
24.  โครงการ  :  พระยาเกมส์  คร้ังที่ 32  
มุมมองที่  :  1  คุณภาพผู้เรียน    
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  :  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ                     
           และมาตรฐานสากล 
 6  เตรียมความพร้อมของผู้เรยีนสู่ประชาคมอาเซียน 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที ่ 2  และ  3 

ลักษณะโครงการ  :     ใหม่                   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายธีระวัฒน์  ดอนอินอาจ  และ  นายพีรวัฒน์  มักสัน 
ระยะเวลาดำเนินการ  : 1  ตุลาคม  2562  -  30  กันยายน  2563   

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 

  กิจกรรมกีฬาสีเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรยีนเห็นถึงความสำคัญที่ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองและ
ปลูกฝังให้มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพ กฎ กติกา พัฒนาจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปญัญา กล้าแสดงออก มีความ
เป็นผู้นำและผู้ตามทีด่ี ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการขึ้นมาเพื่อให้นักเรยีนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาสีและมีความสุข สนกุสนานในกิจกรรมที่จัดขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  ผลผลิต (Outputs) 
  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมและกลา้แสดงออกในกิจกรรมกีฬา 
 2.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ กฎ กติกา มารยาทในการเล่นกีฬา ส้ม-กรมท่าพระยาเกมส์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
3. กิจกรรม / ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน  (ดำเนินการตามกระบวน PDCA) 

ที ่ กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณที่ใช ้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มีนาคม 2562 - นายธีระวัฒน์  
นายพลากร,นายสาธติ  
นายพิพรรธ, 
นายพีรวัฒน์, 
นายสมสห 

 

2 จัดทำสูจิบตัร มกราคม 2563 5,000 นายธีระวัฒน์  
นายพลากร,         นาย
สาธิต  
นายพิพรรธ 

 

3 จัดซื้อเหรียญรางวัล ธันวาคม 2562 
- มกราคม 2563 

20,000 นายธีระวัฒน์,  
นายสาธิต 
นายพลากร 
นายพิพรรธ 

 

4 จัดซื้ออุปกรณ ์ ธันวาคม 2562 20,000 นายธีระวัฒน์  
นายพลากร,นายสาธติ  
นายพีรวัฒน์   
นายสมสห 

 

 รวมงบประมาณที่ใช้ 75,000   



4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน 
ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถอย่าง
สนุกสนานในการเล่นกีฬาและกจิกรรมพระยาเกมส์ 

 
- สังเกต 
- ประเมินผล 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินผล 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับกฎกติกา ใน
การเล่นกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

 
- สังเกต 
- ประเมินผล 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินผล 

 
5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 5.1  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง 
 5.2  มีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 

ผู้เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการ 

 
ลงช่ือ .................................................................... 

 
ลงช่ือ .................................................................... 

(นายธีระวัฒน์  ดอนอินอาจ) (นายพีรวัฒน์  มักสัน) 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 

 
 
 
 

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการ 
 

ลงช่ือ .................................................................... 
 

ลงช่ือ .................................................................... 
(นางเสาวนีย์  สนหอม) (นางเสาวนีย์  สนหอม) 

ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง  หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
 
 

 

 
     ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ ...................................................... 

 (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรยีนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสนี)  

 



29.  โครงการ  :  พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
มุมมองที่  :  1  ด้านคุณภาพผู้เรยีน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  :  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ                     
           และมาตรฐานสากล 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  3,  4  และ  5 

ลักษณะโครงการ  :     ใหม่                   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางปุณยนุช  วงค์ศร ี
ระยะเวลาดำเนินการ  :  1  ตุลาคม  2562  -  30  กันยายน  2563  

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 
  จากนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ข้อที่ 1 เพิ่มผลสมัฤทธ์ิและข้อตกลงกับ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 
คะแนนเฉลีย่ไมต่่ำกว่าร้อยละ 50  กรณีสถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา 2558  คะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อย
ละ 50  ต้องยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 
  จากผลการประเมินผลการทดสอบระดับชาติ NT  ปีการศึกษา 2561  ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ท่ีมคีะแนน ค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50  ได้แก่  ความสามารถด้านภาษา  และความสามารถด้านเหตผุล  ซึ่ง
ต้องยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย  ร้อยละ  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่าร้อยละ  50  
ได้แก่ความสามารถด้านคำนวณ  ต้องยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ  50 
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  จึงไดจ้ัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติ  NT  ขึ้น  เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ให้เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา  
2561 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  ผลผลิต (Outputs) 
  นักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  มีคะแนนผลการเรียนระดับชาติ  NT  ผ่านเกณฑ์เป้าหมายการพัฒนาตามที่ สพป.
กทม.  กำหนด 
3. กิจกรรม / ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน  (ดำเนินการตามกระบวน PDCA) 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณที่ใช ้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กิจกรรมการประชุมปฏิบตัิการจดัทำข้อสอบ

เทียบเคียง  NT   
ค่าวัสดุจดัทำเอกสาร 

พฤษภาคม  2562  
 
- 

นางปุณยนุช, 
ว่าทีร้อยตรีกิ้ง  
นางยุพาพัชญ์  
นางสาวธนพร 
นางชุติมา,นางเกศมณ ี
นางสาวศุภผล,นางเรือง
ศรี,นางสาวหรรษา 
นายวุฒิไกร,นายพงศธร 
นางสาวพิมพ์พิชชา 

 



ที ่ กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณที่ใช ้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2 กิจกรรมการสอนทบทวนตอนเช้าก่อนเข้าเรียน 
-  ค่าเอกสารสอนทบทวนตอนเช้ากอ่นเข้าเรียน ป.
3   
 

ภาคเรยีนที่ 2 - 
 
 
 

นางปุณยนุช, 
 ว่าทีร้อยตรีกิ้ง  
นางยุพาพัชญ์  
นางสาวธนพร 
นางชุติมา ,นางเกศมณ ี
นางสาวศุภผล,นางเรือง
ศรี,นางสาวหรรษา 
นายวุฒิไกร,นายพงศธร 
นางสาวพิมพ์พิชชา 

 

3 กิจกรรมทดสอบ Pre NT 
-  ค่าเอกสารแบบทดสอบ Pre NT 
- ค่าจัดสถานท่ี (ดอกไม้) 
- ค่าอาหารว่างครูและนักเรียน 
ค่าวิทยากร 

มกราคม 2563  
- 

2,000 
24,200 

- 

นางปุณยนุช, 
 ว่าทีร้อยตรีกิ้ง  
นางยุพาพัชญ์  
นางสาวธนพร 
นางชุติมา ,นางเกศมณ ี
นางสาวศุภผล,นางเรือง
ศรี,นางสาวหรรษา 
นายวุฒิไกร,นายพงศธร 
นางสาวพิมพ์พิชชา 

-  
 

4 รายงานผลการดำเนินการยกระดบัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

มีนาคม  2563 1,000 นางปุณยนุชและคณะครู
สายชั้น ป.3 

 

 รวมงบประมาณที่ใช้ 27,200   

 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน 
ผลผลิต (Outputs) 
    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  เข้าร่วมกิจกรรม
สอนเข้ม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
ทดสอบความรู้ความสามารถ 

 
แบบทดสอบความรู้ความสามารถ 

ผลลัพธ์  (Outcome) 
    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  มีคะแนนผลการ
เรียนระดับชาติ  NT ผ่าน เกณฑ์เป้าหมาย 

 
ทดสอบความรู้ความสามารถ 

 
แบบทดสอบความรู้ความสามารถ 

 
5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 5.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน NT  สูงขึ้น 
 5.2  นักเรียนมีกระบวนการทักษะการเรยีนรู้ที่ดีขึ้น 
 5.3  โรงเรียนได้ยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา 
 



ผู้เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการ 
 

ลงช่ือ .................................................................... 
 

ลงช่ือ .................................................................... 
(นางปุณยนุช  วงค์ศรี) (นางสาวศิริรตัน์  จันทบาล) 

ตำแหน่ง  คร ู ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

 
 
 
 

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการ 
 

ลงช่ือ .................................................................... 
 

ลงช่ือ .................................................................... 
(นางจารุฉันท์  ประดับสีห์วสุ) (นางเสาวนีย์  สนหอม) 

ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ตำแหน่ง  หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
 
 

 

 
     ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ ...................................................... 

 (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรยีนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสนี)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.  โครงการ  :  รับสมัครนักเรียน 
มุมมองที่  :  1  ด้านคุณภาพผู้เรยีน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  :  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ                     
           และมาตรฐานสากล 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  2  และ  4 

ลักษณะโครงการ  :     ใหม่                   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางเสาวนีย ์ สนหอม,  นางสาวณปภัช  สุขเกษม   และนางสาวละอองดาว  แสงเพชร 
ระยะเวลาดำเนินการ  :  1  ตุลาคม  2562  -  30  กันยายน  2563  

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งความรู้ และเพื่อให้คนไทย ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นการ
สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ และมุ่งเน้นให้มีความสมดุล ท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คณุธรรม ควบคู่กันไป 
  การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ามาเรยีนในโรงเรียน เป็นหน้าที่หน่ึงของการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรยีนที่ต้อง
ดำเนินการใหเ้ป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบการประชาสัมพันธ์ อย่างท่ัวถึง การรับสมัครนักเรียนที่มีความพร้อมย่อม
ส่งเสริมให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและใกลเ้คียงกัน การรับสมคัรนักเรียนของโรงเรียนในระดับช้ันอนุบาล 1  ช้ัน
อนุบาล 2 โครงการพิเศษ MEP ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1               และช้ันประถมศึกษาท่ี 1 โครงการพิเศษ MEP  จึงมี
ความสำคญัต่อการพัฒนานักเรียนในโรงเรียน               อย่างเป็นระบบตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  ผลผลิต (Outputs) 
           2.1.1  นักเรียนท่ีเข้าใหม่ทุกคนมปีระสิทธิภาพ ผ่านการรับสมัครตามขั้นตอน นักเรียนมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะศึกษาใน
ระดับชั้นนั้น ๆ ได ้
       2.1.2  นักเรียนใหม่มีความรู้ในการเรียนที่ใกล้เคียงกัน 
           2.1.3  นักเรียนใหม่มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ใกล้เคยีงกัน 
           2.1.4  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 2.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
 2.2.1  นักเรียนข้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (โครงการพิเศษ MEP) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 คน 
           2.2.2  นักเรียนข้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  จำนวน 160 คน 
           2.2.3  นักเรียนช้ันอนุบาล 2 (โครงการพิเศษ MEP) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 คน 
           2.2.4  นักเรียนช้ันอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 90 คน 
3. กิจกรรม / ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน  (ดำเนินการตามกระบวน PDCA) 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณที่ใช ้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชาสมัพันธ์ 

- แผ่นพับ 
- ไวนลิ 

มกราคม 2563 3,000 นางเรืองศรี  เลิศไกร 
นายเรวัฒ  โสดาพรหม 

 

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณที่ใช ้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2 แจกใบสมัคร กุมภาพันธ์ 2563 - เจ้าหน้าท่ีธุรการ  



- กระดาษ A4 
3 รับสมคัร 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 MEP, 
อนุบาล 2,  MEP อนุบาล 1 และ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
- อาหารว่าง 
- อาหารกลางวัน 
- แฟ้มกระดาษ 

 
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
มีนาคม 2563 

 
 

 
 

 
10,000 
20,000 

 

นางเรืองศรี  เลิศไกร 
และคณะ 

 
 
 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได ้

4 สอบคัดเลือก  ป.1  MEP, 
ประเมินความพร้อมอนุบาล 2MEP  

มีนาคม 2563  นางจารุฉันท์   
ประดับสีห์วส ุ

 

5 มอบตัว  ป.1  MEP อนุบาล 2 MEP มีนาคม 2563  นางเสาวนีย์  สนหอม 
นางสาวณปภัช  สุขเกษม 
นางสาวละอองดาว แสง
เพชร 
และคณะ 

 

6 จับฉลากและประชุมผูป้กครอง อนุบาล 1 มีนาคม 2563  นางจารุฉันท์  ประดับสีห์
วสุและคณะ 

 

7 มอบตัวนักเรียนอนุบาล 1 มีนาคม 2563  นางเสาวนีย์  สนหอม 
นางสาวณปภัช  สุขเกษม 
นางสาวละอองดาว แสง
เพชร 
และคณะ 

 

8 จับฉลากและประชุมผู้ปกครอง ช้ัน ป.1 มีนาคม 2563  นางจารุฉันท์  ประดับสีห์
วสุและคณะ 

 

9 มอบตัวนักเรียน ช้ัน ป.1 มีนาคม 2563  นางเสาวนีย์  สนหอม 
นางสาวณปภัช  สุขเกษม 
นางสาวละอองดาว แสง
เพชร 
และคณะ 

 

 รวมงบประมาณที่ใช้ 33,000   

 
 
 
 
 
 
 
 



4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน 
ผลผลิต(Outputs) 
- โรงเรียนมีวิธดีำเนินการรับนักเรยีน 
   และได้นักเรียนท่ีมีคณุภาพมาเข้าเรียน 
- โรงเรียนมีนักเรียนมาเข้าเรียน 
ครบทุกระดับชั้น 
- โรงเรียนจดัการรับนักเรยีนได้อยา่งเป็นธรรมและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง  ชุมชน  
ตามบริบทของโรงเรียน 

 
- ประกาศหลักเกณฑ ์
- ประกาศรับสมัคร 
- ดำเนินการรับสมัคร 
- สอบคัดเลือก 
- ดำเนินการจับฉลาก 
- ประกาศผล 
 

 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- โรงเรียนมีวิธีการดำเนินการรับนกัเรียน 
  ที่เป็นธรรม โดยวิธีการจับฉลาก 
- โรงเรียนรบันักเรยีนไดค้รบตามที่วางแผนการรับ
นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 
- โรงเรียนรบันักเรยีนไดต้ามความต้องการของ
ผู้ปกครองและชุมชน ตามบริบทของโรงเรียน 

 
- ประกาศหลักเกณฑ ์
- ประกาศรายช่ือ 
- ดำเนินการสอบคัดเลือก 
- ดำเนินการจับฉลาก 
- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้เรยีน  

 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
     5.1  นักเรียนที่เข้าใหม่ทุกคนมีประสิทธิภาพ ผา่นการรบัสมคัรตามขั้นตอนการสอบ  นักเรยีนมีประสทิธิภาพ พร้อมที่จะ
ศึกษาในระดับชั้นนั้น ๆ ได้ และไดร้ับความร่วมมือจากผู้ปกครองในทุก ๆ ด้าน 
     5.2  นักเรียนมีกระบวนการทักษะการเรยีนรู้ที่ดีขึ้น 
     5.3  โรงเรียนรับนักเรียนใหมไ่ดเ้ตม็ตามจำนวนของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

ผู้เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการ 

 
ลงช่ือ .................................................................... 

 
ลงช่ือ .................................................................... 

(นางเสาวนีย์   สนหอม) (นางสาวณปภัช  สุขเกษม) 
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพเิศษ ตำแหน่ง  ครู  

 
 
 
 

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการ 
 

ลงช่ือ .................................................................... 
 

ลงช่ือ .................................................................... 
(นางเสาวนีย์  สนหอม) (นางเสาวนีย์  สนหอม) 

ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง  หัวหน้างานนโยบายและแผน 



 
 
 

 

 
     ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ ...................................................... 

 (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรยีนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสนี)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.  โครงการ  :  พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
มุมมองที่  :  1  ด้านคุณภาพผู้เรยีน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  :  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ                     
           และมาตรฐานสากล 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  1 - 7 

ลักษณะโครงการ  :     ใหม่                   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวลัดดาวลัย์  จันดาหัวดง  และ  นางสาววราภรณ์  มเิถาวัลย ์
ระยะเวลาดำเนินการ  :  1  ตุลาคม  2562  -  30  กันยายน  2563   

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 
  จากนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกากรุงเทพมหานคร  ข้อท่ี 1  เพิ่มผลสมัฤทธ์ิและข้อตกลงกับ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในการเพิ่มสมัฤทธ์ิ 4 กลุ่มสาระการเรยีนรู้จากการทดสอบระดับชาตไิด้แก่ คณิตศาสตร์  คะแนน
เฉลี่ยไม่ตำ่กว่าร้อยละ  50 และ กรณีที่สถานศึกษามผีลการทดสอบระดับชาติ  คะแนนเฉลีย่มากกว่าร้อยละ 50  ต้องยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  กลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
  โรงเรียนจึงได้จดัทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ  O-NET  ขึ้น  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ให้เพิ่มขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  ผลผลิต (Outputs) 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  เข้าร่วมกิจกรรมสอนเข้ม  4  กลุ่มสาระ 
 2.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มีคะแนนผลการเรียนระดับชาติ (O-NET) ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
การพัฒนาตามทีส่ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกำหนด 
 
3. กิจกรรม / ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน  (ดำเนินการตามกระบวน PDCA) 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณที่ใช ้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 กิจกรรมการสอนทบทวนนอกเวลา 
- ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบเทียบเคียง (O-
NET) 
- ค่าวัสดุจัดทำเอกสาร 

- ค่าสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ์

ตลอดปีการศึกษา 50,000 นางสาวลัดดาวัลย์    
จันดาหัวดง  

นางสาววราภรณ์  
มิเถาวัลย์และ
คณะกรรมการ 

 

2 กิจกรรมทดสอบ Pre O-NET  

- ค่าเอกสารแบบทดสอบ Pre O-NET 

ธันวาคม  2562 

- มกราคม 2563 
10,000 นางสาวลัดดาวัลย์    

จันดาหัวดง  

นางสาววราภรณ์  
มิเถาวัลย์และ
คณะกรรมการ 

 

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณที่ใช ้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 



3 กิจกรรมฐานวิชาการโดยครผูู้สอนตามกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้

มกราคม 2563 20,000 นางสาวลัดดาวัลย์    
จันดาหัวดง  

นางสาววราภรณ์  
มิเถาวัลย์และ
คณะกรรมการ 

 

4 กิจกรรมคา่ยวิชาการ (ติวเขม้                O-NET) 
จากผู้เช่ียวชาญภายนอก 

มกราคม 2563 50,000 นางสาวลัดดาวัลย์    
จันดาหัวดง  

นางสาววราภรณ์  
มิเถาวัลย์และ
คณะกรรมการ 

 

5 จัดซื้ออุปกรณ์ดำเนินการจัดการสอบ  
(O-NET) 

มกราคม 2563 15,000 นางสาวลัดดาวัลย์    
จันดาหัวดง  

นางสาววราภรณ์  
มิเถาวัลย์และ
คณะกรรมการ 

 

6 รายงานผลการดำเนินการยกระดบั 
ผลสัมฤทธ์ิ 

มีนาคม  2563 5,000 นางสาวลัดดาวัลย์    
จันดาหัวดง  

นางสาววราภรณ์  
มิเถาวัลย์และ
คณะกรรมการ 

 

 รวมงบประมาณที่ใช้ 150,000   

 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน 
ผลผลิต (Outputs) 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  เข้าร่วมกิจกรรม
สอนเข้ม  4  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

 
ทำแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมิน (SWOT) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มีคะแนนผลการ
เรียนระดับชาติ O-NET ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
  

 
ทดสอบความรู้ความสามารถ 

 
แบบทดสอบความรู้ความสามารถ 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 5.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน O-NET สูงขึ้น  
 5.2  นักเรียนมีกระบวนการทักษะการเรยีนรู้ที่ดีขึ้น  
 5.3  โรงเรียนได้ยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 



ผู้เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการ 
 

ลงช่ือ .................................................................... 
 

ลงช่ือ .................................................................... 
(นางสาวลัดดาวัลย์  จันดาหัวดง) (นางสาววราภรณ์  มิเถาวัลย์) 

ตำแหน่ง  คร ู ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

 
 
 
 

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการ 
 

ลงช่ือ .................................................................... 
 

ลงช่ือ .................................................................... 
(นางจารุฉันท์  ประดับสีห์วสุ) (นางเสาวนีย์  สนหอม) 

ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ตำแหน่ง  หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
 
 

 

 
     ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ ...................................................... 

 (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรยีนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสนี)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.  โครงการ  :  โรงเรียนลดพลังงานประสานใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
มุมมองที่  :  1  ด้านคุณภาพผู้เรยีน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  :  2  ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมหลัก 12 ประการ สำนึกในความเป็นไทย   
                                   ค่านิยมอันถึงประสงค์และมีจิตอาสาด้วยใจ 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  2 

ลักษณะโครงการ  :     ใหม่                   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  :  สิบโทณัฐดนัย  สว่างเรืองฤทธิ์  และ  นายเมย์ เนาวรัตน ์
ระยะเวลาดำเนินการ  : 1  ตุลาคม  2562  -  30  กันยายน  2563   

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันภาวะโลกร้อน (Global warming) ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อโลกท้ังดา้นภูมิศาสตร์ 
การเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ล้วนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพลโลก สถานศกึษาเป็นส่วนหน่ึงที่จะ
ปลูกฝังให้ผูเ้รียนเกิดความสำนึกและตระหนักในปัญหาเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวปฏิบัติในการลดใช้
พลังงานและมีวิธีการในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  ผลผลิต (Outputs) 
  2.1.1  บุคลากรและผู้เรยีนทุกคนมสี่วนรว่มในการลดใช้พลังงานภายในโรงเรียน  
  2.1.2  บุคลากรและผู้เรยีนทุกคนในโรงเรยีนเกิดความตระหนักรู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 2.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
  2.2.1  ค่าน้ำ ค่าไฟ ของโรงเรยีนเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10% ต่อปี 
  2.2.2  ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงและเกิดมูลคา่ได ้
  2.2.3  บุคลากรและผู้เรยีนมีความสนใจในกิจกรรม รักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
3. กิจกรรม / ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน  (ดำเนินการตามกระบวน PDCA) 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณที่ใช ้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำและปฏิบัติงานดา้น

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
16 พ.ค.62  

– 28 ก.พ.63 
5,000 นายเมย์  เนาวรัตน ์

 
 

2 2.1 กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแยก 
ประเภทขยะ  

16 พ.ค.62  
– 28 ก.พ.63 

10,000 คณะครูกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
คณะครูทุกสายช้ัน 

 

 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณที่ใช ้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
3 2.2 ประกวดการแยกขยะภายในห้องเรียน 

• จำหน่ายขวดพลาสติกและกระดาษจากการ

16 พ.ค.62 –  
28 ก.พ.63 

10,000 นายเมย์  เนาวรัตน ์
สิบโทณัฐดนัย  

 



แยกขยะภายในห้องเรียน 

• มอบรางวัลห้องเรยีนที่มีปรมิาณนำ้หนักของ
ขยะมากท่ีสดุ 

สว่างเรืองฤทธิ์ 
คณะครูทุกสายช้ัน 

4 กิจกรรมการรณรงค์ เรื่อง การใช้ไฟฟ้าและน้ำอย่าง
ประหยดั (ผู้ชนะเผยแผ่เว็บไซด์โรงเรียน) 

• ประกวดคลิปวีดโีอการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าและ
น้ำภายในโรงเรียน 

• ประกวดภาพถ่ายรณรงค์การใช้ไฟฟ้าและน้ำ
ภายในโรงเรียน 

16 พ.ค.62 –  
28 ก.พ.63 

20,000 นางสาวลัดดาวัลย์  จัน
ดาหัวดง 
นางสาวเบญจพร  นาค
อ้าย 
นางสาวภัทธรินทร์  นิล
สระค ู

 

5 กิจกรรมแข่งขันลดการใช้พลังงานและน้ำ(ปรมิาณ
ไฟฟ้า-น้ำประปา) ภายในบ้านของนักเรียน 
ตรวจสอบบลิค่าน้ำ-ไฟ   

16 พ.ค.62 –  
28 ก.พ.63 

8,000 สิบโทณัฐดนัย สว่างเรือง
ฤทธิ ์
นางยุพาพัชญ์  พรสุมา
มาลย ์
คณะครูทุกสายช้ัน 

 

6 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 16 พ.ค.62 –  
28 มิ.ย.62  

12,000 คณะกรรมการโครงการฯ  

7 รับการประเมินโครงการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

16 พ.ค.62 –  
28 ก.พ.63 

5,000 คณะกรรมการโครงการฯ  

 รวมงบประมาณที่ใช้ 70,000   

 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน 
ผลผลิต (Outputs) 
1. มีการแยกประเภทขยะ/ลดปริมาณขยะได้ และ
เพิ่มมูลค่าของขยะได้  

 
- บันทึกการขายขยะ 
- ผลิตภณัฑจ์ากขยะรีไซเคิล 

 
- แบบบันทึกการขายขยะ 
- ผลิตภณัฑจ์ากขยะรีไซเคิล 

2. ค่าไฟฟ้าและน้ำของโรงเรียนลดลง  - บันทึกค่าไฟฟ้าและค่าน้ำของ
โรงเรียน 
- สถิติการใช้ไฟฟ้าและน้ำ 

- แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและนำ้ของโรงเรียน 
- แบบสำรวจสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ 
- แบบสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียน 

3. ค่าไฟฟ้าและน้ำภายในบ้านของนักเรียนลดลง  - บันทึกค่าไฟฟ้าและค่าน้ำภายในบ้านของ
นักเรียน 
- สถิติการใช้ไฟฟ้าและน้ำภายในบ้านของ
นักเรียน 

- แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและนำ้ภายในบ้าน
ของนักเรียน 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน 
4. มีนักเรียนแกนนำดา้นการอนุรกัษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  

- บันทึกกิจกรรมนักเรยีนแกนนำดา้นการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- รายงานกิจกรรมนักเรียนแกนนำด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. มีการแยกประเภทขยะ ลดปริมาณขยะได้ และ
เพิ่มมูลค่าของขยะได ้

 
- บันทึกการขายขยะ 
- ค่าไฟฟ้าและค่านำ้ของโรงเรียน 

 
- แบบบันทึกการปริมาณขยะ 
- แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและค่าน้ำของ



2. ค่าไฟฟ้าและน้ำของโรงเรียนลดลง 
3. ค่าไฟฟ้าและน้ำภายในบ้านของนักเรียน 
4. มีนักเรียนแกนนำดา้นการอนุรกัษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

- ค่าไฟฟ้าและค่านำ้ภายในบ้านของ
นักเรียน 
- บันทึกกิจกรรมนักเรยีนแกนนำดา้นการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียน 
- แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและค่าน้ำภายใน
บ้านของนักเรียน 
- รายงานกิจกรรมนักเรียนแกนนำด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

 
5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 5.1  มีกระบวนการคัดแยกขยะกอ่นทิ้ง มีปริมาณขยะลดลง และมมีูลค่าที่เกดิจากการนำขยะมาจำหน่าย 
 5.2  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำของโรงเรียนลดลง  
 5.3  มีนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 5.4  นักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และสามารถนำความรู้ 
ไปปรับใช้ภายในครอบครัวได ้

 
ผู้เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการ 

 
ลงช่ือ .................................................................... 

 
ลงช่ือ .................................................................... 

(สิบโทณัฐดนัย  สว่างเรืองฤทธิ์) (นายเมย์  เนาวรตัน์) 
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง  คร ู

 
 
 
 

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการ 
 

ลงช่ือ .................................................................... 
 

ลงช่ือ .................................................................... 
(นางเสาวนีย์  สนหอม) (นางเสาวนีย ์ สนหอม) 

ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง  หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
 
 

 

 
     ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ ...................................................... 

 (นายสมบูรณ์   เสาวคนธ์) 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรยีนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสนี)  

  
 


