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ชื่อโครงการ         พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 

สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ. 

    ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยี 
     เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้     
    ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง  
    ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา     
    ข้อที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย 
     อ านาจเป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม. 

   ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
   ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
             ในการแข่งขัน 
   ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 

   ข้อที่ 1 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
   ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ข้อที่ 3 วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 4 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
 ข้อที่ 5 ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูชาติ 
 ข้อที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา 

     มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 

 สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 อย่างมีคุณภาพ 
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      2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
  การจัดการเรียนรู้ 

     มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                               3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
          3.2 ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
          3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
          3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา 

  ผู้เรียน 
          3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ 

  ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

 ข้อที่ 1 มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      ข้อที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
   ข้อที่ 3 มีงานท า - มีอาชีพ 
   ข้อที่ 4 เป็นพลเมืองดี 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางพร  อนันต์ชื่นสุข   ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖3 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ  อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ร่วมจัดท ารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ” 

อาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมวดที่  ๔ ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษามาตรา ๒๔ , ๒๗ , ๒๘ ก าหนดให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และมีหลักสูตรที่ เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ของผู้เรียน ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้เรียน 
จึงได้จัดท าโครงการ “พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” ของสถานศึกษา
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ 
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แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีเป้าหมายหลัก คือ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยให้ดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาประเทศในอนาคต ผลิตก าลังคนให้ได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ อาศัย
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สนับสนุนคนไทย ให้ได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถจัดระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล    
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

โรงเรียนสายน้ าทิพย์ จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2560 บริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA มีการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ   
       สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ๒.๒ เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนมีความเจริญ 
       ทางด้านสติปัญญา ความคิด ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ความสามารถ 
       รับผิดชอบต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได ้
  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 
  เชิงปริมาณ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ   
       สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร้อยละ 95.20 
 ๒.๒ เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนมีความเจริญ 
       ทางด้านสติปัญญา ความคิด ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ความสามารถ 
       รับผิดชอบต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้ ร้อยละ 95.20 
  ๒.๓ เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด  
        และความสนใจของผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 95.20 
  ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
        รอ้ยละ 95.20 
  ๒.๕ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุง 
        การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 95.20 
  ๒.๖ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
                ถึงผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 95.20 
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  เชิงคุณภาพ 

  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 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

วางแผนด าเนินการ/ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ต.ค. 62 - - นางพร 
และหัวหน้า
กลุ่มสาระ 

แต่งตั้งคณะกรรมการหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

ต.ค. 62 - - นางพรและ
หัวหน้ากลุ่ม

สาระ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/
การวิ เคราะห์ ปัญหา/ปรับปรุงตาม
นโยบาย/รัฐบาล/ปรับปรุงหลักสูตร  

ต.ค. 62 3,000 เงินอุดหนุน นางพร 
และหัวหน้า
กลุ่มสาระ 

ประกาศ การใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ย. 2562 - - นางพร 
น าหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอน 
   1. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แผน
ประสบการณ์ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ
และประเมินแผนการเรียนรู้ 
   2. นิเทศภายใน 
   3. จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ 
   4. จัดกิจกรรมแนะแนวทางการเรียน  

 
 
 
 

พ.ย. 2562 – 
ก.ย. 2563 

 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 

เงินอุดหนุน 

 
 
 
 

คณะครูทุกคน 

การประเมินหลักสูตร และการพัฒนา
หลักสูตร 

ก.ย. 2563 
 

2,๐๐๐ เงินอุดหนุน นางพร 
และหัวหน้า
กลุ่มสาระ 

การประเมินโครงการ ก.ย. 2563 1,๐๐๐ เงินอุดหนุน ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง 

การสรุปและรายงาน ก.ย. 2563 1,๐๐๐ เงินอุดหนุน นางพร 
และหัวหน้า
กลุ่มสาระ 

รวมทั้งสิ้น 1 ปี 10,000 - - 



[๒๒] 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖3 

๖. งบประมาณ 

  - ค่าวัสดุ/อุปกรณ ์          10,๐๐๐  บาท 

    รวมทั้งสิ้น              10,๐๐๐   บาท 

7. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

สถานศึกษามี การพัฒ นาหลั กสู ตรของ
สถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560)และสอดคล้องกับความ
ต้องการ  ของท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ร้อยละ  
๙5.20 

๑. ตอบแบบสอบถาม 
๒. การบันทึกข้อมูลจาก
การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนและการสัมภาษณ์
นักเรียนเกี่ยวกับงาน
วิชาการ 
๓. การทดสอบความรู้ 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบทดสอบ/
ประเมินผล 
๓. แบบบันทึกข้อมลู 
๔. อ่ืน ๆ 
 

สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพิ่ ม เติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนมีความเจริญ
ทางด้านสติปัญญา ความคิด ตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ ความสามารถ 
รับผิดชอบต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน 

ร้อยละ  
๙5.20 

สถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนั ดและความสน ใจของผู้ เรี ยน 
เส ริ ม ส ร้ า งคุณ ภาพ ชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ  
๙5.20 

๔. การศึกษาผลงานและ
แผนการเรียนรู้ของครู 

 

ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
มีกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้งานพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ร้อยละ  
๙5.20 

สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
ว า งแ ผ น  ป รั บ ป รุ ง  พั ฒ น า  แ ล ะ ร่ ว ม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา            

ร้อยละ  
๙5.20 

สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน 

ร้อยละ  
๙5.20 

 



[๒๓] 
 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 ร้อยละ 95.20 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง   
       การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)และสอดคล้องกับความต้องการ   
                 ของท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 9.๒ ร้อยละ 95.20 สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนมีความเจริญ 
       ทางด้านสติปัญญา ความคิด ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ความสามารถ 
       รับผิดชอบต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้ 
  9.๓ ร้อยละ 95.20 สถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
        ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
        กับสิ่งแวดล้อม 
  9.๔ ร้อยละ 95.20 ครสูามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ 
        ด้วยตนเอง มีกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการ    
                 เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้งานพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  9.๕ ร้อยละ 95.20 สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและน าข้อมูลไปใช้ใน 
                 การพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบ   
                 ต่อผลการจัดการศึกษา 
  9.๖ ร้อยละ 95.๒๐ สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
                ถึงผู้เรียนทุกคน 
 

               
 
 

          ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

 
 

          ลงชื่อ .......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
         รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

 



[๒๔] 
 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ สพฐ.  
   ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม  
    เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ สพป.กทม.                
     ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
     ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข ้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน         
   ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 ข้อที่ ๓  วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา   
          ผู้เรียน 

สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
 ข้อที่ 1 มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 ข้อที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวประภาศิริ   สุขเจริญ ต าแหน่ง ครชู านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง ๓0  กันยายน  ๒๕๖3 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ        
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
ร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ” 
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานของแต่ละ 



[๒๕] 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนให้มีคุณภาพเชื่อถือ
ได้และได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 ๒.๑  เพ่ือให้โรงเรียนมีคู่มือและแนวทางการวัดและประเมินผลที่เป็นระบบ 
 ๒.๒  เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ครูน าไปเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒.๓  เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและน ามาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๙๓.20 
  ๓.๑.๒  ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๓.20 ขึ้นไป  
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา   
  ๓.๒.๒  ครูทุกคนมีคู่มือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและเป็นแนวเดียวกัน  
   
4. วิธีการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมส าคัญ  ระยะเวลา งบประมาณ ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ ขออนุมัติโครงการ ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

- - น.ส.ประภาศิริ 

๒ ประชุมคณะกรรมการ ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

- - วิชาการ 

๓ วิเคราะห์ระเบียบวัดและประเมินผล  
(ฉบับเดิม) 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

- - น.ส.ประภาศิริ
และ 

คณะกรรมการ 
๔ ด าเนินการปรับปรุงระเบียบวัดและ

ประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
สอดคล้องกับหลักสูตร สถานศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑
(ปรับปรุง 2560) 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

- - น.ส.ประภาศิริ
และ 

คณะกรรมการ 

๕ จัดท าโครงสร้างและรายละเอียดการวัด
และประเมินผล 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

- - น.ส.ประภาศิริ
และ 

คณะกรรมการ 
๖ ประชุมชี้แจงบุคลากร นักเรียน และ

ผู้ปกครอง เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการ
ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

- - น.ส.ประภาศิริ 



[๒๖] 
 

 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ  ระยะเวลา งบประมาณ ที่มา
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัดและประเมินผล 
๗ วางแผนการวัดและประเมินผล 

๗.๑ จัดท าปฏิทินการวัดและประเมินผล
ตลอดปีการศึกษา 
๗.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวัด
และประเมินผลตามปฏิทินที่ก าหนด 
๗.๓ จัดอบรมครูทุกคนจัดท าข้อสอบ 
ออนไลน์ 
๗.4 จัดท าข้อสอบออนไลน์ 
๗.5 จัดท าคลังข้อสอบ 
๗.6 ด าเนินการวัดและประเมินผล 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

38,๐๐๐ 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน น.ส.ประภาศิริ
และ 

คณะกรรมการ 
นิเทศ 

๘ ขั้นสรุป/ประเมินผล/รายงาน 
๘.๑ สรุปผลการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้แต่ละภาคเรียน 
๘.๒ จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร

โรงเรียน 
๘.๓ น าข้อมูลจากการประเมินผล
โครงการมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน น.ส.ประภาศิริ
และ 

คณะกรรมการ 

รวม  40,๐๐๐ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  ๒๕๖2 ปีการศึกษา  ๒๕๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) ส ารวจ / ประชุม /
วางแผน 

            

๒) จัดท าโครงการ / 
เสนออนุมัติ 

            

๓) ด าเนินการตามแผน             

๔) นิเทศ / ก ากับ / 
ติดตาม 

            

๕) ขั้นสรุป / 
ประเมินผล / รายงาน 

            

6. งบประมาณ 
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 ๖.๑ งบประมาณ 
  ๖.๑.๑   ค่าวัสดุ กระดาษ หมึกโรเนียว    38,๐๐๐      บาท 
 ๖.๒ บุคลากร 
  ๖.๒.๑   หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
  ๖.๒.๒   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๖.๒.๓   เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์และอัดส าเนา 
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

๘. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลตาม

มาตรฐานการศึกษา 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

๑. ตอบแบบสอบถาม 
๒. สัมภาษณ์ 
๓. ทดสอบ 
๔. ตรวจสอบผล      
การเรียนรู้ 

๑. แบบ ปพ.๕ 
๒. แผนการจัด       

การเรียนรู้ 
๓. ผลงานนักเรียน 
๔. แบบทดสอบ 

๒ ครูทุกคนมีคู่มือการวัดและประเมินผลที่มี
คุณภาพและเป็นแนวเดียวกัน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๓ ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและน ามาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ  
๙๓.20 

๔ ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจ ร้อยละ  
๙๓.20 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

 

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

 
                                                                              
          ลงชื่อ .............................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
         รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
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-ชื่อโครงการ         ส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 

สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ. 

    ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยี 
     เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้     
    ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง  
    ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา     
    ข้อที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย 
     อ านาจเป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม. 

   ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
   ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
             ในการแข่งขัน 
   ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 

   ข้อที่ 1 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
   ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ข้อที่ 3 วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 4 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
 ข้อที่ 5 ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูชาติ 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา 

     มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม   
          หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ   
          เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
          และการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ  
          น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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    3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา 
          ผู้เรียน 
    3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
          ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

 ข้อที่ 1 มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      ข้อที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
   ข้อที่ 3 มีงานท า - มีอาชีพ 
   ข้อที่ 4 เป็นพลเมืองดี 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางพร  อนันต์ชื่นสุข  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ระยะเวลา   ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖3 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และ
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 ” 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดที่ ๔ 
ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษามาตรา ๒๓ ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการตามความเหมาะสมแต่ละระดับ
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดทั้งมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดท า “โครงการ
ส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการของผู้เรียน” โดยมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ๒.๑ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๒.๒ เพ่ือประเมินสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๒.๓ เพ่ือประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนเป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ 
  ๒.๔ เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ 

3. เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 90.20 
  ๓.2 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร ๕ ประการ ร้อยละ 90.20 
  ๓.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
        มาตรฐานของหลักสูตร ร้อยละ ๙0.20 
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  ๓.๔ ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ 

  เชิงคุณภาพ 

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการประเมินสมรรถนะ
ตามหลักสูตร การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้ าน
การทดสอบระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ 

4. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
จัดท าโครงการและการเสนอโครงการ 

ต.ค. 62 - - นางพร 
และคณะ 

กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระฯ 

พ.ย. 2562 – 
ก.ย. 2563 

๕๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน ครูผู้สอน 
ทุกคน 

กิจกรรมการทดสอบสมรรถนะผูเ้รียนใน
ด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะชีวติ และการใช้เทคโนโลยี 

พ.ย. 2562 – 
ก.ย. 2563 

๑๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน วัดผล
ประเมินผล 

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน พ.ย. 2562 – 
ก.ย. 2563 

๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน/    
เงินรายได ้

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

กิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน พ.ย. 2562 – 
ก.ย. 2563 

๑๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน ครูผู้สอน 
ทุกคน 

กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทุกกลุ่มสาระฯ พ.ย. 2562 – 
ก.ย. 2563 

๓๐,๐๐๐ เงินรายได ้ ครูผู้สอน 
ทุกคน 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พ.ย. 2562 – 
ก.ย. 2563 

- - ครูผู้สอน 
ทุกคน 

การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

พ.ย. 2562 – 
ก.ย. 2563 

- - นายชาติวุฒิ
และคณะ 

การเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็น
วิทยากรให้ความรู้ 

พ.ย. 2562 – 
ก.ย. 2563 

2๐,๐๐๐ - ครูทุกคน 

กิจกรรมห้องสมุด พ.ย. 2562 – 
ก.ย. 2563 

๓๐,๐๐๐ - บรรณารักษ์ 

กิจกรรมการต่อต้านสิ่งเสพติด พ.ย. 2562 – 
ก.ย. 2563 

๕,๐๐๐ - นายบุญเจิด 
และคณะ 

กิจกรรมกีฬา/ดนตรี/นาฎศิลป์/
นันทนาการ 

พ.ย. 2562 – 
ก.ย. 2563 

๒๐,๐๐๐ - ครูผู้สอน 
กลุ่มสาระฯ 
พลศึกษาฯ
และศิลปะ 

กิจกรรมส่งเสริมการประกวดแข่งขัน
ความสามารถทุกกลุ่มสาระในระดับ
ต่าง ๆ 

พ.ย. 2562 – 
ก.ย. 2563 

๒๐,๐๐๐ - ครูทุกคน 

 



[๓๑] 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมค่ายเพิ่มศักยภาพภาคฤดูร้อน พ.ย. 2562 – 
ก.ย. 2563 

- - นางพร 
และคณะ 

การประเมินโครงการ ก.ย. 2563 - - นางพร 
และหัวหน้า
กลุ่มสาระ 

การสรุปและรายงาน ก.ย. 2563 1,000 - นางพร 
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 1 ปี 210,000 - - 

5. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖3 

๖. งบประมาณ 

  - ค่าตอบแทนวิทยากร      ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
  - ค่าวัสดุ/อุปกรณ ์          ๖๐,๐๐๐  บาท 

    รวมทั้งสิ้น             210,๐๐๐   บาท 

7. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 

๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 
90.20 

๑. ตอบแบบ สอบถาม 
๒. การบันทึกข้อมูลจาก
การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนและการสัมภาษณ์
นักเรียนเกี่ยวกับงาน
วิชาการ 
๓. การทดสอบความรู้ 
๔. อ่ืน ๆ 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบทดสอบ 
๓. แบบันทึกข้อมูล ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะตาม

หลักสูตร ๕ ประการ 
ร้อยละ 
90.20 

ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

ร้อยละ 
90.20 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้าน
การทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
90.20 

 

 

 

 

 

 



[๓๒] 
 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ร้อยละ 90.๒๐ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
  9.2 ร้อยละ 90.๒๐ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร ๕ ประการ 
  9.3 ร้อยละ 90.๒๐ ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
  9.4 ร้อยละ 90.๒๐ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

                    
 
 

          ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
 

          ลงชื่อ .......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
      รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
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ชื่อโครงการ         จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 

สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ. 

 ข้อที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
  เป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน    

สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม. 

  ข้อที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 

   ข้อที่ ๑ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา 

  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

  ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

  ข้อที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

  ข้อที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

สอดคล้องนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข้อที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
         ในการจัดการศึกษา 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางพร  อนันต์ชื่นสุข   ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖3 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่ก าหนด ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการ
จัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่



[๓๔] 
 

ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ การจัดการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่
ผู้เรียนได้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม มีงานท า – มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี
โรงเรียนสายน้ าทิพย์ได้ตระหนักถึงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วน การวาง
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีระบบการ
นิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

 ๒.๑ สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๙๐.20 

 ๒.๒ มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน 
การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๙๐.20 

 ๒.๓ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด ร้อยละ ๙0.20 

เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๔. วิธีการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มา
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ การประชุมผู้เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ก าหนดกิจกรรมการปฏิบัติ 

ต.ค. ๖๒ - เงินรายได้ฯ นางพร 
และคณะ   

๒ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต.ค. ๖๒ - เงินรายได้ฯ ครูชาติวุฒิ
และคณะ 



[๓๕] 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มา
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓ การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๒ - - นางพรและ
คณะ 

๔ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานบริหาร
วิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงาน
บุคคล และบริหารทั่วไป 

พ.ย. ๖๒ – 
ก.ย. ๖๓ 

- - กลุ่มบริหาร 4 
กลุ่ม 

๕ การควบคุมตรวจสอบ การพัฒนาคุณภาพ พ.ย. ๖๒ – 
ก.ย. ๖๓ 

- - กรรมการ
สถานศึกษา
และคณะครู ๖ การนิเทศภายใน พ.ย. ๖๒ – 

ก.ย. ๖๓ 
- 

๗ การประเมินโครงการ มี.ค. ๖๓ 
ก.ย. ๖๓ 

- เงินรายได้ฯ นางพรและ  
ศิริกัญญา 

๘ การประเมินคุณภาพภายใน มี.ค. ๖๓ 
ก.ย. ๖๓ 

2,๐๐๐  คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
คร,ู ผู้ปกครอง 
และนักเรียน 

๙ การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน มี.ค. ๖๓ 
ก.ย. ๖๓ 

3,๐๐๐  นางพร  
และครูทุกคน 

๑๐ การสรุป/รายงาน มี.ค. ๖๓ 
ก.ย. ๖๓ 

-  นางพรและ  
ศิริกัญญา 

รวม 5,๐๐๐   

๕. ระยะเวลาด าเนินการ  

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖๓ 

๖. งบประมาณ   

5,๐๐๐ บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 

โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

   ๑ .  สถ านศึ กษามี ร ะบบที่ ชั ด เ จนมี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการน าข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง
และเป็น แบบอย่างได ้

ร้อยละ  
๙0.20 

- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษา 
- จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- ประเมินคุณภาพภายใน 
- จัดท ารายงานการประเมิน 
  คุณภาพภายใน 
- การสรุป/รายงาน 

- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบประเมิน 



[๓๖] 
 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

   ๒. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาโดย
มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด 

ร้อยละ  
๙0.20 

- จัดระบบข้อมูลสารสนเทศงาน 
  บริหารวิชาการ บริหาร 
  งบประมาณ บริหารงานบุคคล  
  และบริหารทั่วไป 
- การนิเทศภายใน 

- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบประเมิน 

   ๓ .  ก า ร จั ด ท า แ ผน พั ฒน าคุณ ภ า พ
การศึกษาอย่างเป็นระบบพ้ืนฐานของข้อมูล
จากสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ์
ครอบคลุมการพัฒนาจากกิจกรรมที่เป็น
ส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและ
เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
น า น าไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของแต่ละกิจการที่ก าหนดอย่างสอดรับกับ
วิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ร้อยละ  
๙0.20 

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

- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบประเมิน 

   4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยการก ากับ  ติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตาม
เ ป้ า ห ม า ย  จ า ก แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาสถานศึกษาที่ก าหนดไว้โดยจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน ครอบคลุม
งานโครงการของสถานศึกษา 

ร้อยละ  
๙0.20 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- สรุปโครงการ 

- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบประเมิน 

   5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษามีการตรวจสอบและทบทวน
ภาย ใน  โ ดยบุ คล ากร ในสถานศึ กษ า
ด าเนินการและตรวจสอบจากงานต้นสังกัด 

ร้อยละ  
๙0.20 

- แบบประเมิน - แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบประเมิน 

   6.  มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
มุ่งเน้นการความเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานจากงาน
ส่วนกลางร่วมกับต้นสังกัด (เขต) ด าเนินการ 

ร้อยละ  
๙0.20 

- ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน - แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบประเมิน 

   7.  มีการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีเป็นการน าข้อมูลผลการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพการตรวจสอบและ
ทบทวนภายในและภายนอกมาประมวล
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจ าปี
การศึกษาซึ่งจะน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
การวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป  

ร้อยละ  
๙0.20 

- เล่มรายงาน - แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบประเมิน 



[๓๗] 
 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

   8 .  มีการผดุ งระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาซึ่งเป็นกลไกของระบบประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
การส่งเสริมพัฒนาประเมินประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของระบบประกันคุณภาพ 

ร้อยละ  
๙0.20 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบประเมิน 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

               
 
 

          ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

 
 

          ลงชื่อ .......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ  
                        (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
         รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 



[๓๘] 
 
ชื่อโครงการ  บวร : ปลูกฝังคุณธรรม ส ำนึกควำมเป็นไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำ 
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ    โครงกำรต่อเนื่อง  
    โครงกำรใหม่ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ สพฐ. 

ข้อที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สพป.กทม. 
ข้อที่  ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 
ข้อที่ ๔ ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

สอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียน  
ข้อที่ ๕ ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูชำต ิ
๕.๑ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมวิถีไทย 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
   มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 
    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
    2.3  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร  
                                                สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
    2.5  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
                                                 อย่ำงมีคุณภำพ 
    2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ 
                                                กำรจัดกำรเรียนรู้ 
   มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
    3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป   
                                                ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและ 
                                                ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
   ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม   
    

กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
ผู้ประสานงานโครงการ นำงสำวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ  ต ำแหน่ง ครู  
ระยะเวลา  ๑ ตุลำคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของกำรพัฒนำประเทศและ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ในด้ำนควำมมั่นคงตำมยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
ควำมมั่นคง ตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยกำรพัฒนำผู้เรียนระดับก่อน



[๓๙] 
 
ประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเต็มศักยภำพ มีคุณภำพและมีทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม ปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย และวิถีชีวิตตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษ ำ
กรุงเทพมหำนคร 

เพ่ือตอบสนองนโยบำยดังกล่ำว โรงเรียนสำยน้ ำทิพย์จึงได้มีกิจกรรมพัฒนำด้ำนคุณธรรม โดยกำร 
บูรณำกำรเข้ำกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สอดคล้องกลยุทธ์ของ สพฐ. โดยยึดหลักกำร “บวร” คือกำรมีส่วน
ร่วมของ ๓ ฝ่ำยคือ บ้ำน วัดและโรงเรียน ให้ทั้ง ๓ ภำคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมให้เป็น
รูปธรรมและเกิดกำรเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนต่อไปจึงจัดท ำโครงกำรปลูกฝังคุณธรรมควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติ
ไทย และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย และ 
           วิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน 
 ๒.๒  เพ่ือส่งเสริมให้ครู นักเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำร และใช้ทรัพยำกรทีมีอยู่จ ำกัด   
           อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ 
 ๒.๓  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันดูแลรักษำสถำนศึกษำและดูแลตนเองได้ 
 ๒.๔  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเป็นมำของชำติไทย 
 ๒.๕  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจและธ ำรงควำมเป็นไทย 
  

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  ๓.๑.๑ ผู้เรียนได้รับควำมรู้และกำรปลูกฝังคุณธรรมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๘๐.๒๐ 
  ๓.๑.๒ ครูและผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
ร้อยละ ๘๐.๒๐ 
  ๓.๑.๓ นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับควำมเป็นมำของชำติไทย ร้อยละ ๘๐.๒๐ 
  
๓.๒  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  ผู้เรียนและครูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ใช้ทรัพยำกรอย่ำง
ประหยัดและคุ้มค่ำ ดูแลรักษำสมบัติส่วนตัวและส่วนรวมได้ สำมำรถบอกเล่ำควำมเป็นมำของชำติ และมีควำม
ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย  
 

๔.  วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วำงแผนด ำเนินกำร 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

เม.ย. - - นำงสำวภิมพ์ร
ภัสร์ กษิติ
ประดิษฐ และ
คณะกรรมกำร 

๒ กิจกรรมท ำบุญตักบำตร ในทุกวันพระ ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

งบด ำเนินกำร 
 

นำงสำวภิมพ์ร
ภัสร์ กษิติ



[๔๐] 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประดิษฐ และ
คณะกรรมกำร 

๓ กิจกรรมครูพระมำสอน (ป.๑-๖) ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

๖๕,๐๐๐ งบด ำเนินกำร 
 

นำงสำวภิมพ์ร
ภัสร์ กษิติ
ประดิษฐ และ
คณะกรรมกำร 

๔ กิจกรรมสอบนักธรรมตรี โท และเอก พ.ย.-มี.ค. ๗,๐๐๐ งบด ำเนินกำร 
 

นำงสำวภิมพ์ร
ภัสร์ กษิติ
ประดิษฐ และ
คณะกรรมกำร 

๕ กิจกรรมบริหำรจิต (สมำธิ) ก่อนกำร
เรียนและประชุม ทุกครั้ง 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

- งบด ำเนินกำร 
 

นำงสำวภิมพ์ร
ภัสร์ กษิติ
ประดิษฐ และ
คณะกรรมกำร 

๖ กิจกรรมสวดมนต์ท ำนองสรภัญญะ  
(ทุกวันอังคำร) 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

- งบด ำเนินกำร 
 

นำงสำวภิมพ์ร
ภัสร์ กษิติ
ประดิษฐ และ
คณะกรรมกำร 

๗ กิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกลุ่มสำระฯ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

- งบด ำเนินกำร 
 

นำงสำวภิมพ์ร
ภัสร์ กษิติ
ประดิษฐ และ
คณะกรรมกำร 

๘ กำรจัดแหล่งเรียนรู้ทำงศำสนำและ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ห้องเฉลิมพระเกียรติ 
- ห้องพระพุทธศำสนำ 

- บริเวณรอบโรงเรียนที่รับผิดชอบ
ในกลุ่มสำระสังคมฯ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

๗,๐๐๐ งบด ำเนินกำร 
 

 นำงสำวภิมพ์ร
ภัสร์ กษิติ
ประดิษฐ และ
คณะกรรมกำร 

8 นิเทศ ก ำกับ และติดตำม ก.พ. - - นำงสำวภิมพ์ร
ภัสร์ กษิติ
ประดิษฐ และ
คณะกรรมกำร 

8 ประเมินผลโครงกำรลสรุปโครงกำร ก.พ. - - นำงสำวภิมพ์ร
ภัสร์ กษิติ
ประดิษฐ และ
คณะกรรมกำร 

 รวม ๑๒๙,๐๐๐   
 



[๔๑] 
 
๕. ระยะเวลาการด าเนินงาน           ๑ ตุลำคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

๖. งบประมาณ             ๑๒๙,๐๐๐  บำท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

๘. การประเมินผล  
 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 
๑ ร้อยละของครูที่สำมำรถจัดกิจกรรม        

กำรจัดกำรเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม ส ำนึกใน
ควำมเป็นไทย วิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 
๘๐.๒๐ 

๑. สังเกต 
๒. สัมภำษณ์ 

๑. แบบประเมิน
ควำมส ำเร็จและ
ควำมพึงพอใจ 

๒ ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สำมำรถบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่มี
อยู่อย่ำงจ ำกัดอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ 

ร้อยละ 
๘๐.๒๐ 

๓ ร้อยละของนักเรียนเข้ำใจหลักกำรของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 
๘๐.๒๐ 

๔ ร้อยละของนักเรียนช่วยกันดูแลตนเองและ
สถำนศึกษำ 
 

ร้อยละ 
๘๐.๒๐ 

๕ ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมเป็นมำของชำติไทย 

ร้อยละ 
๘๐.๒๐ 

๖ ร้อยละของนักเรียนมีควำมภำคภูมิใจและ
ธ ำรงควำมเป็นไทย 

ร้อยละ 
๘๐.๒๐ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่โรงเรียนก ำหนด เป็นที่ชื่นชม 
ของผู้ที่ได้พบเห็น 
 
 
                                                        
 ลงชื่อ ......................................................................ผู้น ำเสนอโครงกำร 
           (นำงสำวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ) 
          ต ำแหน่ง ครู 
                           

  
                                                                   
                             ลงชือ่ ......................................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
         (นำงพร  อนันต์ชื่นสุข) 
  รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำยน้ ำทิพย์ 



[๔๒] 

ชื่อโครงการ            ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสายน ้าทิพย์ คนดีศรีสายน ้าทิพย์แบบยั่งยืน 
                           และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
     โครงการใหม่ 
 
 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สพฐ. 
   ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือ  
                         เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ สพป.กทม. 
   ข้อที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถ   
                         ในการแข่งขัน 
สอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียน 
   ข้อที่ ๓ วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       ๓.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
               ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           2.3  ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม  
                                                      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
                         2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื อต่อการจัดการ   
                                                       เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                                            2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
                                                       และการจัดการเรียนรู้  
   มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
    3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
                                                      น้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
    3.3  มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก 
    3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนา 
                                                      ผู้เรียน 
    3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ  
                                                      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
   ข้อที่ ๔ เป็นพลเมืองดี 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ ต้าแหน่ง  ครู     
ระยะเวลา  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 
 



[๔๓] 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  ด้านความมั่นคง ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
สอดคล้องนโยบายและเป้าหมายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง ตามนโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน โดยการพัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา
และรดับการศึกษาขั นพื นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม ปลูกฝังคุณธรรม ความส้านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนในโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  
  โรงเรียนสายน ้าทิพย์มีความตระหนักในเรื่องการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ นในสังคม การพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มีวิถีชีวิตที่ดีงาม เพ่ือให้นักเรียนมีความสุขทั งกายและจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
โดยยึดหลักคุณธรรมทางศาสนามาบูรณาการกับการด้าเนินชีวิต เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องตามวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน จึงจัดท้าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสายน ้าทิพย์ คนดีศรีสายน ้าทิพย์แบบยั่งยืน และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.  วัตถุประสงค์ 

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

  ๒.๔ เพ่ือสร้างทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย 
 

๓.  เป้าหมาย 
  ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ๓.๑.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตส้านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ร้อยละ ๘๐.๒๐ 
  ๓.๑.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน ให้มีจิตใจที่ดีงาม ร้อยละ ๘๐.๒๐ 
  ๓.๑.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย ร้อยละ ๘๐.๒๐ 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนได้ดีงามตามวัฒนธรรมไทย 
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เรียนทุกคนภายในสถานศึกษา 
 

๕. วิธีด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมผูเ้กี่ยวข้อง ก้าหนดกิจกรรมและการ
จัดท้าโครงการ 

ต.ค. - - นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ 
และคณะกรรมการ  

๒ จัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงานตาม
โครงการ 

พ.ย. - -  นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ 
และคณะกรรมการ 

๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด้าเนินงาน 

พ.ย. -   นางสาวภิมพ์รภสัร์ กษิติ

ประดิษฐ และคณะกรรมการ 



[๔๔] 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๕ โครงการโรงเรยีนสุจริต ตลอดปี
การศึกษา 

-   นางสาวภิมพ์รภสัร์ กษิติ
ประดิษฐ และคณะกรรมการ 

๖ จัดการประกวดภายในกลุม่สาระการเรยีนสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - งานศิลปหัตถกรรม 
  - มารยาทไทย 
  - การสวดมนต์ท้านองสรภญัญะ 

ตลอดปี
การศึกษา 

๑๐,๐๐๐   นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ 
และคณะกรรมการ 

๗ จัดกิจกรรมวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนาและ
กิจกรรมที่เกีย่วข้องในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันวสิาขบูชา 
- กิจกรรมมาฆบูชา 
- กิจกรรมวันไหว้คร ู
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ
- กิจกรรมวันลอยกระทง 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

๕๐,๐๐๐  นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ 
และคณะกรรมการ 

๘ กิจกรรมหนา้เสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ 
กล่าวค้าปฏญิาณตน ร้องเพลงประจ้าโรงเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

-  นางสาวภิมพ์รภสัร์ กษิติ

ประดิษฐ และคณะกรรมการ 

๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่อตัลักษณข์องสถานศึกษา 
“ไหว้สวย มารยาทดี มีน ้าใจ”  

ตลอดปี
การศึกษา 

-  นางสาวภิมพ์รภสัร์ กษิติ

ประดิษฐ และคณะกรรมการ  

๑
๐ 

กิจกรรมบันทึกความดี ครูและนักเรียน ตลอดปี
การศึกษา 

๑,๐๐๐  นางสาวภิมพ์รภสัร์ กษิติ

ประดิษฐ และคณะกรรมการ 

๑
๑ 

การจัดท้า “พุทธวจน” ในสถานศึกษา ทั งในและ
นอกห้องเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

๓,๐๐๐  นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ 
และคณะกรรมการ 

๑
๒ 

การจัดท้าแผนการจดัการเรียนรู้ของครูในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มี.ค. 
และพ.ย. 

๕๐๐   นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ 
และคณะกรรมการ 

๑
๓ 

การส่งเสริมวิจยัในชั นเรียนในกลุม่สาระ ก.ย. 
และ ก.พ. 

๕๐๐  นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ 
และคณะกรรมการ 

๑
๔ 

การประเมินผล ก.พ. - - นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ 
และคณะกรรมการ  

๑
๕ 

การสรุปและรายงาน ก.พ. - - นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ 
และคณะกรรมการ  

                                                       รวม ๖๕,๐๐๐   
 



[๔๕] 

๕. ระยะเวลาการด าเนินงาน           ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๖. งบประมาณ             ๖๕,๐๐๐  บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน    ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

                                                    และโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
๘. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 

๑ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมของ
ศาสนา สร้างจิตส้านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

ร้อยละ 
๘๐.๒๐ 

๑. แบบประเมิน 
   - การสังเกต
พฤติกรรม 
   - การสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง 
   - การทดสอบ/
วัดผล 
    

๑. แบบบันทึกข้อมูล 
๓. แบบทดสอบและ
ประเมินผล 
๔. เกณฑ์การประกวด ๒ ผู้เรียนมีจิตส้านึกท่ีถูกต้อง มีคุณธรรม 

จริยธรรมที่มั่นคง 
ร้อยละ 
๘๐.๒๐ 

๓ ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีงาม ร้อยละ 
๘๐.๒๐ 

๔ ผู้เรียนมีทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดี
งามให้อยู่คู่สังคมไทย 

ร้อยละ 
๘๐.๒๐ 

 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตส้านึกท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม และมั่นคง 
มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 
 
                  

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

(นางสาวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ) 
ต้าแหน่ง ครู         

     
 
 

ลงชื่อ ...................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
(นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 

รักษาการในต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 



[๔๖] 
 

ชื่อโครงการ  การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง             โครงการใหม่ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ.             
  ข้อที ่๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น 
                                        เครื่องมือในการเรียนรู้ 
  ข้อที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
                                         เศรษฐกิจพอเพียง 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม.   

 ข้อที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน 
               การแข่งขัน 

สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน      
  ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

           ๒.๒ การเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติระดับสากล 
               ๒.๔ การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาทักษะการคิด 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา          
  มาตรฐานด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
                                                คุณภาพ 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ     
                                                เรียนรู ้
  มาตรฐานด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
                           จัดการเรียนรู้ 

   
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐   
       ข้อที ่๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – ม ีคุณธรรม 
       ข้อที ่๔ เป็นพลเมืองดี 
กลุ่มที่รับผิดชอบ           กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานงานโครงการ    นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล ต าแหน่ง  คร ู
ระยะเวลา                ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓0  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

 
 

๑. หลักการและเหตุผล 



[๔๗] 
 

         กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้าง ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
และเพ่ือสนองกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีจุ ดเน้น คือนักเรียน                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนอ่านออก เขียนได้ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนอ่านคล่อง                           
เขียนคล่อง คิดคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๕ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเห็นความส าคัญ และความจ าเป็นจึงจัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยจัดให้มีการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งพัฒนา การอ่าน การ
เขียน การฟัง ดู และพูด ไปพร้อมกัน เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสนองตามพระบรมรา
โชบายของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ส่งเสริมทักษะภาษาไทยครบทุกด้าน
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านพ้ืนฐานชีวิต อุปนิสัยที่มั่นคง ด้านการมีอาชีพ มีงานท า 
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ  ตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับชั้น 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒.๕ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒.๖ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 ๒.๗ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ และการฝึกงานหรือการท างาน 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๒.20 
  ๓.๑.๒ นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๒.20 
  ๓.๑.๓ นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๒.20 
  ๓.๑.๔ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕0 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ อ่านออก เขียนได้คล่องแคล่ว และมีผลการทดสอบทุกระดับอยู่ใน
ระดับดีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ ได้อย่างดี 
๔. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ    ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- ท าแบบฝึกหัดคัดลายมือแบบ 
สายน้ าทิพย์ ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ 

ต.ค.62 - ก.ย..63 ๑๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน นางสาวณัฐกฤตาและ               
นายอาชาคริสน์ 

- พัฒนาครู การจัดการเรียนรู้                    
และวัดผลประเมินผล 

ต.ค.62 - ก.ย..63 ๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน นางสาวณัฐกฤตาและ 
ครผูู้สอนภาษาไทยทุกคน 

- กิจกรรมวันสุนทรภู่แบบบูรณาการ 
 กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ต.ค.62 - ก.ย..63 8,๐๐๐ เงินอุดหนุน นางสาวณัฐกฤตาและ 
ครผูู้สอนภาษาไทยทุกคน 

- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ          ต.ค.62 - ก.ย..63 5,๐๐๐ เงินอุดหนุน นางสาวณัฐกฤตาและ 
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๕. ระยะเวลาด าเนินการ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓0  กันยายน  ๒๕๖๓ 
๖. งบประมาณ  ๘6,๐๐๐ บาท 
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๘. การประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครผูู้สอนภาษาไทยทุกคน 
- การแข่งขันความสามารถของ              
นักเรียนทั้งภายในและภายนอก 
โรงเรียน 

ต.ค.62 - ก.ย..63 ๓,๐๐๐ เงินอุดหนุน นางสาวณัฐกฤตาและ 
ครผูู้สอนภาษาไทยทุกคน 

- ท าแบบฝึกพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนในระดับชั้น ป.๓ – ป.๖ 

ต.ค.62 - ก.ย..63 20,๐๐๐ เงินรายได้ฯ นางสาวณัฐกฤตา 
นางสาวทิพย์อาภาและ 
ครผูู้สอนภาษาไทยทุกคน 

- ท าวิจัยในชั้นเรียน ต.ค.62 - ก.ย..63 ๑๐,๐๐๐ เงินรายได้ฯ นางสาวณัฐกฤตาและ 
ครูผู้สอนภาษาไทยทุกคน 

-จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญและบูรณาการกับทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้และเสริมกิจกรรม              
ดังนี้ 
    - กิจกรรมรักการอ่าน 
    - ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
    - พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
    - กิจกรรมวัดและประเมินผลการ           
อ่านการเขียนภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

ต.ค.62 - ก.ย..63 ๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน นางสาวณัฐกฤตาและ 
ครูผู้สอนภาษาไทยทุกคน 
 
 

 

- นิเทศ  ก ากับ  ติดตามผล ต.ค.62 - ก.ย..63      -         - บริหารวิชาการ 
- รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ต.ค.62 - ก.ย..63      -         - นางสาวณัฐกฤตา 
- รายงานการประเมินผล ต.ค.62 - ก.ย..63      -         - นางสาวณัฐกฤตา 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ ๘๒.20 ๑. ส ารวจสถิติ   
๒. สอบถาม 

๑. แบบสอบถาม 

๒. แบบ ปพ.๕ 

๓. งานวิจัยและในชั้น
เรียน 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ ๘๒.20 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ ๘๒.20 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
ของผู้เรียนมีการพัฒนาการสูงขึ้น หรือ
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

ร้อยละ ๕๐ 

ร้อยละของครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน และน า
ผลไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑ ครูทุกคนมีการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างหลากหลาย โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

 ๙.๒ นักเรียนได้รับการพัฒนาฝึกฝนกระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ 
 ๙.๓ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการแสดงความสามารถด้านทักษะภาษาไทยเต็มตามศักยภาพของแต่ละ 

              บุคคล 

 ๙.๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

 
        ลงชื่อ .......................................................................  ผู้น าเสนอโครงการ 

                                                 (นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล) 
                                                          ต าแหน่ง ครู 

 
 

 
 

   ลงชื่อ ...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                                   รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
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ชือ่โครงการ                      ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง             โครงการใหม่ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม.  กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
     กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     กลยุทธ์ที่ ๓ วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
     กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
      ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
                                                           เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
                                                            และการจัดการเรียนรู้ 
     มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
                                                           ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา 
                                                           ผู้เรียน 
      3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ  
                                                          ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
    ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
       ข้อที่ ๔ เป็นพลเมืองดี  
กลุ่มที่รับผิดชอบ            กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานงานโครงการ           นางพร  อนันต์ชื่นสุข ต าแหน่ง  ครู 
ระยะเวลา            ๑ ตุลาคม ๒๕๖2  ถงึ ๓0  กันยายน ๒๕๖3 
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๑.หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือสนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน มี
เป้าหมายให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 โรงเรียนสายน้ าทิพย์ เห็นความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้นเพ่ือพัฒนานักเรียนในด้านความคิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ รู้จักวางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้างต้น รวมทั้งได้น าศาสตร์พระราชามา
ประยุกต์ใช้ อีกทั้งให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ อีก
ด้วย อันได้แก่ สร้างนักเรียนให้มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง มีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี   
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒.๕ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีพัฒนาการในการสอบวัดระดับชาติ 
 ๒.๖ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ และการฝึกงาน 
 
๓. เป้าหมาย 
        เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น ร้อยละ ๗๐.20 
 ๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนผ่านการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ร้อยละ ๗๐.20 
 ๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๗๐.20 
 ๔ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๐.20 
 ๕.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติอยู่ในระดับ
ดีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๔๑.20 
 ๖ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ ในการฝึกงานหรือ ในการท างาน ร้อยละ ๑๐๐ 
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 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรของโรงเรียนสายน้ าทิพย์
และมีผลการทดสอบทุกระดับในระดับดี และมีผลการเรียนรู้สูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของจังหวัด ระดับประเทศ 
 

๔. วิธีการด าเนินการ 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมท่องสตูรคณูยามเช้า ตุลาคม ๒๕๖2 – 
กันยายน ๒๕๖3 

๑,๐๐๐ - เงินอุดหนุน 
- รายได้
สถานศึกษา 

ครูพรและคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

- กิจกรรมการฝึกคิดเลขเร็ว โดย
ฝึกทุกวัน วันละ ๑๐ นาที ก่อน
เรียนวิชาคณติศาสตร์โดยใน
ระดับชั้น ป.๑ ถึง ๓ ใช้แนวคิด
แบบเวทคณิตในการท า  

ตุลาคม ๒๕๖2 – 
กันยายน ๒๕๖3 

๕,๐๐๐ - เงินอุดหนุน 
- รายได้
สถานศึกษา 

ครูพรและคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

-การบันทึกรายรับ-รายจ่าย ตุลาคม ๒๕๖2 – 
กันยายน ๒๕๖3 

๕,๐๐๐ - เงินอุดหนุน 
- รายได้
สถานศึกษา 

ครูพรและคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

-กิจกรรมฝึกคิดเกมซูโดก ุ ตุลาคม ๒๕๖2 – 
กันยายน ๒๕๖3 

๕,๐๐๐ - เงินอุดหนุน 
- รายได้
สถานศึกษา 

ครูพรและคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

- กิจกรรมแข่งขันความสามารถ
ทางคณิตศาสตรภ์ายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ตุลาคม ๒๕๖2 – 
กันยายน ๒๕๖3 

๕,๐๐๐ - เงินอุดหนุน 

- รายได้
สถานศึกษา 

ครูพรและคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

- กิจกรรมห้องคณติมีชีวิต (ซื้อสื่อ
และซ่อมแซมสื่อ) 

ตุลาคม ๒๕๖2 – 
กันยายน ๒๕๖3 

30,๐๐๐ - เงินอุดหนุน 
- รายได้
สถานศึกษา 

 ครูพรและคณะครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้คณิตศาสตร ์

- การแสดงผลงานทาง
คณิตศาสตร ์

ตุลาคม ๒๕๖2 – 
กันยายน ๒๕๖3 

๑๐,๐๐๐ - เงินอุดหนุน 
- รายได้
สถานศึกษา 

ครูพรและคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบสะเต็มศึกษา 

ตุลาคม ๒๕๖2 – 
กันยายน ๒๕๖3 

๕,๐๐๐ - เงินอุดหนุน 

- รายได้
สถานศึกษา 

ครูพรและครผูู้สอนทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
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กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- ท าวิจัยในช้ันเรียน ตุลาคม ๒๕๖2 – 
กันยายน ๒๕๖3 

๑,๐๐๐ 

 

- เงินอุดหนุน 
- รายได้
สถานศึกษา 

ครูพรและคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

- นิเทศ ติดตาม สรุปรายงาน ตุลาคม ๒๕๖2 – 
กันยายน ๒๕๖3 

๑,๐๐๐ - เงินอุดหนุน 
- รายได้
สถานศึกษา 

ครูพรและคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

๕. ระยะเวลาด าเนินการ    ๑ ตุลาคม ๒๕๖2  ถึง ๓0  กันยายน ๒๕๖3 
๖. งบประมาณ     68,๐๐๐   บาท 
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
๘. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 
๗๐.20 

๑. การตรวจ
ผลงาน 
๒. การสัมภาษณ์ 
๓. การทดสอบ
ปลายปี 

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

- ร้อยละของนักเรียนผ่านการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 
๗๐.20 

- ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 
๗๐.20 

- ร้อยละของนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ 
๗๐.20 

- ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติอยู่ใน
ระดับดีเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 
๔๑.20 

- ร้อยละของนักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงานหรือการท างาน 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงกว่า
เป้าหมายของโรงเรียน 
 ๘.๒ นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน 
 ๘.๓ นักเรียนมีความรู้ และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 ๘.๔ นักเรียนมีทักษะชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
     
                            
 
 

             ลงชื่อ.................................................................ผู้ เสนอโครงการ 
(นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 

ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 

 
 
 

               ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                                   รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
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ชื่อโครงการ  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงงาน            โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ สพฐ.  
   ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม   
             เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ สพป.กทม.                
     ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
             ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
      ในการแข่งขัน 
     ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน         
   ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   
   ข้อที่ ๓  วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
   ข้อที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
                                              คุณภาพ 
  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
                                              เรียนรู ้
   มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
                                              ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
           3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                                       3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                              3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
           3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ  
                                              จัดการเรียนรู ้
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
 ข้อที่ 1 มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 ข้อที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
กลุ่มที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานงานโครงการ  นางสาวประภาศิริ  สุขเจริญ ต าแหน่ง ครชู านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง 30  กันยายน  ๒๕๖3 
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๑. หลักการและเหตุผล 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  (พ .ศ . ๒๕๖๐  – ๒๕๗๙ ) ซึ่ งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ                 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ” 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๒, ๒๓, ๒๔ แนวการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม   ตามศักยภาพ การศึกษาต้อง
เน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม เพ่ือสนองกลยุทธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ ๕ 

ดังนั้น โรงเรียนสายน้ าทิพย์ จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสร้างองค์ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
สร้างเสริมความรู้  ความเข้าใจ  ประสบการณ์  การจัดบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงสู่การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และสอดคล้องกับกลยุทธ์จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น  
2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น 
2.3 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น  
2.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
2.5 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดอย่างเหมาะสมปลอดภัยมี

ประสิทธิภาพ 
2.6 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง  

ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
2.7 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
2.8 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ

เหมาะสมกับช่วงวัย 

3. เป้าหมาย   
 3.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.๑.๑ เพ่ือผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ ๘๕.20 
3.๑.๒ เพ่ือผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น  

ร้อยละ ๘๕.20 
3.๑.๓ เพ่ือผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ ๘๕.20 
3.๑.๔ เพ่ือผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ร้อยละ 85.20 
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3.๑.5 เพ่ือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดอ้ย่างเหมาะสมปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๕.20 

3.๑.6 เพ่ือผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตาม
หลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ร้อยละ ๘๕.20 

3.๑.7 เพ่ือค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 5๐ 

3.๑.8 เพ่ือผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย ร้อยละ ๘๕.20 

 3.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดทีุกระดับชั้น  

4. วิธีการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนด าเนินการ ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

- รายได้
สถานศึกษา 

 

น.ส.ประภาศิริ
และ

คณะกรรมการ 
 

2 พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

- 

3 กิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ   
สิ่งแวดล้อม  ( เอกสาร / ป้ายนิเทศ ) 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

1๐,๐๐๐ 

4 นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

1๐,๐๐๐ 

5 แบบฝึกเสริมการคิดทางวิทยาศาสตร์ ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

๒๐,๐๐๐ 

6 ปรับปรุงจุดสิ่งแวดล้อมศึกษา ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

๑๐,๐๐๐ 

7 บูรณาการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (ท้องฟ้าจ าลอง) ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

5๐,๐๐๐ 

8 รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สวนรถไฟ) 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

1๐,๐๐๐ 

9 จัดท าแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

5,๐๐๐ 

10 ท าแบบฝึกหัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

๒๐,๐๐๐ 

11 จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

5,๐๐๐ 

12 แข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

5,๐๐๐ 
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ที ่ กิจกรรมส าคัญ 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

13 ครูท าวิจัยในชั้นเรียน ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

- 

14 นิเทศ ติดตาม ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

- 

15 ประเมินผล สรุปรายงาน ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

๕,๐๐๐ 

 รวม  12๐,๐๐๐ 
 
 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง 30  กันยายน  ๒๕๖3 
๖. งบประมาณ      12๐,๐๐๐ บาท 
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน    
             โรงเรียนสายน้ าทิพย์ , แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องฟ้าจ าลอง , สวนวชิรเบญจทศั(สวนรถไฟ) 
๘. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 
๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้

เหมาะสมตามระดับชั้น 
ร้อยละ 
๘๕.20 

๑. สังเกต 
สัมภาษณ์ 
๒. สังเกต ตรวจ
ผลงาน 
๓. ตรวจแผนการ    
จัดการเรียนรู้ 
๔. ประกวดผลงาน 

๑. หลักเกณฑ์การ
ประกวดและหัวข้อเรื่อง 
๒. แบบประเมิน 
๓. แบบบันทึก 
๔. งานวิจัยในชั้นเรียน 

๒ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม
ระดับชั้น  

ร้อยละ  
๘๕.20 

๓ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณ
เหมาะสมตามระดับชั้น 

ร้อยละ  
๘๕.20 

๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 
๘๕.20 

๕ ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไดอย่างเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  
๘๕.20 

6 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละ
ปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ 
ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ร้อยละ  
๘๕.20 

7 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ 50   



   [๕๙] 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 
8 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่

จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะ
ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

ร้อยละ  
๘๕.20 

 

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 .................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                                รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
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ชื่อโครงการ  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง             โครงการใหม่ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ.          
   ข้อที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือ 
    เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
   ข้อที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
  ข้อที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม.           
   ข้อที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ข้อที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
    การแข่งขัน 
   ข้อที่ ๓  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรการศึกษา 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน                
   ข้อที่ ๑  บริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
   ข้อที่ ๒  พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
       ๒.๓  การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ข้อที่ ๓  วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       ๓.๑  วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
   ข้อที่ ๔  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
       ๔.๑  ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
   ข้อที่ ๖  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ๖.๑  ประชุม อบรม สัมมนาภายใน ภายนอก และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  สนับสนุนกลยุทธ์ สมศ 
                             มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
                                                 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
            ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
                                                         อย่างมคีุณภาพ 
            ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
                                                         การจัดการเรียนรู้ 
                             มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                                              ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
                                                        ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                                              ๓.๒  ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                                              ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                                              ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                                              ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
                                                      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 

                    ข้อที่ ๒  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม   

          ข้อที่ ๔  เป็นพลเมืองดี                                                                                           

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์ ,นางสาวฤดีมาศ  งามสง่า                
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตลุาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals : SDEs) โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและ
กีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน อย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพคนอย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และมีการวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาของวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จัดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้เรียนทุกคน
จ าเป็นต้องเรียนรู้ เพราะการมีสุขภาพดีเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประการแรกของคนไทยรัฐบาลได้ก าหนดไว้เป็น
นโยบายและมาตรฐานในการจัดการศึกษาของประเทศเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถยืนหยัดอย่างไทยใน
ประชาสังคมโลกทั้งปัจจุบันและอนาคตโดยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เชื่อมโยงสู่การบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันโรคการส่งเสริม การพัฒนาสุขภาพ
และการบริหารจัดการชีวิตเพ่ือด ารงสุขภาพที่ดีอันเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการด าเนินชีวิตที่สมดุลทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ  อารมณ์  สังคมและจิตวิญญาณอันเป็นองค์ประกอบของการมีสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์การเรียนรู้มุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนด้านปัญญา พัฒนาระบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณการตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยให้ผู้เรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เข้าใจชีวิต รู้จักและเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนและผู้อื่น รักการออกก าลังกาย และเล่นกีฬา  
รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมทั้งในด้านการป้องกัน การ
ส่งเสริมและการด ารงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีอย่างถาวรของตนเองและครอบครัว 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสายน้ าทิพย์ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียน และสามารถแข่งขันในระดับสูงต่อไป ตลอดจนส่งเสริมด้านสุขศึกษาให้กับนักเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนมีแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาจึงจัดท าโครงการนี้เพ่ือสนองหลักการดังกล่าว 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์และเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๒.๕ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
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๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๑.๒ นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ  
                 ร้อยละ ๘๐  
  ๓.๑.๓ นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 
  ๓.๑.๔ นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 
  ๓.๑.๕ นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ นักเรียนดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

๓.๒.๒ นักเรียนไดฝ้ึกทักษะด้านกีฬาตามเต็มศักยภาพ   
  ๓.๒.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ และเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

๔. วิธีการ / ขั้นตอนการด าเนินงาน และงบประมาณ 

ที ่ สาระส าคัญของกจิกรรม 

และรายละเอียดพอสังเขป 
    ระยะเวลา    งบประมาณ  ที่มา

งบประมาณ 
    ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดท าโครงการ ต.ค.62 - -  

๒. เสนอขออนุมัต ิ พ.ย.62 - -  

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ย.62 - -  

๔. กิจกรรมให้ความรูสุ้ขศึกษา และ
การปฏิบัตตินด้านสุขภาพ 

พ.ย.- ธ.ค.62 - - นางสาวฤดีมาศ และ
คณะกรรมการ 

๕. ด าเนินการตามแผน  
การเรยีนการสอนและฝึกทักษะกฬีา
สากลและกีฬาไทย 

 
พ.ย.62 – ก.ย.63 

   

   ๑๐,๐๐๐ 

-เงินรายได้
สถานศึกษา 

นายชาติวุฒิ และ
คณะกรรมการ 

๖. การทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน 

 
พ.ย.62 – ก.ย.63 

    ๑,๐๐๐ -เงินรายได้
สถานศึกษา 

นายชาติวุฒิ และ
คณะกรรมการ 

๗. การจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรยีน       ก.ย.63    ๑๐๐,๐๐๐ -เงินรายได้
สถานศึกษา 

นายชาติวุฒิ และ
คณะกรรมการ 

๘. กิจกรรมการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้านสุขศึกษา
และพลศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อเขา้
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันตาม
หน่วยงานต่างๆ 

 
ก.ย.63 

   ๕,๐๐๐ -เงินรายได้
สถานศึกษา 

 

นายชาติวุฒิ และ
คณะกรรมการ 

๙. กิจกรรมสุขภาพกาย(กิจกรรมตอน
เช้า) 
- การออกก าลังกายแอโรบิก 

- กิจกรรมแม่ไม้มวยไทย 

 
พ.ย.62 - ก.ย.63 

    ๑,๐๐๐ -เงินรายได้
สถานศึกษา 

 

นายชาติวุฒิ และ
คณะกรรมการ 
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ที ่ สาระส าคัญของกจิกรรม 
และรายละเอียดพอสังเขป 

    ระยะเวลา    งบประมาณ  ที่มา
งบประมาณ 

    ผู้รับผิดชอบ 

๑๐. การอบรมและสัมนาบุคลากรในกลุ่ม
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ      
พลศึกษาในหน่วยงานต่างๆ 

พ.ย.62 - ก.ย.63 -       - 

 

นายชาติวุฒิ และ
คณะกรรมการ 

๑๑. นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
พ.ย.62 - ก.ย.63 

- - นายชาติวุฒิ และ
คณะกรรมการ 

๑๒. สรุปประเมินผลและรายงาน  
ก.ย.63 

 - นายชาติวุฒิ และ
คณะกรรมการ 

รวม  ๑๑๗,๐๐๐ -  
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ    ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
๖. งบประมาณ               ๑๑๗,๐๐๐ บาท  
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน   โรงเรียนสายน้ าทิพย์   
๘. การประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 
๑ ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ 

ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
ร้อยละ ๘๐ 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 ๘๐ 

๓ นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 
 

ร้อยละ ๘๐ 

๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ ๘๐ 

๕ ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ ๘๐ 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียน 
 ๙.๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพท่ีดี และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 ๙.๓ นักเรียนทุกระดับชั้นรู้กติกาและเล่นกีฬาสากล-กีฬาไทยในขั้นเบื้องต้น 
 ๙.๔ นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และประกวด 
               ความสามารถตามหน่วยงานต่าง ๆ 
 ๙.๕ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  
 
                     

               
 
 

              ลงชื่อ .................................................................. ผู้น าเสนอโครงการ 
                        (นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์) 
                    ต าแหน่ง ครู  
 

 
 
                                                              
          ลงชื่อ ................................................................ ผู้อนมุัติโครงการ 
                      (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                                   รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
 



         [๖๕] 
 
ชื่อโครงการ    ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
       โครงการใหม่    
  

สนันสนุนกลยุทธ์ สพฐ.    กลยุทธ์ ๒ ปลูกฝังคณุธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทยและ 
      วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม.   กลยุทธ์ข้อที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษา 
      ขั้นพ้ืนฐาน 
      กลยุทธิ์ข้อที่ ๒ การเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ให้ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
      และมีคุณภาพ 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเทียบเคียง 
      มาตรฐานสากล 
       ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๒.๒ การเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติระดับสากล 
       ๒.๓ การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      ข้อที่ ๓  วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       ๓.๑  วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
      ข้อที่  ๕ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
       ๕.๑  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมวิถีไทย   
       ๕.๒  ศิลปวัฒนธรรมสู่นานาชาติ 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  
เป็นส าคัญ 

สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
                                                  ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง-คุณมีคุณธรรม 
                                                  ข้อที่ ๓ มีงานท า-มีอาชีพ 
     ข้อที่ ๔  เป็นพลเมืองที่ดี 

กลุ่มรับผิดชอบโครงการ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานงานโครงการ   นางสาวกรัญญา   พรพิริยล้ าเลิศ ต าแหน่ง  ครู คศ.๑ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 



         [๖๖] 
 

ศิลปะเป็นศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์จากความคิดและจินตนาการ แสดงออกถึงสุนทรียภาพ  ชื่นชม
ความงาม ความมีคุณค่า วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์  
จินตนาการ และการแสดงออก  ทั้งงานทัศนศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์ การจัดการเรียนการสอนเน้น
กระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ ควบคู่กับทฤษฎี   กิจกรรมด้านศิลปะช่วยพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียน  ส่งเสริมศักยภาพสร้างโอกาสทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  
ส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง  ตลอดจนผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะในศาสตร์ของวิชาศิลปะไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๒.๔ เพ่ือส่งให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  ๒.๕ เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ ตาม
จินตนาการ 
  ๒.๖  เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
  ๒.๗  เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ทั้งด้านทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ 

๓. เป้าหมาย    
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ ร้อยละ ๙๕.๒๐ 
  ๓.๑.๒ นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฎศิลป์ 
ตามจินตนาการ ร้อยละ ๙๕.๒๐ 
  ๓.๑.๓ นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ ๙๕.๒๐ 
  ๓.๑.๔ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๕.๒๐ 
  ๓.๑.๕ นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๕.๒๐ 
 

 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ ผ่านการประเมินการคิด 
วิเคราะห์ และสมรรถนะส าคัญทางการเรียนตามเกณฑ์  
 
 
 
 



         [๖๗] 
 
๔. วิธีการการด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุม วางแผนก าหนดการ
ด าเนินงานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) 

ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๒ ๓๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน คณะครูกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

๒. ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรม/
ประกวดแข่งขัน 

พ.ย.๒๕๖๒ - ส.ค. ๒๕๖๓ ๔๐,๐๐๐ เงินรายได้
สถานศึกษา 

๓. สรุปผล/พัฒนาโครงการ ส.ค.- ก.ย. ๒๕๖๓ - - 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

๖. งบประมาณ    ๗๐,๐๐๐ บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ  

๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 
๙๕.๒๐ 

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

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบสัมภาษณ ์

๓.แบบทดสอบ 
๔. แบบส ารวจ 

  ๕. แบบประเมิน
การจัดนิทรรศการ 
 
 
 
 

๒. ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี/นาฏศิลป์ ตามจินตนาการ 

ร้อยละ 
๙๕.๒๐ 

๓. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ร้อยละ 
๙๕.๒๐ 

๔. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
ศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 
๙๕.๒๐ 

๕. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 
๙๕.๒๐ 

๖. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 
๙๕.๒๐ 

๗. ครูท าวิจัยในชั้นเรียน และน าผลไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 
๙๕.๒๐ 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  ๘.๒ นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 



         [๖๘] 
 
  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 าแหน่งครู คศ.๑ 
 
 
 
                                 ลงชื่อ ........................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                                                        รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   



  [๖๙] 

ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่ 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ.           ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลย ี  
             เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม.   ข้อที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน       ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐   
    ข้อที่ ๓ มีงานท า - มีอาชีพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ         กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้ประสานงานโครงการ         นางสาวพรกนก  ติวสร้อย  ต าแหน่ง ครู 
ระยะเวลา           ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นการสร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการ
ประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่สิ่งที่ยากข้ึน เป็นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้  และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้                     
จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น เรียกว่าเป็น Problem Based Learning โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการ
สอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้บูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
งานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนา
การศึกษายุคไทยแลนด์ ๔.๐ เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็น พ่ีเลี้ยง ครูฝึก 
(Coach) การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียนมีทักษะ              
ที่ต้องการ เช่น การท างานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ 
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของคน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ ๒ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้โรงเรียนสายน้ าทิพย์             
ได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระ การเรียนรู้
ของผู้เรียน 

  

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒.๒  เพ่ือให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 
 ๒.๓  เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตรงตามเนื้อหาวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติ 
 
 
๓. เป้าหมาย    
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๙๑ 
  ๓.๑.๒ มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพียงพอ ร้อยละ ๑๐๐  
  ๓.๑.๓ ครมูีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  ๙๑   
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  ๓.๑.๔ ครูมีการพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๙๑   
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
        ๓.๒.๒  มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 
         ๓.๒.๓ ครูมีทักษะและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

๔. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดท าโครงการ ต.ค. ๖๒ - - 
 นางสาวพรกนก   

๒ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค. ๖๒ - - 
๓ แต่งตั้งกรรมการ ต.ค. ๖๒ - - บริหารวิชาการ 
๔ ด าเนินงานตามโครงการ 

๔.๑ พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการใน
กลุ่มสาระและวัสดุ อุปกรณ์ 
    - ห้องการงานอาชีพ 
    - ห้องคอมพิวเตอร์ 
    - ห้องหุ่นยนต์  

 
ต.ค. ๖๒  - พ.ย. ๖๓ 

 
พ.ย. – ก.พ. ๖๓ 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

เงินรายได้ฯ 
เงินอุดหนุน 

 
บริหารงานทั่วไป 

๔.๒ การเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จาก
บริษัทบางกอกซอฟท์แวร์ 

ก.พ. ๖๓ 
๑,๒๑๐,๘๑๒ 

 
เงินรายได้ฯ 

(เก็บจากผู้เรียน) 
คณะกรรมการฯ 

๔.๓ จัดท าเว็บไซต์โรงเรียนและปรับปรุง 
ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต 

ทั้งปี 
๑๐,๐๐๐ 

 
เงินรายได้ฯ 
เงินอุดหนุน 

คณะกรรมการฯ 

๔.๔ ค่ายอบรมทักษะหุ่นยนต์ มิ.ย. ๖๓ ๓๐,๐๐๐ 
เงินรายได้ฯ 
เงินอุดหนุน 

คณะกรรมการฯ 

๔.๕ กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ ต.ค. ๖๓ ๑๐,๐๐๐ 
เงินรายได้ฯ 
เงินอุดหนุน 

คณะกรรมการฯ 

๔.๖ การประกวด แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ต.ค. ๖๓ ๘๐,๐๐๐ 
เงินรายได้ฯ 
เงินอุดหนุน 

คณะกรรมการฯ 

๕ นิเทศ ก ากับ ติดตามผล ทั้งปี - - บริหารวิชาการ 

๖ รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ มิ.ย. ๖๓ - ก.ค. ๖๓ ๑,๐๐๐ 
เงินรายได้ฯ 
เงินอุดหนุน 

คณะกรรมการฯ 

๗ รายงานการประเมินโครงการ ส.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๓ ๑,๐๐๐ 
เงินรายได้ฯ 
เงินอุดหนุน 

คณะกรรมการฯ 

 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ     ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๖. งบประมาณ             ๑,๔๓๒,๘๑๒ บาท 
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๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ, กลุ่มบริหารงานทั่วไป, กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๘. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
 - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน   
    - มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพียงพอ  
 - ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  
 - ครูมีการพัฒนาทักษะและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน  
 

 
ร้อยละ ๙๑.๒๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๙๑.๒๐ 

 
ร้อยละ ๙๑.๒๐ 

 

 
การทดสอบ 

 
การสอบถาม   

 
การสอบถาม 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
รายงาน 

 
แบบทดสอบ 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

รายงานการจัดกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    -  ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความ 
พึงพอใจในการด าเนินการพัฒนานักเรียน 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
    -  ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ 
ในกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ 

 
ร้อยละ ๙๑.๒๐ 

 
 
 
ร้อยละ ๙๑.๒๐ 

 

 
การสอบถาม 

 
 
  

การสอบถาม 
 
 

 
แบบสอบความ 
ความพึงพอใจ 

 
 

แบบสอบความ 
ความพึงพอใจ 

 
 

 
 
 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติงานสูงขึ้นและมีมาตรฐานระดับสากล 
 ๙.๒ ครูและบุคลากรมีสื่อและนวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
และคุณภาพอย่างเพียงพอ 
 ๙.๓ ครูและบุคลากรมีทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
 

                                   ลงชื่อ ............................................................................... ผูน้ าเสนอ โครงการ 
                 (นางสาวพรกนก  ติวสร้อย) 
               ต าแหน่ง คร ู
                        

                                                                           
      ลงชื่อ ............................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                                   รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
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ชื่อโครงการ           ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ.          
 ข้อที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร  
                                        และส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพป. กทม.   

ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน          
ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  2.1 หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.2 การเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติระดับสากล 
  2.3 การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2.4 การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาทักษะการคิด 
 2.5 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ โดยใช้ 

      ภาษาอังกฤษ (MEP) 
2.6 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ     
      (MSIEP)  

 ข้อที่ ๓ วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
   3.1 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา สมศ.   
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

    มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ 
                                                                  จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
             2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
                                                                  บรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
    มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
              3.1  จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
                                                                    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
              3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
                                                                   การเรียนรู้ 
              3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
              3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า 
                                                                   ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
              3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ 
                                                                  พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10  
                                       ข้อที่ 2  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานงานโครงการ นายสุทิน เจริญพร  ต าแหน่ง คร ู
ระยะเวลา   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะ
ส าคัญและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาตน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการอันจะน าไปสู่     
การเพ่ิมขีดความสามารถของผู้เรียนในการแข่งขันระดับประเทศ และการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดย“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”ด้วย
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 

ดังนั้น โรงเรียนสายน้ าทิพย์ จึงสงเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และชวยใหครูสามารถจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของภาษา เพื่อให้ผูเรียนมีความสามารถในการใช้และ
สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และเพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางภาษาอังกฤษให้
สูงขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 ๒.๒  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๒.๔  เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
    ๒.๕  เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในระดับดีและเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง

      
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ิมข้ึน 
  ๓.๑.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80.
๒๐                          
  ๓.๑.๓  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
   ๓.๑.๔  นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๓.๑.๕  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในระดับดีและเพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ร้อยละ ๕๐ 
 
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
    นักเรียนมีทักษะและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน และมีผลการทดสอบระดับชาติ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
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๔. วิธีการด าเนินการ  
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ทีม่า

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
ภาษาจีนพ้ืนฐาน โดยครูชาวต่างชาติ 

ต.ค. ๖๒ –  
ก.ย. ๖๓ 

๕,๒๐๐,๐๐๐ งบสนับสนุน
จาก

ผู้ปกครอง 

นายสุทิน 
และครูในกลุ่ม
สาระภาษาต่าง 
ประเทศ ๒ การฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเตรียมนักเรียนเข้า

แข่งขันในกิจกรรมโครงการต่างๆ 
ต.ค. ๖๒ –  
ก.ย. ๖๓ 

๓0,๐๐๐ งบรายได้ฯ 

๓ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน-เขียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

มี.ค. ๖๓ ๑๐,๐๐๐ งบรายได้ฯ  

4 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม           
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

มี.ค. ๖๓ ๕๐,๐๐๐ งบรายได้ฯ 

5 English Clinic สอนเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนที่มีผลการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

มี.ค. ๖๓ ๓๐,๐๐๐   งบรายได้ฯ 

6 การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Intensive 
English Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

ก.ย. ๖๓ ๑๕,๐๐๐ งบรายได้ฯ 

7 การเข้าค่าย English Camp นอกสถานที่                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

ก.ย. ๖๓ ๒๓๔,๐๐๐ งบสนับสนุน 
จาก

ผู้ปกครอง 
8 กิจกรรมวัน Christmas ธ.ค. ๖๒ ๑๐,๐๐๐ งบรายได้ฯ 

  
๙ 
 

การสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือ
เตรียมการสอบ O-Net ของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ก.ย. ๖๓  ๕,๐๐๐ งบรายได้ฯ 

๑๐ ครูท าวิจัยในชั้นเรียน ต.ค. ๖๒ –  
ก.ย. ๖๓ 

- - 

๑๑ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ต.ค. ๖๒ –  
ก.ย. ๖๓ 

- - รองฯวิชาการ 

๑๒ ประเมินโครงการ ก.ย. ๖๓ - - นายสุทิน 
๑๓ สรุปรายงาน ก.ย. ๖๓ - - นายสุทิน 

และครูในกลุ่ม
สาระภาษาต่าง 
ประเทศ 

รวม  ๕,๕๘๔,๐๐๐   
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5. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 
๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม

สาระภาษาต่างประเทศเป็นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ  
๘0.๒๐ 

๑. ตรวจสอบ 
๒. รายงาน          
    โครงการ 
๓. สอบถาม 
๔. ประเมินกิจกรรม 

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

๒ นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ  
๘0.๒๐ 

๓ นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ  
๘0.๒๐ 

๔ นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในระดับดีและ
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ  
๕๐ 

๕ ครูท าวิจัยในชั้นเรียน และน าผลไปใช้ใน       
การเรียนการสอน 

ร้อยละ  
๙0.๒๐ 

 

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๕.๑ นักเรียนมีเจตคติท่ีดีและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมากข้ึน 
 ๕.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สูงขึ้นตามล าดับ 
 ๕.3  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๕.4 นักเรียนมีผลการสอบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ๕.5 นักเรียนสามารถสื่อสารได้ และมีผลการทดสอบระดับชาติ เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ ...................................................................... ผู้น าเสนอโครงการ 
          (นายสุทิน     เจริญพร) 
       ต าแหน่ง ครู 
 
                               
 
                                                                
                              ลงชือ่ .................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

         (นางพร     อนันต์ชื่นสุข) 
                  รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
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ชื่อโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
     โครงการใหม่ 
สนับสนุนกลยุทธ์ส านักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          ข้อที ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
                    เศรษฐกิจพอเพียง  
สนับสนุนกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
           ข้อที ่๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน 
                     การแข่งขัน   
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 
          ข้อที่ ๑ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
          ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
                    ๒.๓ การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                    ๒.๔ การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
           ข้อที ่๓ วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
                    ๓.๒ วิจัยเพือ่การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                    ๓.๔ วิจัยเพือ่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
                              ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
         มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
       คุณภาพ 

   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
                                      เรียนรู ้
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
                                      ในชีวิตได้ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
                                      จัดการเรียนรู้ 
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         สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
          ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานงานโครงการ    นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์ , นายวุฒิพงศ์ โฉสูงเนิน  
ระยะเวลา   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรโรงเรียนสายน้ าทิพย์ เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และพัฒนาอย่างรอบด้าน  เพ่ือความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ปลูกฝังและเสริมสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการ สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

โรงเรียนสายน้ าทิพย์เห็นความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนขึ้น การ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๐ ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบและกตัญญู
กตเวที ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกประการ 

๒. วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนสามารถยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 ๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๕ เพ่ือให้นักเรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
 ๒.๖ เพ่ือให้นักเรียนสามารถท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 ๒.๗ เพ่ือให้นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 ๒.๘ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
      
      
 



[๗๘] 

๓. เป้าหมาย 
          ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
               - นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ร้อยละ ๘๖ ขึ้นไป 
               - นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี 
                  ต่ออาชีพสุจริตร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป 
          ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                - นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 

๔.วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา 
งบประมา

ณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนด าเนินการ ต.ค.62 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เงินอุดหนุน 
รายหัว 
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

๒ 
กิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ ต.ค.62-ก.ย.63 ๑,๕๐๐ ครูประจ าชั้น 

๓ 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ก.พ.63 ๑,๔๘๐ ครกูรัญญา 

๔ คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล พ.ค.62-ก.พ.63 ๑,๕๐๐ 
ครูชาติวุฒิและ
คณะกรรมการ 

๕ 
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

พ.ค.63-ส.ค.63 ๑๘๐,๐๐๐ 
ครูชาติวุฒิและ
คณะกรรมการ 

๖ 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ 

ต.ค.62-ก.ย.63 ๓,๐๐๐ ครูประจ าชั้น 

๗ 
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑-๖ 

ต.ค.62-ก.ย.63 ๓,๐๐๐ ครูประจ าชั้น 

๘ 
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ต.ค.62-ก.ย.63 360,040 
ครูชาติวุฒิและ
คณะกรรมการ 

๙ 
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 

มิ.ย.-ก.ค.63 
๓๕,๐๐๐ 

 
ครูชาติวุฒิและ
คณะกรรมการ 

๑๐ 
กิจกรรมDay Camp ลูกเสือ เนตรนารี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

มิ.ย.-ก.ย.63 ๕,๐๐๐ 
ครูชาติวุฒิและ
คณะกรรมการ 

๑๑ พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๖ พ.ย.63 ๑,๕๐๐ 
ครูชาติวุฒิและ
คณะกรรมการ 

๑๒ 
พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือไทย 
 

มิ.ย.-ก.ค.63 ๑,๕๐๐ 
ครูชาติวุฒิและ
คณะกรรมการ 

๑๓ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน์ 
ของนักเรียน 

ต.ค.62-ก.ย.63 ๑,๐๐๐ 
ครูชาติวุฒิและ 
คณะกรรมการ 

 
 

รวม  ๔๓๒,๔๘๐  
 



[๗๙] 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินงาน 
        ปีการศึกษา ๒๕63 

๖.งบประมาณ 

      เงินอุดหนุนรายหัวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 594,๕20 บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
 โรงเรียนสายน้ าทิพย์ , อุทยานเบญจสิริ , ค่ายลูกเสือวชิราวุธ , พิพิธภัณฑ์เด็ก(จตุจักร,ทุ่งครุ) , พิพิธภัณฑ์ฐาน
ทัพอากาศ , ท้องฟ้าจ าลอง(รังสิต,สุขุมวิท) , อุทยานประวัติศาสตร์(อยุธยา)  

๘. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 
๑ ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

หลักสูตร 
 

 

 

 

- ประเมินจาก    
  แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบสอบถาม 

 

 

 

 

๒ ร้อยละของผู้เรียนเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ 

๓ ร้อยละของผู้เรียนสามารถยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๔ ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ  
ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

๕ ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

๖ ร้อยละของผู้เรียนสามารถท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ัน
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๗ ร้อยละของผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๘ ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ หา

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

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



[๘๐] 

 
 
 
 

               ลงชื่อ...................................................................... ผู้น าเสนอโครงการ 
นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์ 

ต าแหน่ง   คร ู
         
 
 
 

         ลงชื่อ ...................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   



[๘๑] 

ชื่อโครงการ ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  
สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ. 

 ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 ข้อที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม. 
 ข้อที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน   
 ข้อที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ  
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 
   ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   ข้อที่ ๔ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน   
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา  
    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
            1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 
    มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
            2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
                                                  เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
            2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
                                                  จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
    มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
                                                   สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
            3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
            3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
            3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา 
                                                  ผู้เรียน 
            3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
                                                  ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
    ข้อที่ ๓ มีงานท า มีอาชีพ 
    ข้อที่ ๔ เป็นพลเมืองดี 
 
 



[๘๒] 

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานงานโครงงาน     นางสาวนุชนารถ  มีสุข     ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 
ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ในข้อที่ ๓ ได้กล่าวถึงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยโครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้มีการ
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้ครู ผู้เรียน และบุคลากรอ่ืนๆ มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ 
ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ จึง
ไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น หากยัง
ต้องให้ผู้เรียนรักการอ่านเพ่ือให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ในด้านการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น นอกจากนี ้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงให้ความส าคัญในด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก ดังพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ณ อาคารใหม่ สวน
อัมพร ส่วนหนึ่งความว่า ผู้เจริญต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาหาความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์อยู่เสมอ ซึ่งการอ่านเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดอ่านและ
ฉลาดรอบรู้ เพราะประสบการณ์ที่ได้จากการอ่าน เมื่อเก็บสะสมเพ่ิมพูนนานวันเข้าก็จะท าให้เกิดความคิดและ
สติปัญญา เป็นคนฉลาดรอบรู้ได้ อีกทั้งการอ่านยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์
ทั้งด้านจิตใจและบุคลิกภาพ 
  ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนสายน้ าทิพย์จึงตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
โดยเฉพาะห้องสมุด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย หลากหลายด้วยหนังสือ สื่อ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
พร้อมให้บริการแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนภายในโรงเรียน และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
 ๒.๒ เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการต่อการ
ให้บริการ 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ผู้เรียนใช้ห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐.20 ขึ้นไป 
  ๓.๑.๒ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด ร้อยละ ๘๐.20 ขึ้นไป 
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



[๘๓] 

๔. วิธีการด าเนินการ 
  กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
  กิจกรรมย่อยที่ ๒ การจัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในงานห้องสมุด 
  กิจกรรมย่อยที่ ๓ กิจกรรมอบรมยุวบรรณารักษ์ 
  กิจกรรมย่อยที่ ๔ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
    - จัดซื้อหนังสือทั่วไป 
    - จัดซื้อสารานุกรม และพจนานุกรม 
    - จัดซื้อบอร์ดเกมพัฒนาการเรียนรู้ ตุลาคม 

๒๕๖๒ ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๓ 

๑๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน นางสาวนุชนารถ 
มีสุข และ

คณะกรรมการ
งานห้องสมุด 

 ๒. การจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานห้องสมุด 
    - จัดซื้อวัสดุในงานบริหาร 
    - จัดซื้อวัสดุในงานเทคนิคห้องสมุด 
    - จัดซื้อวัสดุในงานบริการ 
    - จัดซื้อวัสดุการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

๒๗,๐๐๐ เงินอุดหนุน 

๓. กิจกรรมอบรมยุวบรรณารักษ์ มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

๓,๐๐๐ เงินอุดหนุน 

๔. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ 
    - กิจกรรมอ่านยามว่าง สร้างความรู้ 
    - กิจกรรมพ่ีเล่าให้ฟัง 
    - กิจกรรมรู้รอบตอบได้ 
    - กิจกรรมพจนานุกรมมหาสนุก 
    - กิจกรรมป้ายนิเทศวันส าคัญ 
    - งานสัปดาห์ห้องสมุด 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ถึง 
กันยายน
๒๕๖๓ 

๓๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน 

๕. จัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
    - มุมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา  
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
    - จัดซื้อวัสดุตกแต่งห้องสมุด 

มีนาคม ถึง 
พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน 

๖. ปรับปรุงพื้นห้องสมุด มีนาคม ถึง 
พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

๑๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน 

รวม  ๒๘๐,๐๐๐   

 



[๘๔] 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๖. งบประมาณ 
 ๒๘๐,๐๐๐  บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  
 -   

๘. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 

ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด ร้อยละ ๘๐.๒๐ การบันทึกสถิติ แบบรายงานสถิติ 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ห้องสมุด 

ร้อยละ ๘๐.๒๐ การสอบถาม 
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ๙.๒  ครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา และชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 ลงชื่อ .................................................................... ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวนุชนารถ  มีสุข)      

คร ูคศ.๑  
 
 
 
 
  ลงชื่อ .................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                                  รกัษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   



   [๘๕] 
 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) 
ลักษณะแผนงาน  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ สพฐ.           
    ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลย ี                        
                                             เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ สพป.กทม.              
     ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
             ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
      ในการแข่งขัน 
     ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน       
  ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา   
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

     มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
                                                    คุณภาพ 
                                          2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
                                                    จัดการเรียนรู ้
     มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                   3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
                                                    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                   3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
                                                    การจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
 ข้อที่ 1 มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 ข้อที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานงานโครงการ        นางสาวประภาศิริ     สขุเจริญ     ต าแหน่ง  ครชู านาญการ 

      นางสาวพรกนก   ติวสร้อย    ต าแหน่ง  ครู 
      นางสาวศศิธร   ค านึง        ต าแหน่ง  ครู 
      นางสาวรชัดา   บุญมหาสิทธิ์ ต าแหน่ง  ครู 

ระยะเวลา        ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง 30  กันยายน  ๒๕๖3 
       
 



   [๘๖] 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

โลกของการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในศตวรรษที่  ๒๑ เครื่องมือเพ่ือแสวงหาความรู้                      
มีความส าคัญมากกว่าเนื้อหาความรู้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้
ด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆมากมายและตลอดเวลาที่ต้องการ ท าให้ห้องเรียนมีความแปลกตาไปจากท่ีเป็นอยู่ ภาพของ
การที่นักเรียนหรือนิสิต นักศึกษาจะมีคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) ไอแพด (iPad) หรือสมาร์ท
โฟน (SmartPhone) เป็นอุปกรณ์การเรียนจึงเป็นเรื่องปกติดังนั้นหน้าที่ของครูอาจารย์ในการสอนจึงเปลี่ยนแปลงไป
จากการยืนหน้าชั้น มาเป็นการกระตุ้นและอ านวยความสะดวกในการเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้มากที่สุดด้วยกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงท าให้เกิดแนวความคิดต่อการจัดการศึกษานั้น
เปลี่ยนแปลงไปด้วย  

แนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย STEM Education สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษา
ที่บูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน า
ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง นอกจากนี้ยังสนองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ รวมทั้งการ
พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน ช่วยนักเรียน            สร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่าง ๔ สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท างาน  
๒. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมสะ

เต็มศึกษา 
  ๒.๒ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้สามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและ

คณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 
  ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในชีวิตจริงทั้งในและนอกห้องเรียน 

รวมทั้งมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓. เป้าหมาย    
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
กระบวนการทางวิศวกรรมเป็นฐาน ร้อยละ ๘๕ 
  ๓.๑.๒ นักเรียนเข้าใจสาระวิชาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากข้ึน ร้อยละ ๘๕.20 
  ๓.๑.๓ นักเรียนเข้าใจและสนใจการประกอบอาชีพด้านสะเต็มศึกษามากขึ้น ร้อยละ ๘๕.20 
  ๓.๑.๔ นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๕.20 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์  และ
เห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  ๓.๒.๒ นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยและปฏิบัติตนเป็นคนดีตามค่านิยม 12 ประการ 
 

๔. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดท าโครงการ พ.ย. ๖2 - - น.ส.ประภาศิริ 
คณะกรรมการ ๒ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ย. ๖2 - - 

๓ แต่งตั้งกรรมการ พ.ย. ๖2 - - บริหารวิชาการ 



   [๘๗] 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๔ ด าเนินงานตามโครงการ 
๔.๑ พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สะเต็ม
ศึกษา 
 

 
พ.ย. 62 - ส.ค. 

๖3 

 
๑๐0,000 เงินรายได้ฯ 

เงินอุดหนุน 

บริหารงานทั่วไป 

๔.๒ การจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การจัดการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษา 

พ.ย. 62 - ก.ค. 
๖3 

10,000 เงินรายได้ฯ 
เงินอุดหนุน 

คณะกรรมการฯ 
 

๔.๓ การอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ก.ค. - ต.ค. ๖3 ๑0,000 เงินรายได้ฯ 
เงินอุดหนุน 

คณะกรรมการฯ 

๔.๔ การจัดท าโครงงานสะเต็มศึกษา ต.ค. 62 – ส.ค. 
๖3 

๖,๐๐๐ เงินรายได้ฯ 
เงินอุดหนุน 

คณะกรรมการฯ 

๔.๕ การศึกษาดูงานครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ม.ค. – พ.ค. ๖3 ๕,๐๐๐ เงินรายได้ฯ 
เงินอุดหนุน 

คณะกรรมการฯ 

4.6 จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาแก่ผู้เรียน มิ.ย. – ก.ย. 63 ๑0,000 เงินรายได้ฯ 
เงินอุดหนุน 

คณะกรรมการฯ 

๕ นิเทศ ก ากับ ติดตามผล ทั้งปี - - บริหารวิชาการ 

๖ รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
ก.พ. - 

ก.ย. 63 
๓,000 

เงินรายได้ฯ 
เงินอุดหนุน 

คณะกรรมการฯ 

๗ รายงานการประเมินโครงการ 
ต.ค. 62 - 
ก.ย. ๖3 

๒,000 - คณะกรรมการฯ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ    ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง ๓0 กันยายน  ๒๕๖3 
๖. งบประมาณ          ๑๔๖,๐๐๐ บาท 
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ, กลุ่มบริหารงานทั่วไป, กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๘. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมเป็นฐาน 
 
- นักเรียนเข้าใจสาระวิชาและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น 
- นักเรียนเข้าใจและสนใจการประกอบอาชีพด้าน
สะเต็มศึกษามากขึ้น 
- นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 
๒๑ เพ่ิมข้ึน 

 
ร้อยละ ๘๕.๒๐ 

 
 
 

ร้อยละ ๘๕.๒๐ 
 

ร้อยละ ๘๕.๒๐ 
 

ร้อยละ ๘๕.๒๐ 

 
การสังเกตการแสดง
ออกเป็นรายกลุ่มหรือ

รายบุคคลใน
สถานการณ์จริง 

การทดสอบ 
 

การสอบถาม 
 

การสังเกต 
 

การทดสอบ 

 
แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
แบบทดสอบวัดความรู้ 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
แบบทดสอบวัดความรู้ 



   [๘๘] 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นั ก เรี ยน รั กและ เห็ น คุณ ค่ าของการ เรี ยน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้
ตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน 

 

 
ร้อยละ ๘๕.๒๐ 

 
 
 
 

 
การสอบถาม 

 
การสังเกต 

 

 
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

- นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ ดี เช่น  มีความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ซื่อสัตย์ อดทน 

ร้อยละ ๘๕.๒๐ การสอบถาม 
 

การสังเกต 
 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิตจริงและสร้างนวัตกรรมที่สะเต็ม               
เป็นพื้นฐาน 
  ๙.๒ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มองเห็นเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคต 
  ๙.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
  ๙.๔ ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างมั่นใจ 
    ๙.๕ โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการศึกษาสะเต็มที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมพูนโอกาสให้
นักเรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลาย มีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

 
 
 

      
 

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

 
 

 
    ลงชื่อ .................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                                   รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
 



   [๘๙] 
 
ชื่อโครงการ         พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 

สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ. 

    ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 
              ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
    ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา     
    ข้อที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย 
     อ านาจเป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม. 

   ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
   ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 

   ข้อที่ 3 วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา 

     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
                                         สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
                                         ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา 
                                         ผู้เรียน 
      3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
                                         ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้      

สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

 ข้อที่ 1 มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      ข้อที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
   ข้อที่ 3 มีงานท า - มีอาชีพ 



   [๙๐] 
 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางพร  อนันต์ชื่นสุข  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ระยะเวลา   ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖3 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ       
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา             
การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสาน
เทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)  

การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามารถ 
น าพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่สมดุลของ 
การพัฒนา รวมถึงท าให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของ 
โลก เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับ  
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและเป้าหมายไทยแลนด์ ๔.๐ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
๒๐ ปี โดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการ
จัดท า ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นก าลังอ านาจแห่งชาติ เพ่ือก้าวไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน ๒๐ ปี ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สวดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ ด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของผู้เรียน โดยครูช่วยแนะน า       
และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของตนเองได้  
ซึ่งในแต่ละชั้นเรียนจะพบปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ระยะเวลาที่ผู้เรียนจะเกิด
การเรียนรู้ และเข้าใจไม่เท่ากัน หรือ อาจมีปัญหาต่างๆ ที่ท าให้เป็นอุปสรรค์ทางการเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ 
เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะต้องเป็นผู้คิดค้น หาวิธีแก้ไข น าไปสู่การท าวิจัยนั่นเอง 
  “ความคิดสร้างสรรค์ สาระความรู้ และเทคโนโลยีที่ดี จะสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ”                
โครงการพัฒนา “งานวิจัย และนวัตกรรม” มีเป้าหมายที่จะสร้างเทคนิคการเรียนแบบใหม่ มีความแตกต่าง 
เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการพัฒนางานวิจัยในระดับห้องเรียน ให้เป็นระดับการเรียนรู้เชิงกว้าง ผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย  

นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ ในที่นี้ กล่าวถึง
ประโยชน์ทางการเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

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



   [๙๑] 
 
3. เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 

  ๑. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
   การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการเรียนรู้ และส่งผลให้เกิด 
   การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ร้อยละ ๘3.20 
  ๒. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม ร้อยละ ๘3.20 

  เชิงคุณภาพ 

  ๑. สถานศึกษามีความพร้อมด้านการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งใช้กระบวนการวิจัย  
      และงานนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ครูผู้สอนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ 
       ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมคณะกรรมการ ต.ค. 62 - - นางพร 
และคณะ ขออนุมัตโิครงการ พ.ย. 2562 

วางแผน พ.ย. 2562 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ พ.ย. 2562 ๑๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน บริหารทั่วไป 
จัดหาวัสดุ – อุปกรณ ์/ สื่อ พ.ย. 2562 ๔๑๐,๐๐๐ เงินรายได้ บริหารวิชาการ 
อบรมพัฒนาบุคลากรในเรื่องสื่อ 
งานวิจัย และนวัตกรรม 

ต.ค. – พ.ย. 
2562 

๙๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน บริหารงานบุคคล 

จัดท าและสนับสนุนการแสดงผลงาน
ทางการศึกษาของสถานศึกษา 

พ.ย. 2562 – 
ก.ย. 2563 

๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ บริหารวิชาการ 

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

ต.ค. 2563 ๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน นางพร 
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 1 ปี 705,000 - - 

5. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖3 

๖. งบประมาณ 

  - ค่าตอบแทนวิทยากร      705,๐๐๐  บาท 
  - ค่าวัสดุ/อุปกรณ ์          5,๐๐๐  บาท 

    รวมทั้งสิ้น             705,๐๐๐   บาท 



   [๙๒] 
 
7. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 

๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ครูผู้สอนน าผลงานวิจัย และนวัตกรรมไป
ใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ ๘3.20 - ตรวจสอบผล  - แบบทดสอบ 

ครูใช้งานวิจัย และนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  

ร้อยละ ๘3.20 - ตอบแบบสอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 
 

ครูได้พัฒนาในด้านงานวิจัย และ
นวัตกรรม 

ร้อยละ ๘3.20 - การจัดอบรม  
- ตอบแบบสอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- สื่อ/เทคโนโลยี 
- แบบสอบถาม 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ร้อยละ ๘3.20 สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  9.2 ร้อยละ ๘3.20ครูผู้สอนได้น าผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  9.3 ร้อยละ ๘3.20 ครูผู้สอนได้สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้โดย 
        ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการเรียนรู้ และส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
  9.4 ร้อยละ ๘3.20 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านงานวิจัย และนวัตกรรม 

                    
 
 

          ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
 

          ลงชื่อ .......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 

   รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่       
สนันสนุนกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ที ่๓ ขยายโอกาสทางการศึกษา 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม.  กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี   
           คุณภาพ 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ด้านที่ ๑  ด้านคุณภาพศิษย์ 
     ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนเป็นคนดี 
     ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
     ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
     ข้อที่ ๔ เป็นพลเมืองดี   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวอรทัย ห่อทอง ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1  
ระยะเวลา        ๑ ตุลาคม ๒๕๖2  ถึง 30 กันยายน ๒๕๖3 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
เพ่ือสนองกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ให้ความส าคัญกับการสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคมในทุกด้านรวมทั้งด้านการศึกษา รวมไปถึงเพ่ือสนองนโยบายด้านโอกาสความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้
ทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งนี้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่แสดงเจตนารมณ์การยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยก าหนดสิทธิและ
โอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและ
เยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับ
โอกาส และบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ  เน้นให้มีการ
น าบริการสนับสนุนต่างๆมาจัดกระบวนการเรียนการสอน สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยก าหนดทางเลือกให้
หลายทางเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรวมกันได้ไม่แบ่งแยกและเลือกปฏิบัติในโรงเรียน โดยบุคลากรต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างเข้มแข็งเป็นศูนย์บริการนักเรียนที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้นวัตกรรม (Best practice) เป็น
แหล่งเรียนรู้ (Resource center) ทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดผลโดยพัฒนาศักยภาพของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  
                 ดังนั้นโรงเรียนสายน้ าทิพย์ จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
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๒.  วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และขจัดการเลือกปฏิบัติให้แก่เด็กและเยาวชนพิการให้ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
๒.๒ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่

เหมาะสมกับสภาพความพิการ  
๒.๓ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวมให้ได้มาตรฐาน 
๒.๔ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ ให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือพัฒนาเด็กพิเศษ 
๒.๕ เพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนครู ผู้ปกครอง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในการ

สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

    นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีความต้องการรับ
บริการทางการศึกษาเป็นพิเศษ             

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
     โรงเรียนสายน้ าทิพย์  สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วม (Inclusive Education) ซึ่ง

ให้บริการนักเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ (Resource center) ทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและการ
วัดผล ครูผู้สอนส่งเสริมให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพได ้

 
๔.  วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 การประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงานการศึกษา
พิเศษ 

ต.ค. 62 – พ.ย. 62 - - นางสาวอรทัย  ห่อ
ทอง และ
คณะกรรมการ
การศึกษาพิเศษ ๒ ด าเนินการคัดกรองนักเรียน

ที่มีความต้องการพิเศษ 
ต.ค. 62 – ส.ค. 63 ๕,๐๐๐ เงินรายได้

สถานศึกษา 
๓ การจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์

และใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ 
ต.ค. 62 – ส.ค. 63 5,000 เงินรายได้

สถานศึกษา 
๔ ฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม

แข่งขันความสามารถของ
นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษภายนอกโรงเรียน 

ต.ค. 62 – ก.ย.63 10,๐๐๐ เงินรายได้
สถานศึกษา 

 การสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ส.ค. 63 – ก.ย. 63 - - 

รวมทั้งสิ้น  ๒๐,000   
๕.  ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน  2563 
๖. งบประมาณ   ๒๐,000 บาท                 
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๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
๘. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
8.๑ โรงเรียนสายน้ าทิพย์ มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียน
ร่วม 

-สังเกต 
-ประเมินจากสภาพจริง 
-สัมภาษณ์ 

-ประเมิน 
-แบบนิเทศติดตาม 
-แบบรายงานการประเมินตนเอง 

8.๒  นักเรียนเรียนร่วมได้รับสิทธิและโอกาส
เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพและได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวกทุกคน 

-สังเกต 
-สอบถาม 
 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.๑  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนมีสิทธิ มีโอกาสและมีความเสมอภาคในการเรียน 
 9.๒  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนเรียนรวมและเรียนร่วม 
 9.๓  นักเรียนมีความต้องการพิเศษในโรงเรียน ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาเหมาะสม สอดคล้องตามความต้องการ ความจ าเป็นของแต่ละบุคคลที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 

ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางสาวอรทัย  ห่อทอง) 
                                                        ต าแหน่ง ครู 

 
 

ลงชื่อ ........................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                                 รกัษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
 



[๙๖] 

 มชื่อโครงการ  พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง  
    โครงการใหม่ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ สพฐ. 

ข้อที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ สพป.กทม. 
   ข้อที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียน 
   ข้อที่ ๓ วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
   ๓.๔ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนาผู้น าด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
        ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
        ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                          2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                          2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
                                          สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
                          2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
                          2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
                                           คุณภาพ 
                          2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ        
                                          จัดการเรียนรู ้
   มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
                                           ประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 
                           3.2  ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                           3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                           3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                           3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง  
                                           การจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ               นางสาวภิมพ์รภัสร ์ กษิติประดิษฐ ต าแหน่ง  ครู 
ระยะเวลา                  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓0 กันยายน  ๒๕๖๓ 
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๑. หลักการและเหตุผล 

   ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชประสงค์  ในการส่งเสริมการสร้างคุณธรรมความดีให้เกิดขึ้น มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ โดยการสนับสนุนของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จะสร้างเยาวชนให้มั่นคงอยู่ในความ
ดีเสมอ  โดยการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน  ควบคู่กันไปในศูนย์ ๓ แห่ง  ได้แก่ มูลนิธิยุวสถิรคุณ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   และศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ตามวิสัยทัศน์ว่า 
“ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ในพระราชกระแสรับสั่ง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน  
“ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง”  

การพัฒนาศักยภาพครู ให้ตระหนักถึงหน้าที่  ความส าคัญของอาชีพครู  การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวม 
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  และใช้โครงงานคุณธรรม (Moral Project)  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดี  
จากการลงมือปฏิบัติจริง  พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน  ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือเป้าหมายการสร้างคนดีสู่
สังคม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
 ๒.  เพ่ือให้มีการด าเนินเกี่ยวกับการให้การศึกษาประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้มีธรรมาภิ
บาล 
 ๓. เป้าหมาย 
 ๔.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๑๐๐ % ของนักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม  
 ๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

๔. วิธีการด าเนินการ  
ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ วางแผนด าเนินการ 

-แต่งตั้งคณะท างานโรงเรียนคุณธรรม 
ต.ค.62.– พ.ค.63 - - นางสาวภิมพ์รภัสร์  

และคณะกรรมการ 
๒ ระดมสมองของบุคลากรทุกฝ่ายวางแผน

ด าเนินการโรงเรียนคณุธรรม 
พ.ค - มิ.ย 5,๐๐๐ 

 
งบด าเนินการ 

 
นางสาวภิมพ์รภัสร์  
และคณะกรรมการ 

๓ กิจกรรมอบรมครูแกนน าโครงงานคุณธรรม ตลอดปีการศึกษา 
 

10,๐๐๐ งบด าเนินการ 
 

นางสาวภิมพ์รภัสร์  
และคณะกรรมการ 

๔ กิจกรรมคา่ยยุวชน คนสุจริต พ.ย.-มี.ค. 10,๐๐๐ งบด าเนินการ 
 

นางสาวภิมพ์รภัสร์  
และคณะกรรมการ 

๕ กิจกรรมนักเรียนแกนน าโครงงานคุณธรรม ตลอดปีการศึกษา 
 

5,000 งบด าเนินการ 
 

นางสาวภิมพ์รภัสร์  
และคณะกรรมการ 

๖ กิจกรรมด าเนินโครงงานคุณธรรมทุกช้ัเรียน ตลอดปีการศึกษา 
 

5,000  นางสาวภิมพ์รภัสร์  
และคณะกรรมการ 

๗ รับการประเมินโครงงาน ตลอดปีการศึกษา 
 

15,000  นางสาวภิมพ์รภัสร์  
และคณะกรรมการ 
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ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๘ ด าเนินการตามแผน มิ.ย – มี.ค.   นางสาวภิมพ์รภัสร์  

และคณะกรรมการ 
๙ สรุปโครงการ ก.พ. – มี.ค   นางสาวภิมพ์รภัสร์   

 
๕. ระยะเวลาการด าเนินงาน           ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓0 กันยายน  ๒๕๖๓ 
๖. งบประมาณ             50,๐๐๐  บาท 
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและ 
                                                    โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
๘. การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการ เคร่ืองมือ 
๑ สถานศึกษามีการพัฒนาการผู้เรยีนให้บรรลุ

เป้าหมายตามคณุธรรมอัตลักษณ์ ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑. ตอบแบบสอบถาม 
๒. การบันทึกข้อความ
ค้นพบจากการสังเกตการ
สัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง 
๓. การประเมิน  ผลงาน 
๔. การส ารวจข้อมลู 
๕. คุณลักษณะทาง
คุณธรรม ของนักเรียน 
ครู และผู้บรหิาร 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบบันทึกข้อมูล 
๓. แบบประเมิน 
๔. อ่ืน ๆ ๒. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ

ศึกษามีคุณลักษณะทางคุณธรรม 
  

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม  

       
 
 

       ลงชื่อ ...................................................................... ผูน้ าเสนอโครงการ 
    (นางสาวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ) 
  ต าแหน่ง ครู  
 

                          
                                   
 
 
                             ลงชื่อ .......................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                                รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์    
  



[๑๓๓] 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ๔        พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
สนับสนุนยุทธศาสตร์ สพป.กทม. ข้อที่ ๓        ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๖        พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       ข้อที ่ ๖.๑  ประชุม อบรม สัมมนาภายในและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

       ข้อที ่ ๖.๒  ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ 

       ข้อที ่ ๖.๓  นิเทศ ก ากับและติดตาม โดยใช้ระบบ PDCA / PLC   
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
             ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     ๓.๒   ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     ๓.๓   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     ๓.๔   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา 
             ผู้เรียน 
     ๓.๕   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
             ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
    ข้อที่ ๒         มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
    ข้อที่ ๔          เป็นพลเมืองดี  
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้เสนอโครงการ นางสาวณัฐกฤตา  ภูจอมนิล              ต าแหน่ง  ครู คศ.2 
ระยะเวลา   ๑  ตุลาคม   ๒๕๖๒       ถึง    ๓0  กันยายน   ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ มีนโยบาย     
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน รวมทั้งยุทธ์ศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ           
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 โรงเรียนสายน้ าทิพย์ตระหนักและส่งเสริมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดสมรรถนะที่
สูงขึ้นก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดี มีความสามารถ  
 ๒.๒ พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ 
 ๒.๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 ๒.๔ พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ ประสบการณ ์ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑ คร ูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดี มีความสามารถ ร้อยละ ๙๖ 
      ๓.๒ ครแูละบุคลากรทางการศึกษา สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ ร้อยละ ๙๗ 
 



[๑๓๔] 
 

      ๓.๓ ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๖ 
      ๓.๔ ครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้ /ประสบการณ ์ร้อยละ ๙๖ 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นคนดี มีความสามารถ สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ       
มีผลงาน  ที่น าไปใช้ประโยชน์ และมีการเพ่ิมพูนความรู้/ ประสบการณ ์
 
๔. วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินการ และงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา 
 

งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ การประชุมแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบโครงการ  
การเขียนโครงการ การก าหนดกิจกรรม 

ก.ย.๖๒-ต.ค.๖3 - - นางสาวณัฐกฤตา           
ภูจอมนิล 

คณะครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา              

๒ กิจกรรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นคนด ีมีความสามารถ 

ธ.ค.๖๒-ก.พ.๖๓ ๕,๐๐๐ - 

๓ กิจกรรมห้องเรียนสะอาด สร้างสรรค์
ห้องเรียน/แหล่งเรยีนรู้คณุภาพ 

ธ.ค.๖๒-ก.พ.๖๓ ๕,๐๐๐ รายได้สถานศึกษา 

๔ พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้มี
ผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

ธ.ค.๖๒-ก.พ.๖๓ - - 

- กิจกรรมการจัดท าวิจัย ภาคเรียนท่ี ๒ ธ.ค.๖๒-ก.พ.๖๓ - - 
- กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ (PLC) ธ.ค.๖๒-ก.พ.๖๓ ๕,๐๐๐ รายได้สถานศึกษา 

- กิจกรรมการนเิทศภายใน ธ.ค.๖๒-ก.พ.๖๓ - - 

- กิจกรรมศึกษาดูงานภายในและ   
  ต่างประเทศ 
 

ธ.ค.๖๒-เม.ย.๖๓ 75๐,๐๐๐ รายได้
สถานศึกษา+  

สหกรณ ์

๕ การสรุปผลและรายงาน มี.ค.๖๓-พ.ค.๖๓ - - 

 รวม - 900,๐๐๐ - 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 
    - ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒   ถึง  ๓0  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๖. งบประมาณ     
  - 9๐0,๐๐๐ บาท 

 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
  
  - โรงเรียนสายน้ าทิพย์ / สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๓๕] 
 

๘. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑ เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดี มี
ความสามารถ 

ร้อยละ ๙๖ -นิเทศติดตาม 
-ตรวจสอบแผน 
จัดการเรียนรู ้
-สังเกตการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 

-ส ารวจความคิดเห็น 
 

-แบบบันทึกการนิเทศ 
-แบบการตรวจแผน 
จัดการเรียนรู ้
-รายงานการอบรม 
-แบบสังเกตการสอน 
-แบบส ารวจความคิดเห็น 
- งานวิจัยในช้ันเรียน 

๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างสรรค์
ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ 

ร้อยละ ๙๗ 

๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีผลงานที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ ๙๖ 

๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้/ ประสบการณ์  

ร้อยละ ๙๖ 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นคนดี มีความสามารถ สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพมี
ผลงาน  ที่น าไปใช้ประโยชน์ และมีการเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ 
 

 

                                                        

 ลงชื่อ .....................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                      ( นางสาวณัฐกฤตา  ภูจอมนิล ) 
       ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  
 
 
 
  ลงชื่อ .................................................................... ผู้อนุมัตโิครงการ 
   (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                               รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
                                       
   
 



[๑๒๘] 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง           โครงการใหม่ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ สพฐ.  
  ข้อที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
  ข้อที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจาย 
             อ านาจ เป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ สพป.กทม      
  ข้อที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  ข้อที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ข้อที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียน         
  ข้อที่ ๑ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA  
  ข้อที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา     
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
  ข้อที่ ๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
  ข้อที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
กลุ่มที่รับผิดชอบ             กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ           นางกรรณิกา  พุ่มไชย  ต าแหน่ง  ครู 
ระยะเวลา              ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงบประมาณของโรงเรียน  มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ  มีความคล่องตัว  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ให้มีการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษา  ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อนักเรียน 
 กลุ่มบริหารงบประมาณต้องด าเนินตามระเบียบถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้  แต่จากการศึกษา
สภาพปัจจุบัน  ปัญหาพบว่าครูมีหน้าที่หลักคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  งานการเงินและพัสดุเป็นงานพิเศษที่
ต้องรับผิดชอบเพ่ิมเติม  ผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการจัดท าหลังเวลาราชการ  จึงท าให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็น
ปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจ  อีกทั้งการปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ธุรการและ
งานบริการอ่ืนๆในหน่วยงาน  เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ  เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน  และส่งเสริมศักยภาพคน  ซึ่งประกอบด้วยงาน
การเงิน  บัญชี  และพัสดุ  ให้มีความมั่นคงและประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงานให้สามารถด าเนินไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนสายน้ าทิพย์ได้ตระหนักในความส าคัญและความจ าเป็นของการด าเนินงาน  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
งานกลุ่มบริหารงบประมาณ  เพื่อการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  มีความคล่องตัว โปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้ 



[๑๒๙] 
 

  
๒. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑  เพ่ือให้สถานศึกษาบริการงานด้านงบประมาณ  มีความอิสระ  คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

      ๒.๒  เพ่ือให้ได้ผลผลิต  ผลลพัธ์ เป็นไปตามข้อตกลงการบริการ 
   2.3  เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  3.1.ระบบงานการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้  
มีความพร้อมในการให้บริการ ร้อยละ 100 
  3.2.ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ถูกต้องตาม 
ระเบียบและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ร้อยละ 100 
  

 เชิงคุณภาพ 
    บุคลากรที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่มีศักยภาพ  ร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
๔. วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน และงบประมาณ 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.   จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ ต.ค. 2562 - - นางกรรณิกา 
๒.   ประชุมคณะท างาน ต.ค. 2562 - - นางกรรณิกา 
๓.   ด าเนินงานตามโครงการ 
      ๓.๑ ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน 
      ๓.๒ งานบริหารกลุ่มงบประมาณ 
        - ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ  
           และตามแผนงานโครงการ 
        - บริการจัดการด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
           ให้ถูกต้อง 
        - การจัดท าระบบสารสนเทศของกลุ่มงาน 
        - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
      ๓.3 งานการเงิน 
        - เก็บรักษาเงินเพ่ือน าส่งคลัง 
        - รับและจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอก 
          งบประมาณ 
        - ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน 

 
 
 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 

- 
2๐,๐๐๐ 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
รายได้ฯ 

 
 

 
นางกรรณิกา 

 
 

นางกรรณิกา 
และคณะ 

 
 
 
 

 
 

นางกรรณิกา 
และคณะ 

 

 

 



[๑๓๐] 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

        - จัดท าเอกสารหลักฐานในการรับจ่ายเงิน 
           ทุกประเภท 
        - เก็บรักษาบัญชีธนาคารและเอกสารทางการ 
           เงินของโรงเรียน 
        - จัดท าบัญชีคุมเงินและคุมเช็ค 
        - จัดท ารายงานทางการเงิน 
        - สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
      ๓.4 งานบัญชี 
        - ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน ลงทะเบียนรับ 
           จ่ายเงิน และเก็บรักษาหลักฐาน 
        - จัดท าทะเบียนคุมเงินให้เป็นปัจจุบัน 
        - จัดเก็บใบส าคัญการเบิกจ่ายเงิน 
        - รวบรวมทะเบียนเกี่ยวกับการเงิน บัญชี เพื่อใช้ 
          อ้างอิงและประชาสัมพันธ์ 
        - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
      ๓.5 งานพัสดุและสินทรัพย์ 
        - ก าหนดรูปแบบรายงานคุณลักษณะเฉพาะของ 
           พัสดุเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
        - ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
        - เก็บรักษา และควบคุมการเบิกจ่าย 
        - ด าเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์เพ่ือซ่อมบ ารุง 
        - จัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
        - จัดท าทะเบียนบ้านพักครู 
        - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
      ๓.6 งานยานพาหนะ 
        - ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
        - ตรวจสอบการบันทึกการใช้ให้เป็นปัจจุบัน 
        - จัดท าค่าเฉลี่ยของความสิ้นเปลืองน้ ามัน 
        - งานซ่อมบ ารุง 
        - การประสานงานและการใช้บริการ ก าหนด 
           มาตรการการของใช้รถ 
        - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
      ๓.7 งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
        - ก าหนดนโยบาย มาตรการวิธีการในการระดม 
           ทรัพยากร 
        - ด าเนินการขออนุมัติคณะกรรมการสถานศึกษา 

ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค. 2562 , เม.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายได้ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวณัฐกฤ
ตา 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกรัญญา 
นางสาวจุฑามาศ 

นายบุญเจดิ 
 
 
 
 
 

 
นายบุญเจิด 

 
 
 
 
 
 
 

นางกรรณิกา 
และคณะ 

 

 

 



[๑๓๑] 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

        - ด าเนินการให้มีการระดมทรัพยากร และการ 
           ควบคุมการใช้จ่ายเงิน 
        - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
      ๓.8 การตรวจสอบภายใน 
        1). คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและด าเนินการ 
             ส่งคลัง 
             - ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจ าวัน 
             - เก็บรักษากุญแจและรหัสตู้นิรภัย เปิด-ปิด 
               ตู้นิรภัย 
             - ด าเนินการน าส่งคลัง / ฝากคลัง 
        2). คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีและการเงิน  
            (ทุก 15 วัน) 
             - ตรวจสอบเงินคงเหลือและการเก็บ 
               รักษาเงิน (ทุกวัน) 
             - ตรวจสอบและควบคุมการยืมเงินทดรอง 
               จ่ายและคืนเงิน (15วัน) 
             - ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน 
               ใบส าคัญทดรองจ่าย หลักฐานการจ่ายเงิน 
             - ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน และทะเบียนคุม 
               เงินงบประมาณทุกประเภท 
             - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
      ๓.9 งานควบคุมภายใน 
        - ด าเนินงานให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือ 
          จัดท าแผนควบคุมภายใน 
        - ก ากับติดตาม ให้ทุกส่วนด าเนินการตาม 
          แผนการควบคุมภายใน 
        - ก าหนดให้มีการประเมินแผนควบคุมภายใน 
          ปีงบประมาณถัดไป 
        - จัดท ารายงานการควบคุมภาย สรุปและ 
          รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563ต.ค.
2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

นางกรรณิกา 
และคณะ 

 
 
 
 
 

นางกรรณิกา 
และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางกรรณิกา 
และคณะ 

๔.    นิเทศติดตาม อ านวยความสะดวก ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 - - นางกรรณิกา 
๕.   สรุปประเมินผลโครงการ / จัดท ารายงาน ก.ย. ๒๕๖๓ - - นางกรรณิกา 

รวม   

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ      ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖๓ 

๖. งบประมาณ                  1,070,000  บาท    

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 



[๑๓๒] 
 

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

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

1 ประสิทธิภาพในการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน
ของฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ -  ส ารวจ         
ความ
คิดเห็น   

-  สัมภาษณ์ 

- แบบประเมิน 
ความส าเร็จและ   
ความพึงพอใจ 2 งานการเงนิรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบถูกต้องตาม

ระเบียบ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

3 ประหยัด คุ้มค่า รวดเร็ว โปร่งใส ผลการตรวจสอบบัญชี
ถูกต้องตามระเบียบงานพสัดุและสินทรัพย์ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

4 ยานพาหนะมีความปลอดภัย  ประหยัด ผลการตรวจสอบ
ถูกต้องตามระเบียบ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

5 การใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ร้อยละ ๑๐๐ 
6 ผลการตรวจสอบภายในถูกต้องตามระเบียบ มี

ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๙.๑ การบริหารงานงบประมาณ (การเงิน บัญชี และพัสดุ) ทุกรายการมีประสิทธิภาพถูกต้อง 
  ตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด และคุ้มค่า 
    ๙.๒ บุคลากรมีความมั่นใจ และมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน       
                              
                             
 
 ลงชื่อ ............................................................... ผู้น าเสนอ/เห็นชอบ โครงการ 
    (นางกรรณิกา  พุ่มไชย) 
       ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
             
                                                                                   
                         
  ลงชื่อ .................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
   รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 



[๑๓๖] 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ชื่อโครงการ  พัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ. 
             ข้อที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจเป็น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน    

สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม. 
   ข้อที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   

สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 
   ข้อที่ ๑ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
          ข้อที่ ๓ วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน   

๓.๓  วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ 
   ข้อที่ ๔ พัฒนาศูนย์การเรียนของชุมชน   
    ๔.๓ ความความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
          ข้อที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

๖.๑ ประชุม อบรม สัมมนาภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สนับสนุนมาตราฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
            ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
             2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรชกาลที่๑๐ 
       ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่งคง – มีคุณธรรม 

กลุ่มที่รับผิดชอบ        กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผดิชอบ    นายชาติวุฒิ  ประสพศักดิ์  ต าแหน่ง  ครู, นายบุญเจิด  ส าแดงเดช  ต าแหน่ง  ครู 
ระยะเวลา              ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
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ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ และน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ในด้านชีวิตมั่งคง 
– มีคุณธรรม ในด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน 
พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสวยงาม เหมาะสม บรรยากาศร่มรื่น มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัย การดูแลรักษาความสะอาด การซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารให้มีสภาพเดิม มีความสวยงาม การบริการสาธารณูปโภคครบทุกด้าน เพ่ือให้เป็น
สถานศึกษาท่ีมีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย น่าอยู่ น่าดู น่ามอง  
 โรงเรียนสายน้ าทิพย์จึงส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนสวยงาม เหมาะสม บรรยากาศร่มรื่น มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัย การดูแลรักษา
ความสะอาด การซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารให้มีสภาพเดิม มีความ
สวยงาม การบริการสาธารณูปโภคครบทุกด้าน เพ่ือให้เป็นสถานศึกษาที่มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย น่าอยู่ 
น่าดู น่ามอง  

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๒.๑  เพ่ือให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
สาธารณูปโภคพอเพียง อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี  
 ๒.๒  เพ่ือให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการ 
อย่างเป็นระบบ 
    ๒.๓  เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
    ๒.๔  เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ร่มรื่นสวยงามเป็นสังคมท่ีดีเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 
    ๒.๕  เพ่ือมีสถานที่ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
    ๒.๖  เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน   

3. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 มีการจัดสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ร้อยละ 95 
  3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 95 
        3.1.3 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 95 

 3.1.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 95     
 3.1.5 สถานศึกษามีสถานที่ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 95 
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  3.1.6 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ร้อยละ 95 
 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   สถานศึกษามีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียงอยู่ในสภาวะใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๔.  วิธีการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ 
ระยะเวลา งบประมาณ ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ การประชุมผู้เกี่ยวข้อง จัดท า
โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดกิจกรรมการปฏิบัต ิ

ต.ค.62 - 
 

- เงินอุดหนุน 
- เงินรายได้ฯ 
- เงินสวัสดิการ 
- เงินบริจาค 

บริหารทั่วไป 

๒ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 
 

พ.ย.62-ก.ย.63 
 

๒๐๐,000 

๓ ปรับปรุงพฒันาห้องปฏิบัติการ
ห้องสมุดอนุบาล 

๒๐๐,000 บริหารทั่วไป 

๔ ปรับปรุงพฒันาห้องปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพวดัผลและ
ประเมินผล 

    ๘๐,๐๐๐ 
บริหารทั่วไป 

๕ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพยาบาล ๒๐๐,000 บริหารทั่วไป 
๖ ปรับปรุงพฒันาระบบสุขาภิบาล

ในโรงเรียน 
ก.พ.-ต.ค.63     ๕๐๐,000 บริหารทั่วไป 

๗ การปรับปรุงบ้านพักข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

ก.พ.-ต.ค.63 50๐,000 บริหารทั่วไป 

๘ การปรับปรุงระบบไฟฟา้ใน
บริเวณสถานศึกษา 

ต.ค.62-ต.ค.63 5๐0,000 บริหารทั่วไป 

๙ การปรับปรุงซ่อมแซมลาน
อเนกประสงค ์

มี.ค.-เม.ย.63  ๔๐๐,000 บริหารทั่วไป 

๑๐ การปรับปรุงต่อเติมบริเวณที ่
จอดรถ 

ต.ค.62-ก.ย.63 ๔๐๐,000 บริหารทั่วไป 

๑๑ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ส.ค.-ก.ย.63          - บริหารทั่วไป 
๑๒ สรุปและรายงาน ส.ค.-ก.ย.63 ๒,๐๐๐ บริหารทั่วไป 

  รวม  ๒,๙๘๒,๐๐๐ 

 



[๑๓๙] 
 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

๖. งบประมาณ    งบประมาณ ๒,๙๘๒,๐๐๐ บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

๘. การประเมินผล  

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

ร้อยละ ๙5 ๑. ตอบแบบสอบถาม 
๒. การบันทึกข้อค้นพบ
จากการสังเกตการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
๓. การประเมินผล 
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบบันทึกข้อมูล 
๓. แบบประเมิน 
 

2 สถานศึกษาบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ ๙5 

3 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๙5 

4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๙5 

5 สถานศึกษามีสถานที่ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๙5 

6 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ร้อยละ ๙5 
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๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  สถานศึกษามีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียงอยู่ในสภาวะใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่วมรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปใช้ใน การปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงตัว
ผู้เรียนทุกคน 
 

    
     

     ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ  
       (นายชาติวุฒิ  ประสพศักดิ์) 
   ต าแหน่ง ครู 
                                     
          
                                                
  ลงชื่อ ........................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                                รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
 

 



[๑๔๑] 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
สนับสนุนกลยุทธ์สพฐ.   
 ข้อที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษา 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม. 
       ข้อที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 
      ข้อที่ ๔ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
       ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
  ๔.๒ ความร่วมมือของครูและนักเรียนโดยการบริการวิชาการแก่ผู้ปกครองและชุมชน 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา  
       มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
      ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
                                                 สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
                             คุณภาพ 
      ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
                                                 จัดการเรียนรู้ 
     มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
                                                 ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
              การจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
    ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
    ข้อที่ ๔ เป็นพลเมืองดี 
 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ นายวุฒิพงษ์     โฉสูงเนิน   ต าแหน่ง ครู 
 นางสาวกมลษร สมประสิทธิ์  ต าแหน่ง ครู  
ระยะเวลา  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
 
 



[๑๔๒] 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ  และ

เป้าหมาย  การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน และก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท า
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ” 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สามารถด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น โรงเรียน
สายน้ าทิพย์จึงเห็นความส าคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูทุกคนอย่างทั่วถึง 
โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการช่วยเหลือ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากปัจจัย เกื้อหนุนให้บุคคลเกิด การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
สรุปองค ์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
   ๒.๒ เพ่ือผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
    ๒.๓ เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
    ๒.๔ เพ่ือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

๒.๕ เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม  
และต่อเนื่อง 
    ๒.๖ มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
    ๒.๗ เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
สรุปองค ์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ร้อยละ ๙๖.๒๐ 
   ๓.๑.๒ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ร้อยละ ๙๖.๒๐ 
    ๓.๑.๓ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ ๙๖.๒๐ 

    ๓.๑.๔ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  
ร้อยละ ๙๖.๒๐ 

๓.๑.๕ ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
และต่อเนื่อง ร้อยละ ๙๖.๒๐ 
    ๓.๑.๖ มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ ร้อยละ ๙๖.๒๐  
    ๓.๑.๗ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง ร้อยละ ๙๖.๒๐ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีนิสัยในการดูแลสุขภาพ รู้จักป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติดทั้งหลาย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 
 
 



[๑๔๓] 
 

๔. วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมการด าเนินงาน ต.ค.-พ.ย. ๖๒ - - เงินรายได้ 
- เงินสวัสดิการ 
- เงินท าบุญ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
๒. กิจกรรมที่ ๑ ประชุมวางแผน

จัดท าโครงการ 
ต.ค.-ธ.ค. ๖๒ 

๓. กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินตาม
โครงการ 

- 

- ครูส ารวจนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

ต.ค.-ธ.ค. ๖๒    ๕,๐๐๐ ครูประจ าชั้น 

- การคัดกรองนักเรียน ต.ค.-ธ.ค. ๖๒  ๒,๐๐๐ 
- การแนะแนวนักเรียนและ
การศึกษาต่อ 

เม.ย.-ม.ค. ๖๓  ๓,๐๐๐ น.ส.กรัญญา 
และ ครู ป.๖ 

- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน มิ.ย.- พ.ย. ๖๓   ๗,๐๐๐ ครูประจ าชั้น 
- กิจกรรมทุนการศึกษา (เม.ย.-ส.ค.)๖๓ 

(ต.ค.-ก.พ.)๖๓ 
๔๐,๐๐๐ นางสาวชลิดา 

๔. รับนักเรียนเข้าเรียนอย่าง
โปร่งใส 

ม.ค.- เม.ย.๖๓  กลุ่มบริหารทั่วไป 

๕. อบรมครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

พ.ค. - ต.ค.๖๓ ๓,๐๐๐ กลุ่มบริหารทั่วไป 

๖. ประเมินผล สรุป รายงาน ก.ย. - ต.ค.๖๓   ๒,๐๐๐ กลุ่มบริหารทั่วไป 
รวม  ๖๒,๐๐๐   

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ งบประมาณ    ๖๒,๐๐๐ บาท 
  ๖.๑.๑  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๖.๑.๒  ค่าอาหาร ๑๓,๐๐๐  บาท 
 ๖.๒  บุคลากร    ๖๒  คน 
 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
 
 
 
 
 
 



[๑๔๔] 
 

๘. การประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้

ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
สรุปองค์ ความรู้ และสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 ๙๖.๒๐ 

 

- การสอบถามครู   
ผู้ปกครอง 
- การสังเกต 
- ทดสอบสมรรถภาพ 

 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- สถิติน้ าหนักและส่วนสูง 
- เกณฑ์น้ าหนักและ
ส่วนสูงของ กรมอนามัย/
พลศึกษา ๒. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการ

สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
๓. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท

ของชุมชนและท้องถิ่น 
๔. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอน 

๕. ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

๖. มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็น
ระบบ 

๗. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
 ๙.๒ นักเรียนที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพ 
 ๙.๓ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
  
 

    ลงชื่อ ................................................................ ผู้น าเสนอโครงการ 
    (นายวุฒิพงษ์    โฉสูงเนิน) 
  ต าแหน่ง ครู 
         
 
 

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

   (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                                รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   



[๑๔๕] 
 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่   
สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ.      ข้อที ่ ๔   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม.   ข้อที่  ๓   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ข้อที่  ๕   จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน       ข้อที่  ๑ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 

       ข้อที่  ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
                  ๒.๓  การเรียนรูสู้่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
          ข้อที่  ๓ วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
        ๓.๓  วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่สร้างเสริมการเรียนรู้ 
          ข้อที ่ ๔ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
        ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา สมศ.   
        มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน    

              ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
       ข้อที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
     
กลุ่มที่รับผิดชอบ        กลุ่มบริหารทั่วไป    
ผู้รับผิดชอบ        นางสาวฤดีมาศ  งามสง่า , นายชาติวุฒิ  ประสพศักดิ์ , นายวุฒิพงษ ์ โฉสูงเนิน 
ระยะเวลา         ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals : SDEs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ 
ประเทศไทย ๔.๐ โดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเฝ้าระวังการระบาดของโรค และการส่งเสริม
ทางสุขภาพ โดยส่งผลให้ผู้เรียนที่มีน้้าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
 การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน  นับได้ว่ามีความส้าคัญ และมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง การที่คนเรามีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดีนั้น จะสามารถท้าให้บุคคลนั้นๆ ประกอบกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขและประสบความส้าเร็จ    
ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลายด้านด้วยกัน   ทั้งในด้านการอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดีและสวยงาม การให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่อง
สุขภาพ การรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ เป็นต้นงานอนามัยโรงเรียนจึงเป็น
งานที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุขอย่างหนึ่ง ที่โรงเรียนจัดไว้เพ่ือให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน  
เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาเล่า
เรียนได้อย่างเต็มที่ ตามสติปัญญาและความสามารถของตน เพ่ือที่จะได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป
ในภายหน้า 
 โรงเรียนสายน้้าทิพย์เห็นความส้าคัญด้านสุขภาพและได้มีการน้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักเรียนมีความรู้ 
มีการพัฒนาสุขภาพหรือ  สุขภาวะที่สมบูรณ์ในทุกมิติของสุขภาพทั้งกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ในระดับบุคคล



[๑๔๖] 
 

หรือองค์กร บนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเองเป็นหลัก อย่างทางสายกลางพอประมาณ มีเหตุผล ด้วยหลักความรู้ รอบรู้ 
รอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานของระบบ มีความซื่อสัตย์ เมตตา จิตอาสา เสียสละและแบ่งปัน 
ตามความเหมาะสมของชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเป็นอยู่ เพ่ือความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพ ร้อยละ ๘๐.๒๐ 
  ๓.๑.๒ ผู้เรียนมีน้้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐.๒๐ 
  
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีนิสัยรักการออกก้าลังกายและสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์   
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด โรคภัยและอุบัติเหตุ 
 
 

๔. วิธีการ  ขั้นตอนการด าเนินงาน และงบประมาณ 
 

ที ่ สาระส าคัญของกิจกรรม  และรายละเอียดพอสังเขป 
 

ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วางแผนด้าเนินการ ต.ค. ๒๕๖๒ -             
๒ ขออนุมัติโครงการ พ.ย. ๒๕๖๒ -   
๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ย. ๒๕๖๒    
๔ กิจกรรมคลินิกสุขภาพ 

- การบริการตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรโดย
โรงพยาบาลกล้วยน้้าไทและศูนย์บริการสาธารณสุข 
๑๐ สุขุมวิท 
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- ตรวจสุขภาพฟันโดยนิสิตแพทย์ มศว.  
ประสานมิตร 
- กิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ 

ส.ค. ๒๕๖๒ 
–   

ก.ย. ๒๕๖๓ 
 

๓๐,๐๐๐  
 
 

 
เงินรายได้ 

 
 
 

นางสาวฤดีมาศ 
และ 

คณะกรรมการ 



[๑๔๗] 
 

ที ่ สาระส าคัญของกิจกรรม  และรายละเอียดพอสังเขป 
 

ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๕ อบรมนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ย.น้อย) ม.ค. 
๒๕๖๓ 

๕,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 

เงินรายได้ 
 
 

นางสาวฤดีมาศ 
และ 

คณะกรรมการ 

๖ กิจกรรมสารวัตรก้าจัดยุงลาย 
- คณะกรรมการนักเรียนตรวจลูกน้้าในโรงเรียนทุก   
วันศุกร์ 
- จดบันทึกทุกสัปดาห์ 
- รวบรวมสถิติส่งศูนย์สาธารณสุข 

ต.ค. ๒๕๖๒ 
-  

ก.ย. ๒๕๖๓ 
 

 
๑,๐๐๐ 

นางสาวฤดีมาศ 
และ 

คณะกรรมการ 

     
๘ กิจกรรมก้าจัดเหา ส.ค. ๒๕๖๓ ๕,๐๐๐  
๙ การจัดประกันภัยอุบัติเหตุ(หมู)่ ของนักเรียน ต.ค. ๒๕๖๒ 

 
๒๒๐,๐๐๐ เงิน

สนับสนุน
จาก

ผู้ปกครอง 
๑๐ นิเทศ ก้ากับ ติดตาม ส.ค. -ก.ย.

๒๕๖๓ 
- 

 
๑๑ สรุปและรายงานผลการประเมิน ส.ค. -ก.ย.

๒๕๖๓ 
- 

รวม  ๒๖๑,๐๐๐ 
  

๕. ระยะเวลาด าเนินการ    ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

๖. งบประมาณ               ๒๖๑,๐๐๐  บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน   โรงเรียนสายน้้าทิพย์  โรงพยาบาลกล้วยน้้าไท ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐ สุขุมวิท 
และนิสิตทันตแพทย์ มศว.ประสานมิตร 



[๑๔๘] 
 

๘. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑ ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพและออกก้าลังกาย สม่้าเสมอ 
ร้อยละ 
๘๐.๒๐ 

๑. การสังเกต  
๒. การสอบถาม 
๓. ทดสอบ  
 
 
 

๑. แบบการสังเกต  
๒. แบบสอบถาม 
๓. แบบทดสอบ 
 
 
 
 

๒ ร้อยละของผู้เรียนมีน้้าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
๘๐.๒๐ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนโรงเรียนสายน้้าทิพย์ มีนิสัยรักการออกก้าลังกายและสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายและจิตที่ 
              สมบูรณ์ 
 ๙.๒ นักเรียนโรงเรียนสายน้้าทิพย์รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยและอุบัติเหตุ 
  
 
   

     ลงชื่อ .................................................................ผู้น้าเสนอโครงการ 
            (นางสาวฤดีมาศ  งามสง่า) 
           ต้าแหน่ง ครู 
 
 
      ลงชื่อ ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                                รักษาการในต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนสายน้้าทิพย์   



[๑๔๙] 
 

ชื่อโครงการ  อาหารกลางวัน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
สนับสนุนกลยทุธ ์สพฐ.     ข้อที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรมความส านึก ในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก    

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
                     ข้อที ่ ๔   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม.  ข้อที่  ๓   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ข้อที่  ๕   จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ ๑ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
          ข้อที่  ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
                  ๒.๓  การเรียนรูสู้่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา สมศ.   
         มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน    

          ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
         มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

          ด้านที่  ๑ ด้านคุณภาพศิษย์ 
          ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 

สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
       ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ                กลุ่มบริหารทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบ                  นางสาวฤดีมาศ    งามสง่า  และ นายชาติวุฒิ   ประสพศักดิ์ 
ระยะเวลา          ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
   
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)และตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดที่ ๑ บททั่วไป ความมุ่งหมาย และหลักการ มาตราที่ ๖ การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นั่นหมายถึง การจัดการศึกษา
จะให้มีประสิทธิภาพ จะต้องค านึงถึงการพัฒนาร่างกายให้มีความพร้อมเสียก่อนที่จะพัฒนาอย่างอ่ืนให้มีประสิทธิผล     
 อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย ๔ ที่ส าคัญของมนุษย์  ดังนั้นการบริการอาหารกลางวันเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง  การจัดให้
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการ  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอพียงในการ
รับประทานอาหาร ซึ่งเน้นทางสายกลางความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน    และการจัดเตรียมภาชนะ
ประกอบอาหาร ห้องครัวและโรงอาหารที่ครบถ้วน สะอาด ถูกสุขลักษณะจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์  
แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค  ทั้งยังช่วยเสริมให้พัฒนาการทางร่างกายเป็นไปตามวัย  สุขภาพจิตดี  ส่งผลให้การเรียน
ของนักเรียนดีขึ้น 
 โรงเรียนสายน้ าทิพย์ได้ตระหนักในความส าคัญและจ าเป็นของอาหารและคุรค่าทางโภชนาการด้านอาหารจึง
ด าเนินงานตามโครงการ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้น 
 



[๑๕๐] 
 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารทีส่ะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     ๒.๔ เพ่ือดูแลรักษาภาชนะห้องครัวและโรงอาหารให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีภาชนะประกอบอาหาร

ครบถ้วนและเพียงพอ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ๓.๑.๑ ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  รับประทานอาหารทีมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยจาก              
สารปนเปื้อน ร้อยละ ๘๐.๒๐ 

  ๓.๑.๒ ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ๘๐.๒๐  
  ๓.๑.๓ ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐.๒๐ 
  ๓.๑.๔ มีห้องครัว โรงอาหารและภาชนะประกอบอาหารที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 
  
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนมีภาวะโภชนาการดี  ส่งเสริมสุขภาวะ ไม่เจ็บป่วยง่าย  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน 
 
 
๔. วิธีการด าเนินงาน  

ที ่ สาระส าคัญของกิจกรรม  และรายละเอียดพอ
สังเขป 

ระยะเวลา งบประมาณ ที่มา
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ ต.ค. ๒๕๖๒ -  
 
 

เงินโครงการ
อาหาร
กลางวัน 

นางสาวฤดีมาศ     
๒ ประชุมคณะกรรมการและประชาสัมพันธ์  

(จัดบอร์ด) 
พ.ย. ๒๕๖๒ - นางสาวฤดีมาศ    

และ
คณะกรรมการ 

๓ การด าเนินงานตามโครงการ 
- ส ารวจความต้องการชนิดและประเภท
อาหาร 
(ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรอ่ืน ๆ) 

พ.ย. ๒๕๖๒  
- 

นางสาวฤดีมาศ    
และ

คณะกรรมการ 

๔ - การจัดซื้อ ซ่อมแซม อุปกรณ์ในการ
จัดเตรียมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ  

ต.ค. ๒๕๖๒ ๑๐,๐๐๐ 
 

นางสาวฤดีมาศ    
และ

คณะกรรมการ 
๕ - จัดจ้างอาหารกลางวันแก่นักเรียน  

- จัดชื้ออาหารสดและอาหารแห้ง รวมถึง
เครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นในการจัดบริการ
อาหารกลางวัน 

ส.ค. ๒๕๖๒ 
–   

ก.ย. ๒๕๖๓ 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ นางสาวฤดีมาศ     
และ

คณะกรรมการ 



[๑๕๑] 
 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ    ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

๖. งบประมาณ               ๔,๐๑๔,๐๐๐ บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน   โรงเรียนสายน้ าทิพย์  ส านักงานเขตคลองเตย ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐ สุขุมวิท 

๘. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 
๑ ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ 

ร้อยละ 
๘๐.๒๐ 

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

๑.แบบสอบถาม 
๒.แบบสัมภาษณ์ 
๓.แบบสังเกต 
๔. สถิติน้ าหนักและ
ส่วนสูง 
๕. แบบบันทึกภาวะ
โภชนาการของทุกชั้น 

๒ ร้อยละของผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 
๘๐.๒๐ 

 

๖ - ตรวจสุขภาพของแม่ครัวและผู้ที่สัมผัส
อาหาร 

ต.ค. ๒๕๖๒ - 
 

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๑๐ 

สุขุมวิท 
๗ - การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 

 
 

ส.ค. ๒๕๖๒ 
–   

ก.ย. ๒๕๖๓ 
 

๔,๐๐๐ 
 
 

เงินรายได้ นางสาวฤดีมาศ    
และ

คณะกรรมการ 
อย.น้อยของ

โรงเรียน 
 

๘ -การอบรมให้ความรู้กับแม่ครัวเรื่องการ
สุขาภิบาลอาหาร  

ม.ค. ๒๕๖๓ 
 

- เงินรายได้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล 
ส านักงานเขต

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

๒๕๖๓ 
-   นางสาวฤดีมาศ     

๑๐ การประเมินและการปฏิบัติงาน ส.ค. -ก.ย.
๒๕๖๓ 

-  นางสาวฤดีมาศ    
และ

คณะกรรมการ 
 

๑๑ สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ย. ๒๕๖๓ -  นางสาวฤดีมาศ    
และ

คณะกรรมการ 
รวม  ๔,๐๑๔,๐๐๐   



[๑๕๒] 
 

 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ ผู้เรียนมสีุขนิสัยในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด และปลอดภัย 
  ๙.๒ มีห้องครัว โรงอาหารและภาชนะประกอบอาหารที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 
 
 
   

 ลงชื่อ ....................................................................... ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวฤดีมาศ   งามสง่า) 
  ต าแหน่ง คร ู        
 
 
  ลงชื่อ ................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                                รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   



[๑๕๓] 

ชื่อโครงการ  สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ สพฐ.            
 ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 
           เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 ข้อที ่๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส้านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
           ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข้อที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย 
           อ้านาจเป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ สพป.กทม.     
 ข้อที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
           ในการแข่งขัน 
 ข้อที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียน   
  ข้อที่ ๑ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
  ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา  
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 ด้านที่ ๑ ด้านคุณภาพศิษย์ 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
  ข้อที่ ๒ มีพื นฐานชีวิตมั่นคง - มีคุณธรรม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ         กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ             นางกรรณิกา   พุ่มไชย          ต้าแหน่ง ครู 
ระยะเวลา             ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง    ๓0  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 แนวคิดในการพัฒนาประเทศได้อาศัยหลักการส้าคัญ 3 ประการ คือ มุ่งให้ประชาชนพ่ึงตนเอง  มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา  และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  มีคุณลักษณะที่เอื อต่อการพัฒนา
ประเทศจะต้องได้รับการปลูกฝังตั งแต่เยาวว์วัยจึงจะประสบผลส้าเร็จ 
 กิจกรรมสหกรณ์เป็นความร่วมมือกันของสมาชิก  ในการที่จะพัฒนาชีวิตและกลุ่มให้มีความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจ  พึงพาตนเองได้และด้ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข  จึงได้จัดกิจกรรมกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนสายน ้าทิพย์ จัดตั งขึ นเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ลักษณะบูรณาการองค์ความรู้ของกระบวนการจัดการเรียนของสหกรณ์ร้านค้า  มีระเบียบปฏิบัติโดยเงินทุนมาจาก       
ผู้ถือหุ้นและจ้ากัดเงินปันผล การจัดหาสินค้าคุณภาพให้แก่สมาชิก ความเที่ยงตรงตามราคาตลาด ความเสมอภาคใน
การออกเสียง การจัดการโดยคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั งตามระยะเวลา ซึ่งนักเรียนทุกคนเป็นเจ้าของถือหุ้น
สหกรณ์ด้วยความสมัครใจ ด้าเนินงานโดยสมาชิกและเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกทุกคนที่จะได้รับปันผลเมื่อสิ นปี



[๑๕๔] 

การศึกษาของทุกปี เพ่ือเป็นการปลูกฝังการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับบริการสินค้า วัสดุอุปกรณ์การเรียนในราคายุติธรรม 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจการร้านค้าสหกรณ์ 

๓. เปา้หมาย    
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ วางแผนการท้างานและด้าเนินการจนส้าเร็จ ร้อยละ ๙๕ 
  ๓.๑.๒ ท้างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตน ร้อยละ ๙๕ 
  ๓.๑.๓ ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ ๙๕ 
   ๓.๑.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกีย่วกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ร้อยละ ๙๕ 

 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึกกิจกรรมสหกรณ์และได้รับบริการ
สินค้า วัสดุอุปกรณ์การเรียนในราคายุติธรรม  



[๑๕๕] 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ถึง 30 กันยายน ๒๕๖๓ 
6. งบประมาณ              3,๐๐๐  บาท   
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน       โรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
 
 
๘. การประเมินผล 
 

กิจกรรมส้าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ประชุมเลือกตั ง วางแผน  
แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินการ 
เสนอขออนุมัติโครงการ 

ต.ค. ๒๕๖๒ - - นางกรรณิกา   
 

ติดต่อประสานงาน ต.ค.๒๕๖๒ - ก.ย.๒๕๖๓ - - นางกรรณิกา   
 

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   ฝึกนักเรียนเป็นผู้บริหารใน
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
๓.๑๐ จัดท้าเอกสารบัญชีรายรับ, 
รายจ่าย 
๓.๑๑ ปันผลให้กับสมาชิก 
๓.๑๒ รับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ 
๓.๑๓ จัดป้ายนิเทศกิจกรรมสหกรณ์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ต.ค. ๒๕๖๒-ก.ย.๒๕๖๓ 
ต.ค. ๒๕๖๒-ก.ย.๒๕๖๓ 
ต.ค. ๒๕๖๒-ก.ย.๒๕๖๓ 
 
ต.ค. ๒๕๖๒-ก.ย.๒๕๖๓ 
ต.ค. ๒๕๖๒-ก.ย.๒๕๖๓ 
ต.ค. ๒๕๖๒-ก.ย.๒๕๖๓ 
พ.ย.๒๕๖๒-ก.ย ๒๕๖๓ 
 
ต.ค. ๒๕๖--ก.ย.๒๕๖๓ 
 
พ.ย. ๒๕๖๒-ก.ย.๒๕๖๓ 
 
ต.ค.2562 - ก.ย .๒๕๖๒ 
 
มี.ค. 2563 
พ.ค. ๒๕๖3 
ต.ค. ๒๕๖๒-ก.ย.๒๕๖๓ 
 

3,000 ทุนสหกรณ์ นางกรรณิกา   
และคณะ 
กรรมการ 

นิเทศ ก้ากับ ติดตามผลงาน ต.ค.2562-ก.ย.๒๕๖3 - - นางกรรณิกา   
สรุป ประเมินผล ต.ค.2562-ก.ย.๒๕๖3 - - นางกรรณิกา   

รวม 3,000   

๔. วิธีการด าเนินงาน 



[๑๕๖] 

ที ่ ตัวชี วัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 
๑ วางแผนการท้างานและด้าเนินการจนส้าเร็จ รอ้ยละ ๙8 ๑. สัมภาษณ์ 

๒. ส้ารวจความพึงพอใจ 
๓. จัดท้าบัญชีรับและจ่าย 
 

๑. แบบสัมภาษณ์ 
๒. แบบสอบถาม 
๓. บัญชีรายรับและ
รายจ่าย 

๒ ท้างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตน 

ร้อยละ ๙8 

๓ ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ ๙8 

๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

ร้อยละ ๙8 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
 ๙.๒  นักเรียนได้รับบริการสินค้า วัสดุอุปกรณ์การเรียนในราคายุติธรรม 
 ๙.๓  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ 
 
 
 

                  ลงชื่อ ..................................................................... ผู้น้าเสนอโครงการ 
(นางกรรณิกา พุ่มไชย) 

ต้าแหน่ง ครู 
 
 

 
 

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

(นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
 รักษาการในต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 

 
 



  [๑๕๗] 
 

ชื่อโครงการ  ประชาธิปไตย 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
สนับสนุนกลยุทธ์ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          ข้อที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                    พอเพียง  
สนับสนุนกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
          ข้อที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน  
          ข้อที่ ๑ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
          ข้อที่ ๓ วิจัยเพื่อนกระดับคุณภาพผู้เรียน 
                    ๓.๕ วิจัยเพือ่พัฒนาผู้น าด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา  
          มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
                     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
          มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
           ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
            ข้อที่ ๔ เป็นพลเมืองดี 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุรวุฒิ พงศ์ทองเมือง , นายสมภพ วิเชียรศรี 
ระยะเวลา  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓0  กันยายน  ๒๕๖๓ 
………………………………………………………………..............................................………………………………………… 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
          ๑.หลักการและเหตุผล 
            กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ 
ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศให้ 



  [๑๕๘] 
 

เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วน
ร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 
          ประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมที่ต้องปลูกฝังให้ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย คือ มีคารวะ
ธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม และการท างานด้วยกระบวนการกลุ่ม การที่จะปลูกฝังให้ทุกคนมี
ประชาธิปไตยได้ดี จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เพื่อให้ทุกคนมีวิถีแบบประชาธิปไตย ด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 

 
            โรงเรียนสายน้ าทิพย์เห็นความส าคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบเป็นคนดีของชุมชน 
มีวิถีแบบประชาธิปไตย โดยน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งยึดหลักทางสายกลางพอประมาน มีเหตุผล ด้วย
หลักความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของระบบ ประกอบด้วยมีความซื่อสัตย์ มีจิตอาสา 
เสียสละและแบ่งปัน ทั้งหมดทั้งมวลนี้เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงาน 
จึงได้ด าเนินโครงการประชาธิปไตย 
 
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 
 เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนสายน้ าทิพย์ทุกคน ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐   
๒. นักเรียนโรงเรียนสายน้ าทิพย์ทุกคน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

ร้อยละ ๑๐๐ 
  
             เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนเข้าใจระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๒. นักเรียนมีระเบียบวินัยดีขึ้น 
๓. นักเรียนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
๔. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก 
๕. นักเรียนรู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 
๖. นักเรียนมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
๗. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามัคคี 

 
                   
 
 



  [๑๕๙] 
 

๔. วิธีการด าเนินการ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓0  กันยายน  ๒๕๖๓ 

๖. งบประมาณ 
           - เงินรายได ้จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

 
๗.หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
           - โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
 
๘.การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโรงเรียน 
๒. ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนและความ  
    รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

๑. สังเกต/สัมภาษณ์ 
 

๒. การตรวจสอบ 

๑. แบบสังเกต 
 

๒. แบบตรวจสอบ 
 

 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มา
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน  
 
 
 
 

ต.ค.62  
– 

ก.ย.63 

- - นายชาติวุฒิ 
๒. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ - - นายชาติวุฒิ และ

คณะกรรมการ 
๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - - นายชาติวุฒิ 
๔. ด าเนินการตามแผนงาน 
          -    การประชุมสภานักเรียน 

2,500  
 
 

      เงินรายได ้
 
 
 

 
 

    นายชาติวุฒิ     
       และ    
    คณะกรรมการ 

- การท างานกลุ่มสี ๕,๐๐๐ 
-  กิจกรรมหน้าเสาธง 

 ( สื่อ,ใบความรู้) 
๓,๐๐๐ 

-  การประกวดห้องเรียน - 
-  การเลือกตั้งประธานนักเรียน ๓,๐๐๐ 

๕. นิเทศ ก ากับ ติดตามผล -   
๖. ประเมินผล สรุป รายงาน 
   (กิจกรรมทุกกิจกรรมตลอดปีการศึกษา) 

๑,5๐๐ 

รวม ๑๕,๐๐๐ 



  [๑๖๐] 
 

 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย 
 ๒. โรงเรียนสะอาดขึ้น 
 
 
 
 
 

  ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นายสุรวุฒิ พงศ์ทองเมือง) 
                                                   ต าแหน่ง ครู 
 

          
  

  ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                                รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   



[๑๖๑] 
 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 

ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง  
   โครงการใหม่ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ.   

ข้อที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ข้อที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย  
          อ านาจเป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม. 
      ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 
  ข้อที่ ๑ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (TQA) 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา  
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
                                              สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
    ข้อที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
    ข้อที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทัว่ไป 
ผู้รับผิดชอบ                นางสาวกมลษร    สมประสิทธิ์      ต าแหน่ง  คร ู 
                                นางสาวทัศนีย์     โททอง   ต าแหน่ง  พนักงานราชการ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง ๓0  กันยายน  ๒๕๖3 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ .ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ        
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (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 “ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ” 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดที่ ๔
ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษามาตรา ๒๓ ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ ส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ มีการจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน มี
หลักสูตรการศึกษาและมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
 
 
 



[๑๖๒] 
 

หมวดที่ ๕ ว่าด้วยการบริหารและจัดการศึกษามาตรา ๔๐ ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท า
หน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทน ๖ องค์กร ได้แก่ ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา 
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ        
พ.ศ. ๒๕๔๓ ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทหน้าที่ในการก ากับและส่งเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา ๑๔ ประการ เพ่ือให้การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

โรงเรียนสายน้ าทิพย์จึงได้จัดท าโครงการ “ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน”ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ๒.๓  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

๓. เป้าหมาย 

 ๓.1  เป้าหมายปริมาณ 
  3.๑.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ก าหนด ร้อยละ ๙6.20 
  3.๑.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙6.20 
  3.๑.๓ ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ ๙6.20 
 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนดสามารถก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๔. วิธีการด าเนินการ 

 
ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ การประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดท าโครงการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ ก าหนดกิจกรรมการปฏิบัติ 

ต.ค.62 - 

- เงินรายได้ฯ 
- เงินสวัสดิการ 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

๒ จัดท าระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

ต.ค.62 - 

3 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏบิัติการ งบประมาณปี ๒๕62 

ธ.ค.62 5,๐๐๐ 

4 การวิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพภายใน และ
รายงานการประเมินภายนอก 

ต.ค.62  
- 

5 วางแผนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและ
วงจรคุณภาพ PDCA 

ต.ค.62 
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6 ประชุมผู้ปกครองและชุมชนก่อนเปิดภาคเรียน ต.ค.62 ๑๐,๐๐๐ 
7 การประชุมครูประจ าเดือน  ต.ค.62 - 

มี.ค.63 
๑๐,๐๐๐ 

8 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจการของ
สถานศึกษาแจกจ่ายให้ผู้ปกครองและชุมชน 

ต.ค.62 5,๐๐๐ 

๙ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ๒ ครั้ง ต่อ ๑ 
ภาคเรียน 

ธ.ค.62 ,มี.ค.63 
พ.ค.63 ,ก.ค.63 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐ การนิเทศภายใน ต.ค.62-มี.ค.63 - 
11 ส ารวจความพงึพอใจของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และ

ชุมชน ที่มีต่อผู้บริหาร 
ต.ค.62 , ม.ค.63 5,๐๐๐ 

1๒ การประชุมสัมมนาครูและบุคลากรเร่ืองการกระจาย
อ านาจ 

พ.ค.63 4๐,๐๐๐ 

13 กิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ต.ค.62 ๕๐,๐๐๐  ครูทุกคน 

14 การประเมินโครงการ ต.ค.62,มี.ค.63 1,๐๐๐ นางสาวกมลษร   
15 การสรุปและรายงานผล ต.ค.62,ก.พ.63 1,๐๐๐ นางสาวกมลษร   
 รวม  137,๐๐๐ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖3 

๖. ทรัพยากร 
 ๖.๑ งบประมาณ  137,๐๐๐ บาท 
  ๗.๑.๑  ค่าวัสดุ  1๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗.๑.๒ ค่าอาหาร 37,๐๐๐ บาท 
 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

๘. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ พัฒนาและส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา

รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด 
ร้อยละ  
๙6.20 

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

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบบันทึกข้อมูล 
๓. แบบประเมินวัด
ความพึงพอใจ 
 

๒ พัฒนาและส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ  
๙6.20 

๓ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

ร้อยละ  
๙6.20 
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๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด สามารถก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ ................................................................. ผู้น าเสนอโครงการ 
    (นางสาวกมลษร  สมประสิทธิ์ ) 
  ต าแหน่ง คร ู 
 
 
 
                            ลงชื่อ ...................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                              รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
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ชื่อโครงการ  ธนาคารโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
    โครงการใหม่   
สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ  

ข้อที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส้านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม.  
ข้อ ๒ การเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั นพื นฐานให้ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกา 
ในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 

สนับสนุนกลยุทธ์ โรงเรียน  
ข้อที่ ๔ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 

สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
   ข้อที่ ๒ มีพื นฐานชีวิตมั่นคง – มีคุณธรรม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชลิดา  ฟักหว่าง   
ระยะเวลาด าเนินการ     ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  มุ่งพัฒนาประเทศให้มีความ มั่นคง มั่นคั่ง 
ยั งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และ
ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  โรงเรียนสายน ้าทิพย์ได้
เล็งเห็นวามส้าคัญดังกล่าวจึงต้องการส่งเสริมและปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องของการออมให้นักเรียน  รู้จัก
การประหยัดอดออมอันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นสิ่งส้าคัญใน
การด้ารงชีวิตทั งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบกับธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทในชีวิตประจ้าวัน              
การออมทรัพย์กับธนาคารเป็นการสร้างนิสัยในการประหยัดอดออม  นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
ซึ่งเป็นรากฐานส้าคัญในการประกอบอาชีพและรู้จักการวางแผนชีวิตของตนเองในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี ยังเป็นการสนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อีกด้วย      

โรงเรียนสายน ้าทิพย์จึงได้ด้าเนินการจัดโครงการธนาคารโรงเรียนสายน ้าทิพย์ เพ่ือส่งเสริมกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเกี่ยวกับการออม โดยได้รับความร่วมมือจาก
ธนาคารออมสินจดัท้าโครงการธนาคารโรงเรียนสายน ้าทิพย์ในการรับออมเงินเป็นประจ้าทุกเดือน 

 
  
 

 



[๑๖๖] 
 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยในการประหยัดและการออมทรัพย์ 
 ๒. เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบการเงินการธนาคารและสามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการท้างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 
 ๔. เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.เป้าหมาย 
3.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ๓.๑.๑ นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดการออมทรัพย์ รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
  ๓.๑.๒ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเงินการธนาคารและสามารถน้าไปใช้ 
      ในชีวิตประจ้าวัน 

3.๒. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนโรงเรียนสายน ้าทิพย์ทุกคนมีสมุดบัญชีธนาคารออมสิน 
 
 
๔. วิธีการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ สาระส าคัญของกิจกรรม และรายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วางแผนด้าเนินการ 
- แต่งตั งคณะกรรมการ 

ต.ค. ๖๒ -  
เงินรายได้

สถานศึกษา 
  

 
 

 
นางสาวชลิดา    

ฟักหว่าง 
 
 

 

๒ การด้าเนินการ 
๒.๑  ประสานงานธนาคารออมสิน 
๒.๒ ประสานงานครูประจ้าชั นจัดเปิดบัญชีออมสิน
นักเรียนทุกคน 
๒.๓ ครูประจ้าชั นจัดเก็บออมเงินเป็นรายเดือน 
ฝากธนาคารออมสินทุกคน 
๒.๔ จัดนักเรียนฝึกปฏิบัติงาน 
๒.๕ สรุปผลการปฏิบัติงาน 

พ.ย. ๖๒ 
 - 

ก.ย. ๖๓ 

๑,๐๐๐ 

๓ นิเทศ ก้ากับ และติดตาม ก.ย. ๖๓ - 
๔ ประเมินผลโครงการ ก.ย. ๖๓ - 
                                               รวม  ๑,๐๐๐   



[๑๖๗] 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
6. งบประมาณ     1,000  บาท 
7. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โรงเรียนสายน ้าทิพย์  ,  ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ 
8. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 
1 นักเรียนสายน ้าทิพย์ เป็นผู้รู้จักการ

ออมเงิน อดออมมีนิสัยในการ
ประหยัด 

ร้อยละ 100 1.สังเกต 1.แบบส้ารวจบัญชี
ธนาคาร 
2. แบบบันทึกการ
ออมเงิน 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยในการประหยัด  รู้จักการอดออม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี   
รู้จักการท้างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ และรู้จักระบบการเงินการธนาคารสามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
 
 
 
   

               ลงชื่อ.............................................................ผูน้้าเสนอโครงการ 
(นางสาวชลิดา  ฟักหว่าง) 

ต้าแหน่ง ครู 
 

                              
 
 

         ลงชื่อ.................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                              (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                                            รักษาการในต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนสายน ้าทิพย์   
 
 
 
 
 



[๑๖๘] 
 

ชื่อโครงการ  โรงเรียนสีขาว 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ.          
   ข้อที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
            ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ข้อที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม.  
   ข้อที ่๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน       

        ข้อที่ ๒  พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

        ข้อที่ ๓  วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
๓.๔  วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

           ข้อที่ ๔  ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา         

        มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที๑่๐ 
           ข้อที่ ๒  มีพ้ืนฐานชีวิตมั่งคง – มีคุณธรรม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ                  กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ         นายบุญเจิด  ส าแดงเดช     นายสมภพ  วิเชียรศรี 
ระยะเวลา          ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล  
สนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)    ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ    

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐  และน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่  ๑๐  ในด้านชีวิต 
มั่งคง – มีคุณธรรม ซึ่งสถานศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของการเร่งแก้ปัญหา ควบคู่กับการจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนสีขาว”  

โรงเรียนสายน้ าทิพย์จึงมีกิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรม โดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน จึง
ได้จัดโครงการ”โรงเรียนสีขาว”เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สร้างจิตส านึก รับผิดชอบต่อตนเอง  ชุมชน  และสังคม 



[๑๖๙] 
 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน 
๒.๒ เพ่ือรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
๒.๓ เพ่ือคงสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
๒.๔ เพ่ือให้สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนสีขาว” ปลอดจากยาเสพติด 

๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนสายน้ าทิพย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนสายน้ าทิพย์มีความตระหนักและรู้จักป้องกันตนเองจากยาเสพติด 
 

๔. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ สาระส าคัญของกิจกรรมและรายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ     ที่มา
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดท าโครงการ ต.ค.๖๒    

๒ เสนอขออนุมัติ พ.ย.๖๒  

๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ย.๖๒  

๔ คณะกรรมการประชุมวางแผนด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

พ.ย. – ธ.ค.๖๒  

 

 

 

 

 

ที ่ สาระส าคัญของกิจกรรม และรายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 



[๑๗๐] 
 

 
 
 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ    ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
๖. งบประมาณ               ๑๓๗,๐๐๐บาท  
๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน   โรงเรียนสายน้ าทิพย์    สถานีต ารวจ 
๘.การประเมินผล 
 
 

๕ 
 
 

ด าเนินงานตามแผนการ 
๒.๑ การจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
๒.๒ การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
      - การจัดป้ายนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด 
      - การจัดท าใบความรู้และใบงานให้กับนักเรียน 
      - จัดวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวภัยของยาเสพติด 
๒.๓ จัดอบรมนักเรียนแกนน าต่อต้านยาเสพติด 
๒.๔ โครงการครูต ารวจ (D.A.R.E.) 
๒.๕ โครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
๒.๕ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
      - จัดตั้งคณะกรรมการห้องเรียน 
      - จัดนิทรรศการด้านวิชาการแต่ละห้องเรียน 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณจุดล่อแหลมและมุม 
อับเช่น  ห้องน้ าและรอบบริเวณอาคาร 

- อบรมครูและนักเรียนแกนน าป้องกันยาเสพติด 
- จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นลานดนตรี กีฬา 

ม.ค.-ส.ค.
๖๓ 

 
๕,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๘๐,๐๐๐ 
  ๓๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 

เงินรายได้
สถานศึกษา 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายบุญเจิด 
และ

คณะกรรมการ 
 
 

 
 
 

 
๖ การนิเทศ ก ากับ และติดตาม มี.ค.63 

มิ.ย.63 
ส.ค.๖๓ 

-  
 
 

หัวหน้า
โครงการ 

๗ ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปรายงานผล ก.ย.๖๓ -  
 

หัวหน้า
โครงการ 

                                               รวม  ๑๓๗,๐๐๐   



[๑๗๑] 
 

 
 
 

 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  นักเรียนโรงเรียนสายน้ าทิพย์เกิดความตระหนัก และรู้จักป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด 
 ๙.๒  นักเรียนโรงเรียนสายน้ าทิพย์เป็นผู้ปลอดจากยาเสพติด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ต าแหน่ง ครู 
           

 
 
 

           ลงชื่อ..............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางพร  อนันต์ชื่นสุข)) 

                                    รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 
๑ นักเรียนโรงเรียนสายน้ าทิพย์ เกิดความ

ตระหนักรู้จักป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด
และเป็นผู้ปลอดยาเสพติด 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๑. สังเกต 
๒. ทดสอบ 

๑.แบบสังเกต 
๒. แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ    อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร  
                                และส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพป. กทม.  ข้อที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนับสนุนกลยุทธ์ โรงเรียน    ข้อที ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา  
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑ ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง-มีคุณธรรม 
          ข้อที่ ๔ เป็นพลเมืองด ี
  
กลุ่มที่รับผิดชอบ          กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสุมารินทร์  สังข์ทอง  ต าแหน่ง ครู คศ. ๑ 
ระยะเวลา                       ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
  

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ด้านพัฒนาและเสริทสร้างศักยภาพคนให้มีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข นั่นหมายถึง การจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพ จะต้องค านึงถึงการพัฒนา
ร่างกายให้มีความพร้อมเสียก่อนที่จะพัฒนาอย่างอ่ืนให้มีประสิทธิผล การบริการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็น
อาหารจากธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีการจัดเตรียมภาชนะบรรจุจัดเก็บที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ ทั้งยังช่วยเสริมให้พัฒนาการทางร่างกายเป็นไปตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ  สุขภาพจิตดีส่งผลให้การเรียน
ของผู้เรียนดีขึ้น โรงเรียนได้ตระหนักในความส าคัญและจ าเป็นของการด าเนินงานตามโครงการ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้น  
 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่า และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 
ของร่างกาย 
     ๒.๓ เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลนอาหารเสริม (นม) 
     ๒.๔ เพ่ือให้ความรู้และปลูกฝังในการดื่มอาหารเสริม (นม) ในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา 
     ๒.๕ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการการศึกษาแก่ชุมชน และน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
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๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๕.๒๐ 
 ๓.๑.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่า และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกาย ร้อยละ ๑๐๐ 
     ๓.๑.3 เพ่ือให้ความรู้และปลูกฝังในการดื่มอาหารเสริม (นม) ในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญาร้อยละ 100 
        ๓.๑.4 เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการการศึกษาแก่ชุมชน และน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ร้อยละ ๙๙.๒๐ 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการดี  ส่งเสริมสุขภาวะ ไม่เจ็บป่วยง่าย  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน 
 

๔. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดสรรอาหาร
เสริม (นม) แก่
นักเรียนทุกคน 

ต.ค.๒๕๖2 – ก.ย.๒๕๖3 ๑,๗๖๓,๕๘๐   เงินอุดหนุน นางสาวสุมารินทร์ 

และคณะกรรมการ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

๖. งบประมาณ   ๑,๗๖๓,๕๘๐  บาท  

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 
๙๘.๒๐ 

๑. สอบถาม 
๒. สัมภาษณ์ 
๓. สังเกตพฤติกรรม 
๔. ทดสอบ 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสัมภาษณ์ 
๓. แบบสังเกต 
๔. สถิติน้ าหนักและ
ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ 
๕. แบบบันทึกสรุป
ภาวะโภชนาการ 

๒. ร้อยละของผู้เรียนได้รับประทานอาหาร
เสริม (นม) ที่มีคุณค่า และปริมาณเพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกาย 

ร้อยละ ๑๐๐ 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับความรู้และ
ปลูกฝังในการดื่มอาหารเสริม (นม) ในการ
พัฒนาร่างกายและสติปัญญา 

ร้อยละ 100 

4. ร้อยละความร่วมมือจากการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการการศึกษาแก่ชุมชน 
และน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

ร้อยละ 
๙๙.๒๐ 
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๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ด้านร่างกาย   มีการพัฒนาทางด้านร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีการพัฒนาเป็นไปตามวัย                                     

   ของเด็กไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร 
 ๙.๒ ด้านสติปัญญา   มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนและร่วมท ากิจกรรมกับเพ่ือนๆ  ไม่เซื่องซึม  

             มาเรียนสม่ าเสมอ  ตั้งใจเรียน  มีความพร้อมในการเรียนทุกด้าน  มีความรู้  
             ความเข้าใจในการเรียน  เป็นคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นตอบปัญหาต่างๆ 

 ๙.๓ ด้านอารมณ์ มีสุขภาพจิตดี  ร่าเริงแจ่มใส 
 ๙.๔ ด้านสังคม   รู้จักเข้ากับเพ่ือนฝูงได้  รู้จักการเล่นรวมกลุ่ม และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป  

             และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
       
 
 
 

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

             (นางสาวสุมารินทร์  สังข์ทอง) 
            ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 
        
 
 
   

          ลงชื่อ ......................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 
                                รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   
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ชื่อโครงการ  :   โรงเรียนสุจริต 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
แผนงาน  :  การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา 
สนองกลยุทธ์ :  กลยุทธ์ที่ ๒  
   จุดเน้นด้านนักเรียน ข้อ ๑.๒  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะ 
   และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม   
   จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ               
กลุ่มผูร้ับผิดชอบ : กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :   นางสาวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ 
ลักษณะโครงการ :   ต่อเนื่อง 
งบประมาณ  :  ๑๕,๐๐๐     บาท    
ระยะเวลาด าเนินการ :   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  –  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
        ในปัจจุบันประเทศไทย มีสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายในการ 
พัฒนาประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งทางด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน ยุทธศาตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือบรรลุ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”      
        “โรงเรียนสุจริต” อยู่ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกัน 
การทุจริต” กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เปิดตัวโครงการ  
“โรงเรียนสุจริต”  ขึ้นเป็นปีแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นโครงการที่มียุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจนเล็งเห็น 
ปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการ 
ปราบปรามและรณรงค์เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง แต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นโดยรวมของ 
ประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้เมื่อมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มี 
จิตส านึกของการมีคุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงไปในอนาคต  
           โครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” ซ่ึงโครงการโรงเรียนสุจริต ทางส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บูรณาการความร่วมมือกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงานปปช.) ในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้เด็กและเยาวชนของชาติให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการ ทั้งทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์ 
สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการปลูกฝังเยาวชนไทยให้เป็นบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีของสังคม 



[๑๗๖] 
 

 
๒. วัตถุประสงค์              
 ๒.๑  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”     
 ๒.๒  เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ 
                  มีจิตสาธารณะ     
           ๒.๓ เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้มีการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  มีความละอาย 
               และความไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงต่อการต้านทุจริตและความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ๓. เป้าหมาย              
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ          
          นักเรียนทุกคน ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐.๒๐ 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       นักเรียน มีจิตส านึกความเป็นไทย มีความสุจริต มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  
               ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ      
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน    
 กิจกรรมที่ ๑  สร้างความตระหนัก (Awareness) 

1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 กิจกรรมที่ ๒  รักความสุจริต (Good faith efforts) 
1)  จัดค่ายเยาวชนคนคุณธรรม เยาวชนไทย หัวใจสตรอง 
2)  จัดกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

           กิจกรรมที่ ๓  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
1)   การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2)   ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
3)   STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ ทุจริต 
4)   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

           กิจกรรมที่ ๔  พิชิตคุณธรรม (Virtue) 
1)   นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
2)   น าเสนอ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม  
3)   ประกวด Best Practice  “โรงเรียนสุจริต” 

                    
 
 
 
 
 
 



[๑๗๗] 
 

 
๕. งบประมาณ    ๔๒,๐๐๐   บาท  (สี่หมืนสองพันบาทถ้วน) 
   รายละเอียดการใช้งบประมาณตามกิจกรรม โดยขอถัวจ่ายตามท่ีจ่ายจริงทุกรายการ ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมายเหตุ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑.สร้างความตระหนัก (Awareness) 
    ๑) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
    ๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการนักเรียนป.๔ - ป.๕ 

 
 
 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

  
๒,๐๐๐ 

 
นายณัฐดนัย 

๒. รักความสุจริต (Good faith efforts)               
   ๑) จัดค่าย“เยาวชน คนสุจริต” 
   ๓) จัดอบรม ปปช.สพฐ.ชุมชนให้กับโรงเรียนสุจริต
เครือข่าย (เขตพ้ืนที่)   

 
 
 
 

 

 
๑๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

  
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
นายณัฐดนัย 

๓. หลักสูตรต้านทุจริต 
   ๑)  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
   ๒) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
   ๓) STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ ทุจริต 
   ๔) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

  
 

๕,๐๐๐ 

  
 

๕,๐๐๐ 

 
 
นายณัฐดนัย 

๔. พิชิตคุณธรรม (Virtue) 
  ๑) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียนในโครงการ  
  ๒) น าเสนอ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม โรงเรียน
สุจริต และประกวด Best Practice “โรงเรียนสุจริต” 

 
 

 

 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
นายณัฐดนัย 

                        รวมทั้งสิ้น  ๔๒,๐๐๐ - ๔๒,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๗๘] 
 

 
 
 
 

๖. การประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. 
 
๒. 
๓. 
 
 
๔. 

ร้อยละ ๘๐.๒๐  ของนักเรียนในกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริต  
ร้อยละ ๘๐.๒๐ ของนักเรียนมีความส านึกในความเป็นไทย 
ร้อยละ ๘๐.๒๐ ของนักเรียนมีความสุจริต มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ      
ร้อยละ ๘๐.๒๐ ของนักเรียนในการเรียนรู้หลักสูตรต้าน
ทุจริต 
 

๑. ประเมิน  
๒. นิเทศ ติดตาม  
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๑. แบบประเมิน  
๒. แบบสอบถาม  
๓. บันทึกการนิเทศ 

 
 

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ          
 ๗.๑   นักเรียน ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล   ในสถานศึกษา“ป้องกัน 
  การทุจริต”      
   ๗.๒   นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านทักษะการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ     
           ๗.๓    นักเรียนมีคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรต้านทุจริต 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ๘.๑  กลุม่าสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    นางสาวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๗๙] 
 

 
 
 
 
๙.  ปัจจัยความส าเร็จโครงการ         
 ๙.๑  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  และนักเรียน มีความตระหนักและร่วมมือร่วมใจที่จะรณรงค์           
                  การคอรัปชันทุกรูปแบบในสถานศึกษา 

  ๙.๒   การนิเทศ ติดตาม ของศึกษานิเทศก ์มีความต่อเนื่องและใกล้ชิด  
  ๙.๓   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดสรรงบประมาณด าเนินงาน  

 
 

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

  
                         

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

                        (นางพร  อนันต์ชื่นสุข) 

     รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์                       

           


