนาผู้น าที่มีหัวใจประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  [๒๕๒] 
 

แผนงาน  กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ  นายปรเมษฐ์  ตึกดี    ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

ระยะเวลา  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓0  กันยายน  ๒๕๖๕ 
 
 ๑. หลักการและเหตุผล 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ ก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้
อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 
ประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมที่ต้องปลูกฝังให้ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย คือ มีคารวะธรรม สามัคคี
ธรรม ปัญญาธรรม และการท างานด้วยกระบวนการกลุ่ม การที่จะปลูกฝังให้ทุกคนมีประชาธิปไตยได้ดี จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เพ่ือให้ทุกคนมีวิถีแบบประชาธิปไตย ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
  โรงเรียนสายน้ าทิพย์เห็นความส าคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบเป็นคนดีของชุมชน มี
วิถีแบบประชาธิปไตย โดยน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งยึดหลักทางสายกลางพอประมาน มีเหตุผล ด้วยหลัก
ความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของระบบ ประกอบด้วยมีความซื่อสัตย์ มีจิตอาสา เสียสละ
และแบ่งปัน ทั้งหมดทั้งมวลนี้เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงาน จึงได้ด าเนิน
โครงการประชาธิปไตย 
๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม 
 ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
        ๒.๔  เพ่ือให้นักเรียนท าวิถีแบบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
         ๒.๕  เพ่ือฝึกการปฏิบัติตนตามระเบียบ และข้อตกลงของหมู่คณะ 
๓. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ร้อยละ ๑๐๐   

3.1.2 เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ร้อยละ ๑๐๐ 
3.1.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ร้อยละ ๑๐๐   
3.1.4 เพ่ือให้นักเรียนท าวิถีแบบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ ๑๐๐   
3.1.5 เพ่ือฝึกการปฏิบัติตนตามระเบียบ และข้อตกลงของหมู่คณะ ร้อยละ ๑๐๐   
 
 
 
 
 
 



  [๒๕๓] 
 

       3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนเข้าใจระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยนักเรียนมีระเบียบวินัยดีขึ้น 
  3.2.2 นักเรียนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
  3.2.3 นักเรียนมีความกล้าแสดงออก 
  3.2.4 นักเรียนรู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 
  3.2.5 นักเรียนมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

3.2.6 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามัคคี 
 
๔. วิธีการด าเนินการ 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓0  กันยายน  ๒๕๖๕ 
๖. งบประมาณ              ๑๕,๐๐๐  บาท 
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน  
 

 
ต.ค.6๔  

– 
ก.ย.6๕ 

- - นายปรเมษฐ์ 
๒ ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ - - นายปรเมษฐ์ และ

นายสุรวุฒ ิ
๓ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - - นายปรเมษฐ์ 
๔ ด าเนินการตามแผนงาน 

  -    การประชุมสภานักเรียน 
  -    อาหารและเครื่องดื่ม 

 
2,500 

 
 
 

      เงิน
รายได้ 
 
 
 

 
 

    นายปรเมษฐ์     
       และ    
    นายสุรวุฒ ิ

   
   -  กิจกรรมหน้าเสาธง 

 ( สื่อ,ใบความรู้) 
๓,๐๐๐ 

   - การประกวด 
ค่าอุปกรณ์ในการจัดประกวด
ห้องเรียนประชาธิปไตย 

พ.ค.๖๕ 
- 

มิ.ย.๖๕ 

 
5,๐๐๐ 

   - การเลือกตั้งประธานนักเรียน 
  - ป้ายชื่อคณะกรรมการ นร. 
  - ปลอกแขนคณะกรรมการนร. 

 
ต.ค.6๔  

– 
ก.ย.6๕ 

๓,๐๐๐ 

๕ นิเทศ ก ากับ ติดตามผล -   
๖ ประเมินผล สรุป รายงาน  

(กิจกรรมทุกกิจกรรมตลอดปี
การศึกษา) 

๑,5๐๐ 

 รวม ๑๕,๐๐๐ 
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๘. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีคารวะธรรม  

สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม  
ร้อยละ ๑๐๐  
 

๑. สังเกต/สัมภาษณ์ 
๒. การตรวจสอบ 
 
 
 
 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบตรวจสอบ 
 
 
 

 

2 เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย เป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี 

ร้อยละ ๑๐๐  

3 
 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคมและประเทศชาติ  

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

4 เพ่ือให้นักเรียนท าวิถีแบบ
ประชาธิปไตย 
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 
 

 
 
 

 5 เพ่ือฝึกการปฏิบัติตนตามระเบียบ  
และข้อตกลงของหมู่คณะ  

ร้อยละ ๑๐๐ 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย 
 9.2  โรงเรียนสะอาดขึ้น 
 
 
 
        ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอโครงการ 
               (นายปรเมษฐ์ ตึกดี) 
                                                             ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 
 
             ลงชื่อ ................................................. .......... ผู้เหน็ชอบโครงการ 
            (นายศิทธราธิวัฒน์  สิระบุตร) 
        ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
          
  
 
 
        ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นางกมัยธร  สัจจา) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
  พ้ืนฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 

ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
  ข้อที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
   2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว – ดี 
   2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   2.4 ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  ข้อที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
   4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
   4.2 ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่ 
         เป็นพลเมืองดี 
   4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ "เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า" เช่นงานอาสาสมัคร 
         งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
       ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  

  นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 

   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

  นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 

   2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

   2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ    

   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีวิตวิญญาณความเป็นครู 

  นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นพ้ืนฐาน มีนวัฒกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
  กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  กลยุทธ์ที่  4  ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
         เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
   กลยุทธ์ที่  1.1 น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก 
                                           และการบริหารจัดการภายในส านักงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
   กลยุทธ์ที่  2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือ 
                                           ตอบสนองต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
   ข้อที่  ๑  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (TQA) 
  ข้อที่   ๔. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
   ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
  ข้อที่ ๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๖.๑ ประชุม อบรม สัมมนาภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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แผนงาน   กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ      นางสาวทัศนีย์     โททอง   ต าแหน่ง  พนักงานราชการ 

ระยะเวลา        ๑  ตุลาคม  ๒๕๖4  ถึง ๓0  กันยายน  ๒๕๖5 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ        
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน และก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดที่ 
๔ ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษามาตรา ๒๓ ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ ส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ มีการจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน มีหลักสูตร
การศึกษาและมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดกระบวนการรียนรู้  
  หมวดที่ ๕ ว่าด้วยการบริหารและจัดการศึกษามาตรา ๔๐ ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทน ๖ องค์กร ได้แก่ ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทน
พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีบทบาทหน้าที่ในการก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ๑๔ ประการ เพ่ือให้การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  โรงเรียนสายน้ าทิพย์จึงได้จัดท าโครงการ “ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน”ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ 
         ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.1  เป้าหมายปริมาณ 
  3.๑.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ก าหนด ร้อยละ ๙3 
  3.๑.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ  สถานศึกษา 
   ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙3 
  3.๑.๓ ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ ๙3  
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๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนดสามารถก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๔. วิธีการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

ที่มา
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ การประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดท าโครงการ 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ก าหนดกิจกรรม
การปฏิบัติ 

ต.ค.64 – – เงินรายได้ฯ 
– เงินสวัสดิการ 

น.ส.ทัศนีย์ 
น.ส.อุไรพร 
และกลุ่ม

บริหารทั่วไป 
 

๒ จัดท าระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ ว่าด้วยบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

ต.ค.64 – 

3 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
งบประมาณปี ๒๕65 

ธ.ค.64 5,๐๐๐ 

4 การวิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพ
ภายใน และรายงานการประเมิน
ภายนอก 

ต.ค.64  
– 

5 ประชุมผู้ปกครองและชุมชนก่อนเปิด
ภาคเรียน 

พ.ค.64 ๑๐,๐๐๐ 

6 การประชุมครูประจ าเดือน  ต.ค.64 – ก.ย.6๕ ๑๐,๐๐๐ 
7 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจการ

ของสถานศึกษาแจกจ่ายให้
ผู้ปกครองและชุมชน 

 
ม.ค.65 

- 

8 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง  

ต.ค.64 , 
พ.ค.65 , 
ก.ค.65 

5,๐๐๐ 
 

9 ส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน ครู 
ผู้ปกครอง และชุมชน ที่มีต่อ
ผู้บริหาร 

ม.ค.6๕ , พ.ค.6๕ - 

10 การประเมินโครงการ ต.ค.6๔, ก.ย.6๕ - 
11 การสรุปและรายงานผล ก.ย.6๕ , ต.ค.6๕ - 

 
 รวม  30,000   
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๕. ระยะเวลาด าเนินการ    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ 

๖. งบประมาณ    30,000 บาท 
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

๘. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ พัฒนาและส่งเสริมให้

คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด 

ร้อยละ ๙๓ ๑. ตอบแบบสอบถาม 
๒. การบันทึกข้อความ
ค้นพบจากการสังเกต
และสัมภาษณ์ 
๓. การประเมินผล
ความพึงพอใจ 
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบบันทึกข้อมูล 
๓. แบบประเมินวัด
ความพึงพอใจ 
 

๒ พัฒนาและส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับ 
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ร้อยละ ๙๓ 

๓ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๓ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด สามารถก ากับ ติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 
      ลงชื่อ ........................................................... ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวทัศนีย์  โททอง ) 
             ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  
 
 
      ลงชื่อ ........................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นายศิทธราธิวัฒน์  สิถิระบุตร) 
                ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
 
 
                               ลงชื่อ ............................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นางกมัยธร  สัจจา) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
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ชื่อโครงการ ธนาคารโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 

  1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
       1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
       1.4 มีความเอื ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
  2. มีพื นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม    
       2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
       2.4 ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  3. มีงานท้า - มีอาชีพ 
       3.2 การฝึกฝนอบรมทั งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท้างาน 
         เป็นและมีงานท้าในที่สุด 
       3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส้าเร็จหลกัสูตรมีอาชีพ มีงานท้า จนสามารถเลี ยงตัวเองและครอบครัว 
  4. เป็นพลเมืองดี 
       4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
       4.2 ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท้า 
         หน้าที่เป็นพลเมืองดี 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
  นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
   2.2 ด้าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมี
ทักษะในการด้าเนินชีวิต มีพื นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ้าเป็นใน
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
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   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
  นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื นที่เป็นพื นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.5 สนับสนุนพื นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั นพื นฐาน 
สนับสนุนนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
  กลยุทธ์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
   กลยุทธ์ที่  2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือ 
                      ตอบสนองต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
   กลยุทธ์ที่  4.1 พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
            กลยุทธ์ที่  4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและ 
        ผูกพันกับองค์กร 
สนับสนุนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน   
  ข้อที่  1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
  ข้อที่  ๔. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
    ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
   ๔.๒ ความร่วมมือของครูและนักเรียนโดยการบริการวิชาการแก่ผู้ปกครอง 
  ข้อที่  ๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๖.๑ ประชุม อบรม สัมมนาภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๖.๓ นิเทศ ก้ากับ และติดตาม โดยใช้ระบบ PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๒๖๒] 
 

แผนงาน  กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชลิดา  ฟักหว่าง   

ระยะเวลา      ๑  ตุลาคม  ๒๕๖4  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖5 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80)  ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  มุ่งพัฒนาประเทศให้มีความ 
มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้าไปสู่การพัฒนา
ให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ด้านที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส้าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบ
ด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัยรักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และ
อ่ืนๆโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองซึ่งเป็นสิ่งส้าคัญในการด้ารงชีวิตทั งในปัจจุบันและอนาคต 
ประกอบกับธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทในชีวิตประจ้าวัน  การออมทรัพย์กับธนาคารเป็นการสร้าง
นิสัยในการประหยัดอดออม  นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต  ซึ่งเป็นรากฐานส้าคัญในการ
ประกอบอาชีพและรู้จักการวางแผนชีวิตของตนเองในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว นอกจากนี ยังเป็นการสนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อีกด้วย      

 โรงเรียนสายน ้าทิพย์จึงได้ด้าเนินการจัดโครงการธนาคารโรงเรียนสายน ้าทิพย์ เพ่ือส่งเสริมกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวกับการออม 
โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินจัดท้าโครงการธนาคารโรงเรียนสายน ้าทิพย์ในการรับออมเงินเป็น
ประจ้าทุกเดือน 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.๑  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยในการประหยัดและการออมทรัพย์ 
 ๒.2  เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบการเงินการธนาคารและสามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการท้างานร่วมกันกับผู้อื่นได้ 
 2.4  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยในการประหยัดและการออมทรัพย์ร้อยละ 100 
  ๓.๑.๒ เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้ เรียนรู้ระบบการเงินการธนาคารและสามารถน้าไปใช้ใน 
      ชีวิตประจ้าวันร้อยละ 100 
  ๓.๑.๓ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการท้างานร่วมกันกับผู้อื่นได้ร้อยละ 100 
  ๓.๑.๔ เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเศรษฐกิจพอเพียง  
     ร้อยละ 100 
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 3.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดการออมทรัพย์ รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
  ๓.๒.๒ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเงินการธนาคารและสามารถน้าไปใช้ใน 
     ชีวิตประจ้าวัน 
๔. วิธีการด าเนินงาน 
 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖4  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖5 
6. งบประมาณ      1,000   บาท 
7. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  โรงเรียนสายน ้าทิพย์,  ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ 
8. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยในการ

ประหยัดและการออมทรัพย์ 
ร้อยละ 100 1. สังเกต 1.แบบส้ารวจบัญชีธนาคาร 

2. แบบบันทึกการออมเงิน 
๒ ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบการเงิน

การธนาคารและสามารถน้าไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

ร้อยละ 100   

๓ ให้นักเรียนรู้จักการท้างานร่วมกันกับ
ผู้อื่นได้ 

ร้อยละ 100   

๔ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 100   

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วางแผนด้าเนินการ 
- แต่งตั งคณะกรรมการ 

ต.ค. ๖4 -  
 

เงินรายได้
สถานศกึษา 

 
 
 
 

 

ครชูลิดา 
 

๒ การด้าเนินการ 
๒.๑ ประสานงานธนาคารออมสิน 
๒.๒ ประสานงานครูประจ้าชั นจัด
เปิดบัญชีออมสินนักเรียนทุกคน 
๒.๓ ครูประจ้าชั นจัดเก็บออมเงิน
เป็นรายเดือนฝากธนาคารออมสิน
ทุกคน 
๒.๔ จัดนักเรียนฝึกปฏิบัติงาน 
๒.๕ สรุปผลการปฏิบัติงาน 

พ.ย. ๖4 - ก.ย. 
๖5 

๑,๐๐๐ 

๓ นิเทศ ก้ากับ และติดตาม ก.ย. ๖5 -   
๔ ประเมินผลโครงการ ก.ย. ๖5 -   
 รวม  ๑,๐๐๐   



[๒๖๔] 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยในการประหยัด  รู้จักการอดออม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี   
รู้จักการท้างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ และรู้จักระบบการเงินการธนาคารสามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
 
 
   
           ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวชลิดา  ฟักหว่าง) 
         ต้าแหน่ง ครู 
 
 
                      ลงชื่อ ............................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายศิทธราธิวัฒน์  สิถิระบุตร) 
           ต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
              ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                          (นางกมัยธร   สัจจา) 
                                                  ผู้อ้านวยการโรงเรียนสายน ้าทิพย์   
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ชื่อโครงการ  สถานศึกษาสีขาว 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่๑๐ 
   ข้อที่  ๒   มีพ้ืนฐานชีวิตมั่งคง – มีคุณธรรม 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
         มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน  
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่  ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
    นโยบายที่ ๑   ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถ

ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
  นโยบายที่   ๓   ด้านคุณภาพ 
   ๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
กลยุทธ์ ของ สพป.กทม. 

      กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
         กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ สมศ. 
                ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยอดเยี่ยม (Excellence) 
 กลยุทธ์ที่   ๒.๑ ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อ 
    ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่   ๒.๒ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
                ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยอมรับ (Recognition) 
 กลยุทธ์ที่   ๓.๑ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพ 
     ภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน       
  ข้อที่ ๒  พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
   ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
              ข้อที่ ๓  วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
   ๓.๔ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน        
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แผนงาน         กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ  นายบุญเจิด  ส าแดงเดช  ต าแหน่ง ครู  

ระยะเวลา  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี โดย
มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายหลายมิติ พัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในหัวข้อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
  โรงเรียนสายน้ าทิพย์จึงมีกิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรม โดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
จึงได้จัดโครงการ”สถานศึกษาสีขาว”เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สร้างจิตส านึก รับผิดชอบต่อตนเอง  ชุมชน  และสังคม 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน 
 ๒.๒  เพ่ือรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๒.๓  เพ่ือคงสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
 ๒.๔  เพ่ือให้สถานศึกษาเป็น “สถานศึกษาสีขาว” ปลอดจากยาเสพติด 
๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑  เชิงปริมาณ  
  นักเรียนโรงเรียนสายน้ าทิพย์มีความตระหนักและรู้จักป้องกันตนเองจากยาเสพติด ร้อยละ ๑๐๐ 
      ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนสายน้ าทิพย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
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๔. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดท าโครงการ ต.ค.๖๔   ครูบุญเจิดและ
ครูสมภพ ๒ เสนอขออนุมัติ ต.ค.๖๔  

๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ย.๖๔  
๔ คณะกรรมการประชุมวางแผนด าเนินการตาม

วัตถุประสงค์ 
ต.ค.๖๔ - ก.ย.

๖๕ 
 

๕ ด าเนินงานตามแผนการ 
๕.๑ การจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
๕.๒ การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
      - การจัดท าป้ายนิทรรศการต่อต้านยาเสพ
ติด 
      - การจัดท าใบความรู้และใบงานให้กับ
นักเรียนทุกคน 
      - จดัวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวภัยของยาเสพติด 
๕.๓ จัดอบรมนักเรียนแกนน าต่อต้านยาเสพติด 
๕.๔ โครงการครูต ารวจ (D.A.R.E.) 
๕.๕ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
     -จัดนิทรรศการและแหล่งเรียนรู้ด้าน               
วิชาการ 
     -ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวรจุดล่อแหลมและ     
มุมอับ 
      -จัดกิจกรรมสรา้งสรรค์ เชน่ ลานดนตรี กีฬา 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.   
       ๖๕ 

 
๕,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 

๖,๐๐๐ 
- 

  ๑๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

  
 
 
 
 

 

ครูบุญเจิดและ
ครูสมภพ 

 
 
 

 
 
 

 

๖ การนิเทศ ก ากับ และติดตาม มี.ค. - ส.ค.๖๕ -  
 

ครูบุญเจิดและ
ครูสมภพ 

๗ ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปรายงานผล ก.ย.๖๕ -  
 

ครูบุญเจิดและ
ครูสมภพ 

 รวม  ๒๘,๐๐๐   

๕. ระยะเวลาด าเนินการ      ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๖. งบประมาณ                 ๒๘,๐๐๐ บาท  

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  โรงเรียนสายน้ าทิพย์    สถานีต ารวจ 
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๘. การประเมินผล 
 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑   นักเรียนโรงเรียนสายน้ าทิพย์เกิดความตระหนัก และรู้จักป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด 
 ๙.๒   นักเรียนโรงเรียนสายน้ าทิพย์เป็นผู้ปลอดจากยาเสพติด 
 
 
  

                 ลงชื่อ ............................................................. ผู้เสนอโครงการ 
               (นายบุญเจิด  ส าแดงเดช) 

   ต าแหน่ง ครู 
           
 
 
      ลงชื่อ ........................................................ .....ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายศิทธราธิวัฒน์ สิถิระบุตร) 
             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
                ลงชื่อ..............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกมัยธร  สัจจา) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
 

 

 

 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ นักเรียนโรงเรียนสายน้ าทิพย์ เกิดความ

ตระหนักรู้จักป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด
และเป็นผู้ปลอดยาเสพติด 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๑. สังเกต 
๒. ทดสอบ 

๑.แบบสังเกต 
๒. แบบทดสอบ 



[๒๗๐] 

 

ชื่อโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
  ข้อที่  ๒   มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง-มีคุณธรรม 
  ข้อที่  ๔   เป็นพลเมืองดี 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
  นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 

   2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
   2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการึึกษาจนจบการึึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการึึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการึึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามึักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเึษสู่ความเป็นเลิึ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทึ 
  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

   3.1 ส่งเสริมการจัดการึึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในึตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัึนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นใน
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการึึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
 

สนับสนุนนโยบายกลยุทธ์ ของ สพป.กทม. 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างึักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนับสนุนนโยบายกลยุทธ์ สมศ. 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
   กลยุทธ์ที่ 2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือ
ตอบสนองต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
สนับสนุนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
  ข้อที่  ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   2.3 การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 



[๒๗๑] 

 

แผนงาน  กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกรัญญา   พรพิริยล้ าเลิึ    ต าแหน่ง ครู 

ระยะเวลา  ๑  ตุลาคม  ๒๕6๔  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายยุทธึาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ึ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ด้านพัฒนาและเสริมสร้างึักยภาพ
คนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข นั่นหมายถึง การจัดการึึกษาจะให้มีประสิทธิภาพ 
จะต้องค านึงถึงการพัฒนาร่างกายให้มีความพร้อมเสียก่อนที่จะพัฒนาอย่างอ่ืนให้มีประสิทธิผล การบริการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นอาหารจากธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีการ
จัดเตรียมภาชนะบรรจุจัดเก็บที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทั้งยังช่วยเสริมให้พัฒนาการทางร่างกายเป็นไปตามวัย
อย่างเต็มึักยภาพ  สุขภาพจิตดีส่งผลให้การเรียนของผู้เรียนดีขึ้น โรงเรียนได้ตระหนักในความส าคัญและ
จ าเป็นของการด าเนินงานตามโครงการ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้น  
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่า และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 
       ของร่างกาย 
     ๒.๓ เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลนอาหารเสริม (นม) 
     ๒.๔ เพ่ือให้ความรู้และปลูกฝังในการดื่มอาหารเสริม (นม) ในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา 
     ๒.๕ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการการึึกษาแก่ชุมชน และน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
       กิจกรรมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
  
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
    ร้อยละ ๙๕.๒๐ 
  ๓.๑.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่า และปริมาณเพียงพอต่อความ 
    ต้องการของร่างกาย ร้อยละ ๑๐๐ 
      ๓.๑.3 เพ่ือให้ความรู้และปลูกฝังในการดื่มอาหารเสริม (นม) ในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา 
           ร้อยละ 100 
          ๓.๑.4 เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการการึึกษาแก่ชุมชน และน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
   ในกิจกรรมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ร้อยละ ๙๙.๒๐ 



[๒๗๒] 

 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการดี ส่งเสริมสุขภาวะ ไม่เจ็บป่วยง่าย ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
   การเรียนรู้ของนักเรียน 

 ๔. วิธีการด าเนินการ  

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ที่มา
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดสรรอาหารเสริม 
(นม) แก่นักเรียนทุกคน 

ต.ค.๒๕๖๔ – ก.ย.๒๕๖๕ ๑,๕๔๓,๖๐๐  เงินอุดหนุน นางสาวกรัญญา 
พรพิริยล้ าเลิึ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ     ๑  ตุลาคม  ๒๕6๔  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 

๖. งบประมาณ     ๑,๕๔๓,๖๐๐ บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

8. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๘ 
๑. สอบถาม 
๒. สัมภาษณ์ 
๓. สังเกตพฤติกรรม 
๔. ทดสอบ 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสัมภาษณ์ 
๓. แบบสังเกต 
๔. สถิติน้ าหนักและ
ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 
๕. แบบบันทึกสรุป
ภาวะโภชนาการ 

๒. ผู้เรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) 
ที่มีคุณค่า และปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย 

รอ้ยละ 
๑๐๐ 

3. ผู้เรียนที่ได้รับความรู้และปลูกฝังในการ
ดื่มอาหารเสริม (นม) ในการพัฒนา
ร่างกายและสติปัญญา 

ร้อยละ 
100 

 

4. ความร่วมมือจากการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับโภชนาการการึึกษาแก่ชุมชน 
และน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๘ 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ด้านร่างกายมีการพัฒนาทางด้านร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  มีการพัฒนาเป็นไปตามวัย                                     
       ของเด็กไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร 
 ๙.๒ ด้านสติปัญญามีความกระตือรือร้นต่อการเรียนและร่วมท ากิจกรรมกับเพ่ือน ๆ  ไม่เซื่องซึมมา 
       เรียนสม่ าเสมอ ตั้งใจเรียน มีความพร้อมในการเรียนทุกด้าน  มีความรู้ ความเข้าใจในการเรียน  
       เป็นคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นตอบปัญหาต่าง ๆ 
 ๙.๓ ด้านอารมณ์มีสุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส 
 ๙.๔ ด้านสังคมรู้จักเข้ากับเพ่ือนฝูงได้ รู้จักการเล่นรวมกลุ่ม และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปและม ี 
       น้ าใจเป็นนักกีฬา 
 
 
       
 
                        ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวกรัญญา  พรพิริยล้ าเลิึ) 
                                 ต าแหน่ง คร ู

            
 
 
 

    ลงชื่อ ........................................................ ......ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายึิทธราธิวัฒน์  สิถิระบุตร) 
    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
          

 
 
 
      ลงชื่อ................................................................ผู้อนมัุติโครงการ 
           (นางกมัยธร  สัจจา) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์    
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ชื่อโครงการ   ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
  ข้อที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
   2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว – ดี 
   2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   2.4 ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  ข้อที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
   4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
   4.2 ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท า 
         หน้าที่เป็นพลเมืองดี 
   4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ "เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า" เช่น งานอาสาสมัคร 
         งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความ มีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
       ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
  นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
  นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
   2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
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   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 

 กลยุทธ์ที่  4  ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
   เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
   กลยุทธ์ที่ 1.1 น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก 
                                           และการบริหารจัดการภายในส านักงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
   กลยุทธ์ที่ 2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือ 
                                           ตอบสนองต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
   กลยุทธ์ที่ 4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรัก 
        ผูกพันกับองค์กร 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
   ข้อที่  ๑  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 

  ข้อที่  ๓  วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน   
     ๓.๓  วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ 
    ข้อที่  ๔  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
     ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
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แผนงาน  กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ     นายชาติวุฒิ   ประสพศักดิ ์  ต าแหน่ง  ครู 
ระยะเวลา   1 ตุลาคม ๒๕๖4  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 สถานการณ์และปัญหาของเด็กนักเรียนในสังคมไทยที่เผชิญกับความเสี่ยงมากมายอันเกิดจาก
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อันตรายที่ล้อมรอบตัวนักเรียน มีทั้งการทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง 
การกลั่นแกล้งกัน การพูดจาเหยียดหยาม เสียดสี การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การใช่สารเสพติด การติดการ
พนัน การติดเกม การหนีเรียน การลักพาตัว ที่นับวันจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และกระจายตัวมากขึ้น 
อุบัติเหตุจากการใช้อาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง หรือจากสภาพแวดล้อม อีกทั้งโรงเรียนอยู่ในกรุงเทพมหานครที่
เจอกับมลพิษทางอากาศสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิด 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน และใน
ปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19) ที่มีการระบาดรุนแรงและจ านวนตู้ติดเชื้อที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบต่อนักเรียนทั้งในด้านความรู้
ความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครอง  ให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านสาธารณูปโภคพอเพียง อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ร่มรื่น
สวยงามเป็นสังคมท่ีดีเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ตลอดเวลา 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
     ๒.2  เพ่ือให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านสาธารณูปโภคพอเพียง อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี  
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากภัยเทคโนโลยี 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลและปลูกฝังวินัยกฎจราจรในโรงเรียน 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
   ร้อยละ 100 
  3.1.2 จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ 
   สะดวกด้านสาธารณูปโภคพอเพียง อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี ร้อยละ 95 
  3.1.3 นักเรียนได้เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากภัยเทคโนโลยี ร้อยละ 100 
  3.1.4 นักเรียนได้รับการดูแลและปลูกฝังวินัยกฎจราจรในโรงเรียน ร้อยละ 100 

 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างทั่วถึง มีการจัดสภาพห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาวะใช้
การได้ดี เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากภัยเทคโนโลยี และได้รับการดูแลและปลูกฝังวินัยกฎจราจรในโรงเรียน
อย่างทั่วถึง 
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๔. วิธีการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมและวางแผนโครงการ ก.ค. ๖4 – – กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

๒. จัดท าโครงการ ก.ค. – ส.ค. ๖4 – 
– 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

๓. จัดตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัยของสถาน
สถานศึกษา 

ส.ค. 64 – 
– 

กลุ่มบริหาร
ทัว่ไป 

๔. เตรียมความพร้อมในการจัด
โครงการประจ าปี 

ส.ค. ๖4 –  – คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

๕. ปฏิบัติกิจกรรม 
– กิจกรรมการช่วยเหลือ
เยียวยานักเรียนที่ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 
 

ส.ค. – ก.ย. ๖4  
7,500 

 
สพป.กทม. 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 

– จัดท าป้ายกิจกรรมการ
ช่วยเหลือเยียวยานักเรียนที่
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 

950 สพป.กทม. 

– การปรับปรุง ซ่อมแซม
วัสดุ อุปกรณ์ ด้าน
สาธารณูปโภคและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

1,550 สพป.กทม. 

๖. ประเมินผลการด าเนินงาน
ของกิจกรรม 

ต.ค. ๖4 – – กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

7. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนงานปี
ถัดไป 

ต.ค. 64 – – กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – – กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

9. รายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ 

ต.ค. 64 – – กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

รวม  10,000   
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๕. ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม  ๒๕๖4  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5 
๖. งบประมาณ    10,000  บาท 
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
      และโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
 

๘. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือเยยีวยาจากการ

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ร้อยละ 100 

 
– การสอบถาม 
– การบันทึกข้อมูล 
– การประเมิน 

– แบบสอบถาม 
– แบบบันทึกข้อมูล 
– แบบประเมิน 

๒. จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านสาธารณูปโภคพอเพียง 
อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี 

ร้อยละ 95 – การสอบถาม 
– การทดสอบ 
– การสังเกต 

– แบบสอบถาม 
– แบบทดสอบ 
– แบบสังเกต 

3. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากภัย
เทคโนโลยี 

ร้อยละ 100 

4. นักเรียนได้รับการดูแลและปลูกฝังวินัยกฎ
จราจรในโรงเรียน 

ร้อยละ 100 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  นักเรียนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างทั่วถึง  
 ๙.๒  มีการจัดสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวย 
                ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 ๙.๓   นักเรียนได้เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากภัยเทคโนโลยี 
 9.4  นักเรียนได้รับการดูแลและปลูกฝังวินัยกฎจราจรในโรงเรียน 
 
 

 
          ลงชื่อ ................................................................ ผู้เสนอโครงการ 
         (นายชาติวุฒิ  ประสพศักดิ์) 
         ต าแหน่ง ครู 
 

 

             ลงชื่อ ................................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ  
              (นายศิทธราธิวัฒน์  สิถิระบุตร) 
            ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
 
 

 

      ลงชื่อ ............................................................... ผู้อนมัุติโครงการ 
           (นางกมัยธร  สัจจา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   



 

 
แผนปฏิบัติการ 

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
(โรงเรียนมาตรฐานสากล) 
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ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ( World-Class Standard School ) 

ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 

 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
         ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง-มีคุณธรรม 
         ข้อที่ ๔ เป็นพลเมืองดี 
 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

         ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
กลุ่มเป้าหมาย 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน 
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มรสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมรงานท า 
 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ.  
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ 
            2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อความ 
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
  กลยุทธ์ 
              4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและผูกพันกับองค์กร 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
     ข้อที่  ๒  พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
            ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
                    ๒.2 การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล 
                    ๒.3 การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      ๒.4 การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด 
      2.5 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา โดยใช้ภาษาอังกฤษ  
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แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอริยาภรณ์   แจ้งโห้    ต าแหน่งครู  

ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 

 
1.หลักการและเหตุผล 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 
20 ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม   ฐานทรัพยากรธรรมชาติ” ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมี
การพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มี
คุณธรรมบนพ้ืนฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล รักความเป็นไทย มีทักษะในการคิด  มีทักษะ
ในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านเทคโนโลยี    มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร และมีทักษะ
ชีวิต สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ ในระดับท่ีไม่ต่ ากว่านักเรียนของ
นานาอารยประเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให้คนไทยก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าของโลกมีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก  
  โรงเรียนสายน้ าทิพย์ได้รับการผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ในการนี้ โรงเรียนได้จัดการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศชั้นน าที่มีคุณภาพ
การศกึษาสูง สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป้าหมายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

๒.วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี 
                 ทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) และจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้  
 2.2  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล  หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English   
                 Program (MEP) และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Math Science Integrated Program (MSIEP) 
 2.๓  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพ การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้  
 2.๔  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น  
 2.5  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนสูงขึน้  
 2.6  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และศิลปะ เป็น 
                 ภาษาอังกฤษใช้ต าราภาษาอังกฤษและส่งเสริมการเรียนการสอนให้เป็นสากล 
 2.7  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนสูงขึ้น ทั้งเพ่ือการศึกษา 
  ค้นคว้าหาความรู้เพื่อติดต่อสื่อสาร เพ่ือการน าเสนอผลงาน เพ่ือการโต้แย้งให้เหตุผลและเพ่ือการ 
  เจรจาความร่วมมือ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
 2.8  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะมีส านึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2.9  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในงานที่จัดโดย  
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                 หน่วยงานภายนอก  
 2.10  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ 
   อย่างมเีหตุผลผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
 2.11  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
   ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ  
  
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    3.1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี 
                           ทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) และจัดให้มีกิจกรรมการ 
                          เรียนรู้ ร้อยละ ๘๙ 

    3.1.2 มีหลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล  หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English   
                         Program(MEP) และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Math Science Integrated  
                         Program(MSIEP) ร้อยละ ๘๙ 
    3.1.3 ครูผู้สอนมีศักยภาพ การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้  
   3.1.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ ๘๙ 
    3.1.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน ร้อยละ ๘๙ 
    3.1.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และ 
                          ศิลปะท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ ๘๙ 
    3.1.7 นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนสูงขึ้น ทั้งเพ่ือ  
                         การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อติดต่อสื่อสาร เพ่ือการน าเสนอผลงาน เพ่ือการโต้แย้งให้ 
                         เหตุผลและเพ่ือการเจรจาความร่วมมือ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
                         ร้อยละ ๘๙ 
   3.1.8 นักเรียนมีจิตสาธารณะมีส านึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ ๘๙ 
  3.1.9 นักเรียนไดเ้ข้าร่วมแข่งขันในทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ร้อยละ ๘๙ 
  3.1.10 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ 
              อย่างมีเหตุผลผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  ร้อยละ ๘๙ 
  3.1.11 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
               ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ ร้อยละ ๘๙ 
 
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                3.2.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี 
                           ทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) และจัดให้มีกิจกรรมการ 
                          เรียนรู้อย่างมีคุณภาพสูง 
    3.2.2 มีหลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล  หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English   
                         Program(MEP) และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Math Science Integrated  
                         Program(MSIEP) ที่มีคุณภาพ 
    3.2.3 ครูผู้สอนมีศักยภาพ การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงขึ้น 
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   3.2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับดี 
    3.2.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนอยู่ในระดับสูงขึ้นไป 
    3.2.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และ 
                          ศิลปะท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษษอย่างมีคุณภาพและเป็นสากล 
    3.1.7 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง   
                         การพูด การอ่านและการเขียน 
   3.2.8 นักเรียนมีจิตสาธารณะมีส านึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ด ี
  3.2.9 นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันในทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างเต็มศักยภาพ 
  3.2.10 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ 
               อย่างมีเหตุผล  
  3.2.11 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
               ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ  
 
๔. วิธีการด าเนินการ 

ที่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ปรับปรุงแก้ไข 

พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
เทียบเคียง
มาตรฐานสากลปี
การศึกษา ๒๕๖5 

ต.ค.64 - ก.ย.๖5 - - นางสาวอริยาภรณ์ 
และครูในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

 

นางสาวประภาศิริ 
และครูในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์     
 

นางสาวอรทัยและ
ครูในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
 

นางสาวกรัญญา 
และครูในกลุ่มสาระ
ศิลปะ 
 

นายชาติวุฒิ และ
ครูในกลุ่มสาระ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๒ ประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MEP 
และ MSIEP 

มี.ค. ๖5 - - นางสาวอริยาภรณ์ 
และครูในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
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ที่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๓ จัดหาสื่อการจัดการ

เรียนรู้ที่สนับสนุนใน
การพัฒนาผู้เรียนกับ
ห้องเรียน MEP และ 
MSIEP 

เม.ย. 65 20,000  
 
 
 
 
 

งบรายได้ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบรายได้ฯ 

 
 

4 จัดท าสมุดค าศัพท์ค า
ภาษาจีน ชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 1-6 

เม.ย. ๖5 34,000 

5 กิ จกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ เช่น วันตรุษจีน                      

ก.พ. ๖5 15,000 ครูกมลษร,ครูวิจิ
ตราและครูในกลุ่ม
สาระ
ภาษาต่างประเทศ 

6 กิจกรรมแข่งขัน
ภาษาจีน เช่น 
ประกวดหนังสั้น                

ต.ค.64 - ก.ย.๖5 5,000 

7 กิ จกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ เช่น วันวาเลน
ไทน์ วัน Halloween    

ก.พ. ๖5 1,000 ครูสุภาวดีและครูใน
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

8 ค่าย English Day 
Camp ส าหรับ
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ MEPและ 
MSIEP 2021 
(อนุบาล-ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-
6) 
 

ต.ค.64 - ก.ย.๖5 25,000 ครูพลอยนภัส และ
ครูในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

9 กิจกรรมนักเรียน
แลกเปลี่ยนไทย-
สิงคโปร์ เป็นเวลา ๗ 
วัน ๖ คืน (The 
Exchange 
Students Program 
Sainamtip Primary 
School- 
Singapore) 

มี.ค. ๖5 2๐๐,๐๐๐ นางสาวอริยาภรณ์ 
และครูในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
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ที่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
10 จัดอบรบครูผู้สอนใน

รายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง          
( Independent 
Study: IS) 

พ.ค ๖5 - - ครูผู้สอนในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 
(Independent 

Study: IS  
11 จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ 

ในการจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอนใน
รายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study: 
IS) และจัดกิจกรรม
นิทรรศการการ
แสดงผลงานนักเรียน 

ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5 5,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบรายได้ฯ 
 
 

12 
 

กิจกรรมแสดงผลงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานนักเรียนที่เกิด
จากการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

ก.ย. ๖5 - ครูผู้สอนในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 
(Independent 

Study: IS 
13 การฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือ

เตรียมนักเรียนเข้า
แข่งขันในกิจกรรม
โครงการต่างๆ  และพา
ไปแข่งขัน เช่น โครงการ
ห้องเรียน MEP 

ต.ค. ๖5 20,000 นางสาวอริยาภรณ์ 
และครูในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ห้องเรียน MEP 

มี.ค.65 11,000 

15 ประเมินครูต่างชาติ ก.ย. ๖5 - - 
๑6 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5 - - 

๑7 ประเมินโครงการ ก.ย. ๖5 - - 

๑8 สรุปรายงาน ก.ย. ๖5 - - 
รวม  136,000   
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๕. ระยะเวลาด าเนินการ           ๑ เมษายน  ๒๕๖4   ถึง ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖5 

๖. งบประมาณ                     136,000 บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

8. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ มีหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียง

หลักสูตรมาตรฐานสากล เน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้มทีักษะการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study: IS) 
และจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ 

ร้อยละ 
๘๙.0๐ 

1.ตรวจสอบ 
2.รายงานการ
โครงการ 
3.สอบถาม 
4.ประเมิน
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.แบบส ารวจ 
๒.แบบรายงานโครงการ 
๓.สรุปรายงาน 
๔.แบบสอบถาม 
๕.แบบประเมินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 มีหลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program(MEP) และ
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Math 
Science Integrated  
Program(MSIEP) 

ร้อยละ 
๘๙.0๐ 

3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ              
๘๙.0๐ 

4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาจีน 

ร้อยละ 
๘๙.0๐ 

5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สุขศึกษา และศิลปะที่จัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 
๘๙.0๐ 

6 นักเรียนมีทักษะและความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนสูงขึ้น 
ทั้งเพ่ือ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เพ่ือติดต่อสื่อสาร เพื่อการน าเสนอ
ผลงาน เพื่อการโต้แย้งให้ เหตุผลและ
เพ่ือการเจรจาความร่วมมือ ทั้งด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 

ร้อยละ 
๘๙.0๐ 

7 นักเรียนมีจิตสาธารณะมีส านึกในการ
บริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

ร้อยละ 
๘๙.0๐ 

8 นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันในทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

ร้อยละ 
๘๙.0๐ 



[287] 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
9 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้า

แสดงออก สามารถใช้ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษอย่างมีเหตุผลผ่าน
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ   

ร้อยละ 
๘๙.0๐ 

10 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ของนานาชาติ 

ร้อยละ 
๘๙.0๐ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
 9.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนเพ่ิมข้ึน 
 9.3  นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์   
   (Scientific Thinking) และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking ) รวมถึงมีทักษะ 
   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ในการแก้ปัญหา และการใช้ ICT เพ่ือ 
   การเรียนรู้ในระดับสากล 
 9.4  นักเรียนมีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Independent Student) และมี 
   ความสามารถในการผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสูง 
        9.5  นักเรียนมีความสนใจเรียนวิชาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศ และมีทักษะในการใช้  
   ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   
 
 
      ลงชื่อ ............................................................. ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวอริยาภรณ์  แจ้งโห้) 
              ต าแหน่ง ครู 
 
 
      ลงชื่อ ............................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นายเทิดศักดิ์ สังรวมใจ) 

       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

                                                          

                                      ลงชื่อ ............................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 

                  (นางกมัยธร   สัจจา) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 



[๒๘๘] 
 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 

สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
      1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
      1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม    
      2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
      2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
       2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
      2.4 ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานท า - มีอาชีพ 
      3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ 
                  เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
      3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น 
                  และมีงานท าในท่ีสุด 
      3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลกัสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

4. เป็นพลเมืองดี 
      4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
      4.2 ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่ 
                  เป็นพลเมืองดี 
      4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ "เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า" เช่น งานอาสาสมัคร  
                  งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
 



[๒๘๙] 
 
สนับสนุนนโยบาย สพฐ.  

 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
  2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี 

      คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือ 
      การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้ง 
      ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีด 
      ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือป้องกัน 
      ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ 
      ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะ 
      ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น 
      มนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ 

      โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  
      ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี 
      ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง  
      นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด 
      ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมงีานท า 

  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ 
      ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้ง ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
      ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัด 
      และประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นพ้ืนฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ 

      ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก  

      และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่าง 
      ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ  
      และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ 
      การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 



[๒๙๐] 
 
สนับสนุนกลยุทธ์ของ สพป.กทม. 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 

    ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 

สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ. 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุคใหม่ (Innovation) 
  กลยุทธ์ 
              1.1 น าระบบ ICT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกและการบริหาร 

         จัดการภายในส านักงาน 
              1.2 เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศและจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่  

          (Big Data) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
  กลยุทธ์ 
               2.1 ระบบงานมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองต่อความ 

         รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
               2.2 เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยอมรับ (Recognition) 
  กลยุทธ์ 

   3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพ 
         ภายนอกและพัฒนาผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

               3.2 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงาน/เครือข่าย QA ในระดับสากล 
               3.3 มีระบบการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (International Standards) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 
  กลยุทธ์ 
              4.1 พัฒนาผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ 
              4.2 มีระบบกลไกในการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความรักและผูกพันกับ 
                    องค์กร 

สนับสนุนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

 1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
 ๒. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.๒ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล 
  ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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  ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด 
  ๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (MSIEP)  
 ๓. วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
   ๓.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
  ๓.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ 
  ๓.๔ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน     
  ๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนาผู้น าที่มีหัวใจประชาธิปไตย 
 ๔. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
   ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
  ๔.๒ ความร่วมมือของครูและนักเรียนโดยการบริการวิชาการแก่ผู้ปกครอง 
  ๔.๓ ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
 ๕. ศิลปวัฒนธรรมเชิดชชูาติ 
  ๕.๑ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมวิถีไทย 
  ๕.๒ ศิลปวัฒนธรรมสู่นานาชาติ 



[๒๙๒] 
 

แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวประภาศิริ  สุขเจริญ  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

ระยะเวลา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖5 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ 
ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายหลายมิติ พัฒนาคนในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในหัวข้อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มี
คุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560) นี้ จัดท าขึ้น
ส าหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือสนองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

 ดังนั้น สื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ
เครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ ลีลาการ
เรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค้นคว้า
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 

 โรงเรียนสายน้ าทิพย์ จึงได้เห็นความส าคัญและเสนอโครงการเพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก 
       แหล่งส่งเสริมเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ 
       บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 
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 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง 
       สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสามารถจัด 
       โครงการกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษามีผลการด าเนินงาน 
       บรรลุตามเป้าหมาย 

3. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก 
    แหล่งส่งเสริมเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 91 
  3.1.2  สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง 
    สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 91 
  3.1.3  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสามารถจัดโครงการ 
    กิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
    ร้อยละ 91   
  3.1.4  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษามีผลการด าเนินงาน 
    บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 91 

 ๓.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ื อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น มีความพึงพอใจ และความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
 

4. วิธีการด าเนินการ 

ที่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าโครงการ ต.ค. 2564 - - นางสาวประภาศิร ิ
และคณะ 

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค. 2564 - - นางสาวประภาศิร ิ
และคณะ 

3 แต่งตั้งกรรมการ ต.ค. 2564 - - นางสาวประภาศิร ิ
และคณะ 

4 ด าเนินงานตามโครงการ 
1. สร้างเครือข่ายระดับประถมศึกษา   
    (สพป.กทม) 
2. สร้างเครือข่ายระดับประถมศึกษา 
    ในต่างประเทศ 
3. สร้างเครือข่ายระดับมัธยมศึกษา  

ต.ค. 2564 
–ก.ย. 2565 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
รายได้

สถานศึกษา 

 
หัวหน้า 

กลุ่มสาระ 
และหัวหน้า
กิจกรรมแนะ

แนว 
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ที่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

    (สายน้ าผึ้ง) 
4. สร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา  
    (สทศ.)  
5. สร้างเครือข่ายระดับอุดมศึกษา  
    (มศว.) 
6. สร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา  
    (สสวท.) 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 

 

5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามผล พ.ย. 2564 -  
ก.ย. 2565 

- - คณะครูทุกคน 

6 การประเมินโครงการ ก.ย. 2565 - - นางสาวประภาศิร ิ
และคณะ 

7 การสรุปและรายงาน ก.ย. 2565 - - คณะกรรมการ 

รวม  6,000 - - 

5. ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖5 

๖. งบประมาณ          ๖,๐๐๐  บาท 

7. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและส านักงาน 
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๘. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแห่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 91 สังเกตและสอบถาม
จากผู้เรียน ครู และ
เกี่ยวข้องทุก
กิจกรรม 

๑. แบบประเมิน/
แบบสอบถาม 
๒. แบบรายงาน
ผล 

2 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 91 

3 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาสามารถจัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ร้อยละ 91 



[๒๙๕] 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

4 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุด เน้น  แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษามีผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 91   

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 เครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา 
       สถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างน้อย ระดับละ ๑ สถาบัน 
 9.๒ ผู้เรียนพัฒนาและขยายโลกทัศน์เต็มตามศักยภาพ สู่สังคมโลกของจ านวนผู้เรียนทั้งหมดในโรงเรียน
 9.๓ ครู บุคลากร ในโรงเรียนพัฒนาและขยายโลกทัศน์เต็มตามศักยภาพ สู่สังคมโลก 
 
 

 
               ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวประภาศิริ  สุขเจริญ) 
              ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
 

 
               ลงชื่อ .......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ) 
         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน                            

 
 

               ลงชื่อ .......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกมัยธร  สัจจา) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 



 

 
ภาคผนวก 
























