
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 

  

 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี)  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

การศึกษา ๒๕๖๕ ตามภารกิจของสถานศึกษา ๔ งาน  ประกอบด้วยงานบริหารวิชาการ  งานบริหารทั่วไป    งาน

บริหารงานบุคคล และงานบริหารงบประมาณ ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ แผนงานบริหารวิชาการ จำนวน ๑๒ 

โครงการ  แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑๓ โครงการ แผนงานบริหารงานบุคคล จำนวน ๔ โครงการ และ

แผนงานบริหารงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ  รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๓ โครงการ  

 โรงเรียนจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางใน        การ

ดำเนินงานจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุก

ส่วนเป็นสำคัญ 

 

 

                                                        คณะผู้จัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

หน้า 
 
คำนำ           
การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ ๑ 
ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน ๒ 

 ประวัติโรงเรียน ๒ 
 ข้อมูลพื้นฐาน ๔ 
 บุคลากรโรงเรียนพระยาประเสรฐิสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ๖ 
ส่วนท่ี ๒ แนวความคิดและทิศทางในการจัดการศึกษา ๑๐ 
 วิสัยทัศน์ ๑๐ 
 ค่านิยม ๑๐ 
 พันธกิจ   ๑๐ 
 เป้าประสงค์ ๑๐ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๑ 
 ประเด็นยุทธศาสตร ์ ๑๑ 
 อัตลักษณ์ ๑๒ 
 เอกลักษณ์ ๑๒ 
ส่วนท่ี ๓  การบริหารจัดการศึกษา ๑๓ 
 คติพจน์การบรหิารจัดการศึกษา ๑๔ 
 ยุทธศาสตร์การบริหาร รูปแบบ  “OPENMIND”    ๑๔ 

 
ส่วนท่ี ๔  แผนงาน/โครงการ ๑๘ 

 แผนงาน  โครงการ ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๕ ๑๙ 
 รายละเอียดจัดสรรงบประมาณ ปกีารศึกษา ๒๕๖๕ ๒๙ 

  



สารบญั (ต่อ) 

 หน้า 
ส่วนท่ี ๔  แผนงาน/
โครงการ (ต่อ) 

แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
๑.โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
๒.โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
๓.โครงการนเิทศภายในสถานศึกษา 
๔.โครงการห้องเรียนพเิศษ MEP ( Mini English Program ) 
๕.โครงการวิจัย นวัตกรรมและสือ่การเรียนรู้   
๖.โครงการวัดและประเมินผล 
๗.โครงการระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๘.โครงการสร้างโอกาสทางการเรียนรู ้
๙.โครงการศูนย์ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู ้
๑๐.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๑๑.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๑๒.โครงการเศรษฐกจิพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 

๓๑ 
๓๑ 
๔๑ 
๔๖ 
๕๐ 
๕๖ 
๖๔ 
๗๑ 

           ๗๕ 
๘๓ 
๘๙ 
๙๒ 

๑๑๐ 
  
 

แผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
๑.โครงระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
๒.โครงการโรงเรียนสุจริต 
๓.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๔.โครงการพฒันาระบบงานทะเบียนและการรบันักเรียนใหม่ 
๕.โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวันของโรงเรยีน 
๖.โครงการอาหารเสริม (นม) 
๗.โครงการกจิการนักเรียน 
๘.โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้
๙.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ี
๑๐.โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
๑๑.โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๑๒.โครงการอาคารสถานที่-สง่เสรมิด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม 
๑๓.โครงการพฒันาการดำเนินงานธุรการและงานสารบรรณ 

 ๑๑๕ 
๑๑๕ 
๑๒๑ 
๑๒๗ 
๑๓๒ 
๑๓๘ 
๑๔๓ 
๑๔๖ 
๑๕๘ 
๑๖๕ 
๑๗๑ 
๑๗๔ 
๑๗๗ 
๑๘๓ 

 



สารบญั (ต่อ) 

 

 

 

หน้า  
 ส่วนท่ี ๔  แผนงาน/
โครงการ (ต่อ) 

แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑.โครงการจัดจ้างบุคลากร  
๒.โครงการพฒันาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.โครงการส่งเสริมสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
๔.โครงการคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย 

๑๙๐ 
๑๙๖ 
๒๐๒ 
๒๐๘ 

 
๒๑๑ 

 แผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๑.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแตร่ะดบั
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒.โครงการบรหิารจัดการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรยีน 
๓.โครงการบรหิารพสัดุและการเงินโรงเรียน 
๔.โครงการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

๒๑๗ 
๒๑๗ 

 
๒๒๒ 
๒๒๖ 
๒๓๐ 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 
-คำสั่งโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สงิหเสนี) 
ที่ ๐๗๐  /๒๕๖๔  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
-ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
  กรุงเทพมหานคร 
-ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
-มาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวัย 
-มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-แบบประเมินผลแผนปฏิบัติการ  
-ภาพประกอบกิจกรรม 

๒๓๑ 



๒ 

 

 

ส่วนท่ี ๑ 

ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน 
 

ประวัติโรงเรียน  

โรงเรียนพระยาประเสรฐิสุนทราศรัย(กระจา่ง  สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษากร ุงเทพมหานคร  สำน ักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยการริเริ่มของ นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา     

ซึ่งขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามได้ปรารภ กับ  คุณจวงจันทร์  สิงหเสนี   

ถึงความต้องการขยายสถานศึกษาให้มีเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่มากขึ้น และต่อมาจึงได้รับบริจาคที่ดินจาก 

นางเจริญ สิงหเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของคุณจวงจันทร ์สิงหเสนี จำนวน ๕ ไร่  ๖๗ ตารางวา และ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๓๒ หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนะวิชัย  ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก  ๖๘ ตารางวา รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด   

๕ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา     

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) เปดิทำการสอนครัง้แรกเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๐ ในระดับช้ันเด็กเล็ก และช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยได้รับความอนุเคราะหจ์ากพระครูอาทรสุทธิวัฒน ์  

เจ้าอาวาสวัดเทพลีลาให้ใช้ศาลาการเปรียญวัดเทพลลีา เป็นสถานที่เรียนช่ัวคราว มีนักเรียน  ๒๒๒  คน ครู  ๙ คน 

และต่อมาเมื่ออาคารเรียนสร้างเสร็จ โรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ เลขที่ ๗๐/๘ ซอยคุณประสะนี แขวงวังทองหลาง   

เขตวังทองหลาง  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๓๑๐  เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๑  จนถึงปัจจุบัน        

โดยตั้งช่ือโรงเรียนตามนามของพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สงิหเสนี) ผู้เป็นบิดาของผูบ้รจิาคที่ดิน

คุณจวงจันทร์และคุณจบัจิตต์ สิงหเสนี  ได้มอบทุนจำนวนหนึ่งตั้งมลูนิธิพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง  สงิ

หเสนี)  และคุณหญิงประเสริฐสุนทราศรัย  (ตุม่  สิงหเสนี)  ไว้เป็นสวัสดิการแก่บุคลากรและพฒันาการศึกษาของ

โรงเรียน 

ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปทีี่ ๑ ถึงช้ันประถมศกึษาปีที่ ๖ มีนักเรียนรวมทัง้สิ้น

๑,๖๔๓  คน มีข้าราชการครู ๕๙ คน มีพนักงานราชการ ๓ คน มีครูอัตราจ้าง ๗ คน มีลูกจ้างประจำ ๓ คน มีลูกจ้าง

ช่ัวคราว ๑๙ คน  นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) มีผูบ้รหิารสถานศึกษา

มีรายช่ือ ดังนี้  

 

 

 



๓ 

 

 

รายชื่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่ง 

หมายเหต ุ

๑ นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา ครูใหญ ่ ๒๕๓๐ - ๒๕๓๑ รักษาการแทน 
๒ นางอุดมศิลป์ ศรีสมบรูณ์ อาจารย์ใหญ ่ ๒๕๓๑ - ๒๕๓๓  
๓ นายประยรู สกลุกิม ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕๓๓ - ๒๕๓๖  
๔ นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕๓๖ - ๒๕๔๗  
๕ นายสมาน ช่ืนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕๔๗ - ๒๕๔๒  
๖ นางราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙  
๗ นายสมบรูณ์  เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔  
๘ นางวรุฬรัตน์ ภัทรกลุบดินทร ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรยั(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

 

 

ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

สถานท่ีตั้ง     ๔๘๗ ถนนลาดพร้าว ๙๔ (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

     กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 

หมายเลขโทรศัพท์   ๐-๒๕๓๙-๘๑๙๗  โทรสาร ๐-๒๓๑๔-๗๔๐๑  

ท่ีอยู่อีเมล์    prayaprasert@hotmail.com 

เว็บไซต ์    https://www.prayaprasert.ac.th 

อักษรย่อ    พ.ป.ศ. 

วันสถาปนาโรงเรียน   ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙ 

ท่ีดิน     ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  พระพุทธรูปปางสมาธิ 

คำขวัญ     “ลูกพระยาประเสริฐฯ เป็นผูเ้รียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” 

ปรัชญา     สุวิชาโน ภวฺ โหติ : ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นหางนกยงู 

สีประจำโรงเรียน   ส้ม - กรมท่า 

ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน   นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา 

ผู้บริหารคนแรก    นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา 

ผู้บริหารคนปัจจุบัน   นางวรุฬรัตน์ ภัทรกลุบดินทร ์

 

mailto:prayaprasert@hotmail.com
https://www.prayaprasert.ac.th/


๕ 

 

ตางรางท่ี ๑  จำนวนนักเรียน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สงิหเสน)ี  

ชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่ ๑ ๓ ๔๕ ๔๕ ๙๐ 
อนุบาลปีที่ ๒ ๔ ๔๙ ๕๕ ๑๐๔ 
อนุบาลปีที่ ๓ ๔ ๕๗ ๕๗ ๑๑๔ 

รวมชั้นก่อนประถม ๑๒ ๑๕๑ ๑๕๗ ๓๐๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖ ๑๑๖ ๑๐๓ ๒๑๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๖ ๑๐๓ ๑๑๖ ๒๑๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๖ ๑๑๐ ๑๐๖ ๒๑๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๖ ๑๐๙ ๑๑๐ ๒๑๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๖ ๑๐๘ ๑๒๒ ๒๓๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๖ ๑๑๐ ๑๒๔ ๒๓๔ 

รวมชั้นประถมศึกษา ๓๖ ๖๕๔ ๖๘๑ ๑,๓๓๕ 
รวมท้ังสิ้น ๔๘ ๘๐๕ ๘๓๘ ๑,๖๔๓ 

 

ตารางท่ี ๒  จำนวนบุคลากร แสดงตำแหนง่ วิทยฐานะและเพศ  

ตำแหน่ง วิทยฐานะ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ - ๑ ๑ 
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ๑ - ๑ 
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ - ๒ ๒ 
ครู ค.ศ.๓ ชำนาญการพิเศษ - ๕ ๕ 
ครู ค.ศ.๒ ชำนาญการ ๑ ๑๐ ๑๑ 
ครู ค.ศ.๑ - ๘ ๑๙ ๒๗ 
ครูผู้ช่วย - ๑ ๑๑ ๑๒ 
พนักงานราชการ - ๒ ๑ ๓ 
ช่วยราชการ - - - - 
ครูธุรการ - ๑ - ๑ 
ครูอัตราจ้าง - ๓ ๔ ๗ 
ลูกจ้างประจำ - ๑ ๑ ๒ 
ลูกจ้างช่ัวคราว - ๓ ๑๕ ๑๘ 

รวมท้ังสิ้น ๒๑ ๖๙ ๙๐ 



๖ 

 

รายชื่อขา้ราชการคร ู

 

ท่ี ชื่อ - นามสกลุ ตำแหน่ง วิชาเอก 
๑ นางวรุฬรัตน์ ภัทรกลุบดินทร ์ ผู้อำนวยการ  
๒ นายณัฐพัชร ปอ้มหิน รองผู้อำนวยการ คณิตศาสตร์ 
๓ นางสาวเขมณจิ  อ่ำแห รองผู้อำนวยการ ภาษาไทย 
๔ นางสาวสุนิษา บัวสง รองผู้อำนวยการ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๕ นางพนารัตน์ จารีตพิทยา ครูชำนาญการพเิศษ การศึกษาปฐมวัย 
๖ นางยุพาพัชญ์  พรสมุามาลย ์ ครูชำนาญการพเิศษ ประถมศึกษา 
๗ นางชุติมา ทิพวาที ครูชำนาญการพเิศษ การศึกษาปฐมวัย 
๘ นางนฤมล  เจียรวิจิตร ครูชำนาญการพเิศษ ภาษาไทย 
๙ นางมยุรี  เหลืองสินศิร ิ ครูชำนาญการพเิศษ สุขศึกษา 

๑๐ นางสาวน้ำทิพย์ ปิยะนริันดรก์ุล ครูชำนาญการ การศึกษาปฐมวัย 
๑๑ นางสาวทิวาวรรณ สงัข์ภิรมย ์ ครูชำนาญการ การศึกษาปฐมวัย 
๑๒ นางสาวประภัสสร  นรวรรณ ครูชำนาญการ ประถมศึกษา 
๑๓ นางสาวละอองดาว แสงเพชร ครูชำนาญการ ประถมศึกษา 
๑๔ นางสาวปวีณา โค้วจำรัส ครูชำนาญการ ประถมศึกษา 
๑๕ นางสาวธนพร วรบุตร ครูชำนาญการ คอมพิวเตอร ์
๑๖ นางวราลักษณ์  เต็มสิทธ์ิ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ 
๑๗ นางสาวรัตนา  ยืนยง ครูชำนาญการ ภาษาไทย 
๑๘ นางสาวอุมาพร บุญเปียก ครูชำนาญการ ประถมศึกษา 
๑๙ นางสาวกนกกร ฉัตรหริัญเลิศ ครูชำนาญการ ภาษาอังกฤษ 
๒๐ นายเส็ง  บุดดา ครูชำนาญการ คอมพิวเตอร์ศึกษา 
๒๐ นางสาววิไล  ดวงดี ครู การศึกษาปฐมวัย 
๒๒ นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย ครู การศึกษาปฐมวัย 
๒๓ นางสาวไอลดา มูฮำหมัดยูโซะ๊ ครู การศึกษาปฐมวัย 
๒๔ นางสาวภัคภร สมมิตร ครู การศึกษาปฐมวัย 
๒๕ นางสาวพิมพพ์ิชชา ฤทธ์ิมนตรี ครู ภาษาไทย 
๒๖ นางสาวณปภัช สุขเกษม ครู สังคมศึกษา 
๒๗ นางสาวดวงเดือน ศรีอินทร ์ ครู บรรณารักษ์ 
๒๘ นางปุณยนุช  วงค์ศรี ครู ประถมศึกษา 
๒๙ นางสาวเบญจพร  นาคอ้าย ครู วิทยาศาสตร์ทั่วไป 



๗ 

 
 

ท่ี ชื่อ - นามสกลุ ตำแหน่ง วิชาเอก 
๓๐ นางสาวชฎานุช  ปุเรตัง ครู ภาษาอังกฤษ 
๓๑ นายวรเดช  สังวาลย์น้อย ครู คณิตศาสตร์ 
๓๒ สิบโทณัฐดนัย สว่างเรืองฤทธ์ิ ครู วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๓๓ นายณัฐดนัย  เดชมา ครู คณิตศาสตร์ 
๓๔ นางสาววราภรณ์ มิเถาวัลย ์ ครู คณิตศาสตร์ 
๓๕ นางสาวลัดดาวัลย ์จันดาหัวดง ครู วิทยาศาสตร ์
๓๖ นางสาวปรียา  พุ่มมีจิตร ครู คณิตศาสตร์ 
๓๗ นายเมย์ เนาวรัตน์ ครู วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๓๘ นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง ครู ออกแบบสิง่ทอ 
๓๙ นางสุปรียา สว่างศรสีกลุ ครู ภาษาอังกฤษ 
๔๐ นายพิพรรธ  ไกรวัฒนพงศ์ ครู สุขศึกษา 
๔๑ นายพงศธร  บญุชิต ครู เทคโนโลยีการศึกษา 
๔๒ นางสาวหรรษา  รอดนิตย์ ครู ภาษาอังกฤษ 
๔๓ นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช ครู การเงิน 
๔๔ นางสาวดวงฤทัย  วิชัยรัตน์ ครู นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
๔๕ นายธนพล ตันตระกลู ครู ดนตรีไทย 
๔๖ นางสาวบวรรัตน์ เหมือนเนือ้ทอง ครู ประถมศึกษา 
๔๗ นางสาวณัฐกานต์  ขันทะสิทธ์ิ ครู ศิลปะ 
๔๘ นางสาวณัฐริกา อบัดุสลาม ครูผู้ช่วย การศึกษาปฐมวัย 
๔๙ นางสาวปรางค์ทิพย์ ม่วงออ่น ครูผู้ช่วย ประถมศึกษา 
๕๐ นายทินภัทร ฉลาดคิด ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร ์
๕๑ นางสาวสุพัตรา กุลธนาพงศ์ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 
๕๒ นางสาวอภิญญา  จันทมิฬ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 
๕๓ นางสาวกาญจนา ดอนพลกอ้ม ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา 
๕๔ นางสาวประภากร มุตโสภา ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 
๕๕ นางสาวพิชญาภา กัลยา ครูผู้ช่วย ภาษาจีน 
๕๖ นางสาวอรอนงค์ บุตรแสน ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 
๕๗ นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร ์ ครูผู้ช่วย ดนตรีสากล 
๕๘ ว่าที่ร.ต.หญิงจิราภรณ์ โอภาสภาณุเมศ ครูผู้ช่วย คหกรรม 
๕๙ นางสาวศิริรัตน์ จันทบาล ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ 



๘ 

 

 

รายชื่อพนักงานราชการ 
 

ท่ี ชื่อ - นามสกลุ ตำแหน่ง วิชาเอก 
๑ นายธีระวัฒน์  ดอนอินอาจ พนักงานราชการ พลศึกษา 
๒ นายสาธิต  โคตรสงคราม พนักงานราชการ พลศึกษา 
๓ นางสาวเยาวภา กลิ่นจันทร ์ พนักงานราชการ การศึกษาปฐมวัย 

 

รายชื่อครูอัตราจ้าง 
 

ท่ี ชื่อ - นามสกลุ ตำแหน่ง วิชาเอก 
๑ นางสาวทิพยล์ดา เพชรจุล ครูอัตราจ้าง การศึกษาปฐมวัย 
๒ นางสาวเบญจมาศ บรบิูรณ์ ครูอัตราจ้าง การศึกษาปฐมวัย 
๓ นางสาวภัทธรินทร์ นิลสระคู ครูอัตราจ้าง วิทยาศตร์ศาสตร ์
๔ นางสาวอัจฉรา จีนบางช้าง ครูอัตราจ้าง การศึกษาปฐมวัย 
๕ นายพีรวัฒน ์ มกัสัน ครูอัตราจ้าง พลศึกษา 
๖ นายวรรงค์ ดานาคแก้ว ครูอัตราจ้าง ดนตรีสากล 
๗ นายชญานนท์ โพธ์ิจันทร ์ ครูอัตราจ้าง พลศึกษา 

 

 

รายชื่อลูกจ้างประจำ 
 

ท่ี ชื่อ - นามสกลุ ตำแหน่ง หมายเหต ุ
๑ นางปรีดา  เบญ็จรุณ ลูกจ้างประจำ  
๒ นายอุระ  เบ็ญจรุณ ลูกจ้างประจำ  

 

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว 

 

ท่ี ชื่อ - นามสกลุ ตำแหน่ง หมายเหต ุ
๑ นายณรงค์  น้ำดอกไม ้ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๒ นายศุภโชค  เย็นรม่ไทร ลูกจ้างช่ัวคราว  
๓ นางสาวนฤมล  แสนอ่อน ลูกจ้างช่ัวคราว  
๔ นางธิดารัตน์ ทองรอด ลูกจ้างช่ัวคราว  
๕ นางสาวอรญัญา ติดตารัมย ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  



๙ 

 

ท่ี ชื่อ - นามสกลุ ตำแหน่ง หมายเหต ุ
๖ นางสาวลำพัน คนยืน ลูกจ้างช่ัวคราว  
๗ นางสาวนพรัตน์ สุขลิ้ม ลูกจ้างช่ัวคราว  
๘ นางสาวนาฎรดา แสงทอง ลูกจ้างช่ัวคราว  
๙ นางสาวนุชสรา เปาวรีย ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  

๑๐ นางสาวเกษสุดา หะพันธ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๑ นางสาวน้ำอ้อย ธรรมรักษ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๒ นางสาวสายทพิย์ แซ่ตั้ง ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๓ นางศิริวรรณ  วรจิตต์ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๔ นางน้ำทิพย์  สุขประเสริฐ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๕ นางสาวอุไร  คงจันทร ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๖ นายสำล ี มาด ี ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๗ นางสาววรรณา แนวนาร ี ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๘ นายสมเกียรต ิ เกาไศยนันท ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๙ นางสาวติ๋ว แผ่นทอง ลูกจ้างช่ัวคราว  

 

ตารางท่ี ๓  อาคารเรียน อาคารประกอบ 

 

ท่ี อาคารเรยีน อาคารประกอบ จำนวน หมายเหต ุ
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

อาคารเรียน 
อาคารเรียนแบบพเิศษ 
อาคารประกอบ 
อาคารบ้านพักคร ู
บ้านพักนักการภารโรง 
ลานเอนกประสงค์ 
สระว่ายน้ำ 

๒ หลัง 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
๖ หลัง 
๒ สนาม 
๑ สระ 

 
กำลังกอ่สร้าง 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

 

ส่วนท่ี ๒ 

แนวความคิดและทิศทางในการจัดการศึกษา 
 

 จากผลการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้นำผลมาร่วมกันวางแผนกำหนดทิศทางในการจัด

การศึกษา ซึ่งเป็นความปรารถนาและภาพที่ต้องการในอนาคตจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล นโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา จึงกำหนดทิศทางในการจัด

การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

อุดมการณ์การพัฒนาโรงเรียน 

นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรยีนพระยาประเสริฐสุนทราศรยั (กระจ่าง สิงหเสนี) 

“พัฒนาคุณภาพครูสูเ่ป้าหมายการสร้างคุณภาพนักเรียน” 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

  “สร้างคนดี  มีความรู้  สู่สงัคมอนาคตที่ยัง่ยืน” 

ค่านิยม 

    “พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลย”ี  

พันธกิจ  (MISSION)  

๑. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนใหม้ีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตร  

    และค่านิยมหลกัของคนไทย ๑๒ ประการ  

๒. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนใหม้ีศักยภาพตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล  

๓. ส่งเสรมิครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มสีมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ 

๔. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้วยศาสตรพ์ระราชาโดยใช้เทคโนโลยเีป็นฐาน  

๕. ส่งเสรมิการบริหารจัดการศึกษาบนหลกัธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์  (GOAL) 

๑. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้แหง่ศตวรรษที่ ๒๑ (๓R ๘C) 

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลกัสูตรและค่านิยมหลกัของคนไทย๑๒ประการ      

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ 

๔. มีระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาโดยใช้เทคโนโลยเีป็นฐาน   

๕. การบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๖. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพและเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 



๑๑ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 

 ๓. มีวินัย 

 ๔. ใฝ่เรียนรู ้

 ๕. อยู่อย่างพอเพียง 

 ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 ๗. รักความเป็นไทย 

 ๘. มีจิตสาธารณะ 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategic) 

 ๑. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ   

 ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 ๓. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ๕. จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

 ๖. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   

 ๑. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตาม 

     หลักสูตรสถานศึกษาแก่นักเรียน   

 ๒. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน  

     และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 

 ๓. ส่งเสรมิการจัดกจิกรรมเสริมสร้างความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และความเป็นไทย 

 ๔. เสรมิสร้างทักษะชีวิตที่ดี และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 ๑. พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

๒. พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

               แก้ปัญหาโดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 

 



๑๒ 

 

๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 

         ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

 ๔. ส่งเสรมิการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลกัสูตร 

 ๕. ส่งเสรมิสนบัสนุนใหผู้้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการสอบวัดระดับชาติ 

 ๖. เสรมิสร้างความพร้อมให้นักเรียนในการศึกษาต่อ หรอืงานอาชีพ 

 ๗. ส่งเสรมิใหผู้้เรียนมทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. ส่งเสรมิครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ 

 ๒. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคร ู

 ๓. พัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

๑. เสรมิสร้างโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรยีนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

         และสติปญัญา 

 ๒. สร้างและกระจายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 ๓. สร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในโรงเรียน 

 ๒. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม 

 ๓. ส่งเสรมิการเรียนรู้ของนักเรียนในการจัดการขยะที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ๑. ส่งเสรมิระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

 ๒. ส่งเสรมิการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

อัตลักษณ ์ “ลูกพระยาประพฤติดี  มีความรู้คู่คุณธรรม” 
 

เอกลักษณ ์ “คุณธรรมนำชีวิต  พัฒนาศิษย์  ด้วยความสุข” 

 

 

 



๑๓ 

 

 

 

ส่วนท่ี ๓ 

การบริหารจัดการศึกษา 

 

การศึกษาเป็นกลไกสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 

ตั้งแต่การช่วยให้คนมีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ อ่านออก เขียนได้  คิดเป็น มีคุณธรรม จริยธรรมและความ

เป็นพลเมือง ตลอดจนพัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเท่าเทียมในสังคมในระยะยาว จากบทบาท

หน้าที่ที่สำคัญหลายประการดังกลา่ว การศึกษาที่มีคุณภาพจึงจะส่งผลที่ดีต่อคนให้มีทักษะการคิด การดำรงชีวิตใน

สภาวะที่เปลี่ยนแปลง ความสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ในศตวรรษที่ ๒๑   

 โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา  ผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพ เป็นแหล่ง  การเรียนรู้

ในการพัฒนาผู้เรียนมีภาระกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ มี

ทักษะ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถ

ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้ สามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง และเทคโนโลยี กับนานาประเทศได้ ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำทางการศึกษาของโรงเรียนจึงมี

บทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพให้กับสังคม     ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีภูมิความรู้ทางด้านการศึกษา มีความเป็นผู้นำทาง

วิชาการ เป็นผู้นำในการบริหารคุณภาพการศึกษา และมีความรู้ในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหาร และการ

วางแผนกลยุทธ์  เป็นผู้ช้ีนำทางความคิดไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง  กล้าคิด กล้านำ กล้าทำ และ

กล้าเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ผู้นำองค์กรมีวิสัยทัศน์ รวมทั้งต้องรู้จัก

นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาองค์กรประสบความสำเร็จ

และมีประสิทธิภาพ      

 นางวรุฬรัตน์  ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) ได้

ตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ สร้างนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเกิด

การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการชีวิตประจำวันได้ และมีความสามารถทางการคิดสรา้งสรรค์

สิ่งต่าง ๆ  สามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี กับนานาประเทศได้  ได้ศึกษาหลักการบริหาร 

เทคนิคการบริหาร และการวางแผนกลยุทธ์  สู่การสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้การพัฒนา

การศึกษาประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ  มีรายละเอียดดังนี้    

 

  



๑๔ 

 

 

คติพจน์การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ได้กำหนดคติพจน์การบริหารจัดการว่า “๙  

YEAR  FOR  ๑ LIFE”  (เก้าปี สร้างหนึ่งชีวิตให้มีคุณภาพ)  หมายความว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนตั้งแต่ช้ัน

อนุบาลปีที่ ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ รวมระยะเวลาที่นักเรียน ๑ คน ต้องใช้ชีวิตการเป็นนักเรียนในโรงเรียน

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) แห่งนี้จะต้องเป็นช่วงเวลา ๙ ปี ในการพัฒนานักเรียนแต่ละคนให้

มีคุณภาพ ตามจุดหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา (เก่ง)  มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  จึงกำหนด

แนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบ LIFE  MODEL  ดังนี ้

Learning   การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้จาก

กระบวนการเรียนรู้  (Active Learning) 

Imagine    การสร้างนักเรียนให้มีจินตนาการเพราะจินตนาการคือ การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

Fun    การทำให้การเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ด้วยความสนุก และมีความสุขที่จะเรียนรู้ 

Experience   การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิตที่ดีให้นักเรียน 

ยุทธศาสตร์การบริหาร รูปแบบ  “OPENMIND” 

    การข ับเคล ื ่อนสู ่ เป ้าหมายนักเร ียนคุณภาพ ได ้กำหนดยุทธศาสตร ์การบริหาร ร ูปแบบ  

“OPENMIND” (การเปิดใจ) ประกอบด้วย   

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการสร้างโอกาส ทางการศึกษา  (Opportunity : O)    
              สร้างโอกาสให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  ให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ การค้นหาโอกาสของสถานศึกษา  และนำโอกาสของสถานศึกษามาเป็นปัจจัยใน        
การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านความท้าทายในการแก้ปัญหา   (P : Problem no problem)   
 ความท้าทายในการแก้ปัญหา โดยมองปัญหาไม่ใช่ปัญหา  มองข้อจำกัดไม่ใช่อุปสรรคในการพฒันา 
แต่เป็นการสร้างความท้าทายในการทำงานให้เป็นแรงขับที่มีคุณค่าในการผลักดันให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อขจัดปัญหาและข้อจำกัด 
 
 



๑๕ 

 

 
 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   (E : Environment)  
  จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เหมาะสม และกระตุ ้นการอยากทำงาน สภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาหมายถึง ตัวบุคคลวัฒนธรรมองค์กร รูปแบบการทำงาน ตลอดจนอาคารสถานที่ที่ดี มีผลต่อการทำงาน 
หากสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดี เปรียบเสมือนครอบครวัที่อบอุ่น บุตรหลานที่อยู่ ในครอบครัวอบอุ่น ก็จะเป็น
เด็กที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางจิตใจ ทนต่อปัญหาอุปสรรคและมีแนวทางในการแก้ปัญหาหรอืการหาทางออก
ที่เหมาะสม 
  

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านแนวคิดในการจัดการศึกษา (N : Notion)   
  การมีความเข้าใจแนวคิดและการนำแนวคิดในการจัดการจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
สนองตอบตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของแต่ละบุคคล มาสู่การปฏิบัติ 
 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการสร้างแรงจูงใจ  (M : Motivation)  
   การจูงใจมีอิทธิผลต่อผลผลิต ผลิตผลของงานจะมีคุณภาพดี มีปริมาณมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ 

การจูงใจในการทำงาน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงจำเป็นต้องเข้าใจว่าอะไร คือแรงจูงใจที่จะทำให้ครู บุคลากรทำงาน

อย่างเต็มที่ และไม่ใช่เรื่องง่ายในการจูงใจครู บุคลากร เพราะ ครู บุคลากรตอบสนองต่องานและวิธีทำงานของ

โรงเรียนแตกต่างกัน การจูงใจครู  บุคลากร จึงมีความสำคัญ สามารถสรุปความสำคัญของการจูงใจในการทำงาน

ได้ดังนี ้

 ๑. พลัง (Energy) เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการกระทำ หรือ พฤติกรรมของมนุษย์ ในการทำงาน

ใดๆ ถ้าบุคคลมี แรงจูงใจ ในการทำงานสูง ย่อมทำให้ขยันขันแข็ง กระตือรือร้น กระทำให้สำเร็จ ซึ่งตรงกันข้ามกับ 

บุคคลที่ทำงานประเภท "เช้าชาม เย็นชาม" ที่ทำงานเพียงเพื่อให้ผ่านไปวันๆ 

 ๒. ความพยายาม (Persistence) ทำให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการนำความรู้

ความสามารถ และ ประสบการณ์ของตน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานให้มากที่สุด ไม่ท้อถอยหรือละความ

พยายามง่ายๆ แม้งาน จะมีอุปสรรคขัดขวาง และเมื่องานได้รับผลสำเรจ็ ด้วยดีก็มักคิดหาวิธีการปรับปรุงใหด้ีย่ิงข้ึน 

                ๓. การเปลี่ยนแปลง (variability) รูปแบบการทำงานหรือวิธีทำงานในบางครั้ง ก่อให้เกิดการค้นพบ

ช่องทาง ดำเนินงาน ที่ดีกว่า หรือประสบ ผลสำเร็จมากกว่า นักจิตวิทยาบางคนเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลง เป็น

เครื่องหมายของ ความเจริญ ก้าวหน้า ของบุคคล แสดงให้เห็นว่า บุคคลกำลังแสวงหาการเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ     ให้

ชีวิตบุคคลที่มี แรงจูงใจ ในการทำงานสูง เมื่อดิ้นรน เพื่อจะบรรลุ วัตถุประสงค์ใดๆ หากไม่สำเร็จบุคคลก็มัก

พยายามค้นหา สิ่งผิดพลาด และพยายามแก้ไข ให้ดีข้ึนในทุก วิถีทาง ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การทำงานจน 

ในที่สุดทำให้ค้นพบแนวทาง ที่เหมาะสมซึ่ง อาจจะต่างไป จากแนวเดิม 

 



๑๖ 

 

 

             ๔. บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทำงาน จะเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นทำงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และการ

มุ่งมั่นทำงานที่ตนรับผิดชอบ ให้เจริญก้าวหน้า จัดว่าบุคคลผู้นั้นมี จรรยาบรรณในการทำงาน (work ethics) ผู้มี

จรรยาบรรณในการทำงาน จะเป็นบุคคล ที่มีความรับผิดชอบ มั่นคงในหน้าที่ มีวินัยในการทำงาน ซึ่งลักษณะ

ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ ผู้มีลักษณะ ดังกล่าวนี้ มักไม่มีเวลาเหลือพอที่จะคิดและทำในสิ่งที่ไม่ดี 
 

   ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบูรณาการ (I : Integration)  
  ส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงาน ระหว่างกลุ่ม
งานต่างๆในโรงเรียนรวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานต่างๆชั้นเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย 
ภายใต้วัตถุประสงค์ เดียวกัน คือ นำศักยภาพเฉพาะมาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อขับเคลื่อน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการประสานกลมกลืนกันของแผน 
กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื ่อสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่สำคัญของการจัดการศึกษา  การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน (Alignment) และจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อการดำเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการ
จัดการผลการดำเนินการมีความเช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๗  ด้านเครือข่าย  (N :  Network)   
 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา ทั้งเครือข่ายภายใน   เครือข่ายภายนอก   เป็นการสร้างการมี

ส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับ

บุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงานของโรงเรียน  ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ให้ความร่วมมือและทำงานใน

ลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน  และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘  ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (D : (Development)   

เป็นการจัดการศึกษาที่ได้มาเป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการพัฒนาแก้ไข ในส่วนที่เป็นยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

โดยทำอย่างเป็นระบบ ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  โดยมุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างอย่างยั่งยืน 
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รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วย  OPENMIND  MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบูรณาการ              

(I   : Integration) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการสร้างแรงจูงใจ  

(M : Motivation) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการสร้างโอกาส 

ทางการศึกษา  (Opportunity : O)    
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Outcome 
นำสู่การปฏิบัติจริงในชีวิต

ได้อย่างมีความสขุ 
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ส่วนท่ี ๔ 

แผนงาน/โครงการ 
 

ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   

พ.ศ.๒๕๔๒ (ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่๒ พ.ศ.๒๕๔๕)รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ “ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั ้นพื ้นฐานพิจารณาดำเนินการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ         

ด้านงบประมาณ ด้านงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา หรือสถานศึกษาในอำนาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณีในเรื่องดังต่อไปนี้  

๑. ด้านวิชาการ มีภาระหน้าที่ ๑๗ เรื่อง  

๒. ด้านงบประมาณ มีภาระหน้าที่ ๒๒  เรื่อง   

๓. ด้านงานบุคคล มีภาระหน้าที่ ๒๐ เรื่อง   

๔. ด้านบริหารทั่วไป มีภาระหน้าที่ ๒๒ เรื่อง    

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)ได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ ตามภาระงาน

ทั้ง ๔ ด้าน   โดยในด้านการบริหารวิชาการ มีจำนวน  ๑๒ โครงการ ด้านการบริหารทั่วไป มจีำนวน ๑๓ โครงการ 

ด้านการบริหารงานบุคคล มีจำนวน  ๔ โครงการ และ ด้านการบริหารงบประมาณ มีจำนวน  ๔  โครงการ รวม

โครงการตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๓๓ โครงการ ดังต่อไปนี้ 
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แผนงาน  โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน ๒๐ โครงการ 

๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นางสาวปรียา พุ่มมจีิตร  
นางสาวละอองดาว แสงเพชร  
และนางสาวปุณยนุช วงค์ศรี                  

๒ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวศิริรัตน์ จันทบาล 
และนางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 

๓ โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา นายณัฐดนัย เดชมา 
และนางสาววราภรณ์ มิเถาวัลย ์

๔ โครงการ  ห้องเรียนพเิศษ MEP ( Mini English Program ) นางสาวกนกกร ฉัตรหริัญเลิศ  
และนางสุปรียา สว่างศรสีกลุ 

๕ โครงการวิจัยและนวัตกรรม   สิบโทณัฐดนัย สว่างเรืองฤทธ์ิ  
นางสาวอุมาพร บุญเปียก  
และนางสาวลัดดาวัลย์ จันดาหัวดง 

๖ โครงการการวัดและประเมินผล นางวราลักษณ์ เต็มสิทธ์ิ 
นางอุมาพร บุญเปียก 
และนางสาวชฎานุช ปุเรตัง 

๗ โครงการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรยีนพระยา
ประเสริฐสุนทราศรยั (กระจา่ง สิงหเสน ี

นางยุพาพัชญ์ พรสุมามาลย ์
นางสาวปรางทิพย์ ม่วงอ่อน 
และนางสาวกาญจนา ดรพลกอ้น 

๘ โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู ้ นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์และนาย
พงศธร บุญชิต 

๙ โครงการสร้างโอกาสทางการเรียนรู ้ นางสาวอรอนงค์ บุตรแสน  
นางสาววราภรณ์ มิเถาวัลย ์
และนายทินภัทร ฉลาดคิด 

๑๐ โครงการศูนย์ภาษาไทยสร้างสานสัมพันธ์ นางสาวรัตนา ยืนยง  
และนางสาวพิมพ์พิชชา ฤทธ์ิมนตรี  

๑๑ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย  
และนางสาวทิพย์ลดา เพชรจลุ 



๒๐ 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน ๒๐ โครงการ 

๑๒ โครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้สู่วัยเรียน นางสาววิไล ดวงดี  
และนางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 

๑๓ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  นางสาวณัฐริกา อบัดุลสลาม  
และนางสาววิไล ดวงดี 

๑๔ โครงการอนุบาลสัมพันธ์ นางสาววิไล ดวงดี  
และนางสาวณัฐริการ อบัดุลสลาม 

๑๕ โครงการรอยเช่ือมต่อเด็กอนบุาลปีที่๓ สู่ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑ นางสาวทิวาวรรณ สงัข์ภิรมย ์
และนางสาวเบญจมาศ บริบรูณ์ 

๑๖ โครงการสง่เสรมิการเรียนรู้เดก็ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 
(High Scope)                                        

นางสาวภัคภร สมมิตร  
และนางสาวไอลดา มูฮัมหมัดยูโซ๊ะ 

๑๗ โครงการหนูน้อย “รักการอ่านนิทานสร้างสุข” นางสาวไอลดา มูฮัมหมัดยูโซ๊ะ 
และนางสาวเยาวภา กลิ่นจันทร์  

๑๘ โครงการตามรอยศาสตรพ์ระราชาระดบัปฐมวัย นางสาวภคภร สมมิตร 
และนางสาวทิพย์ลดา เพชรจลุ 

๑๙ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูท้ั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย นางสาวน้ำทิพย์ ปิยะนริันดรก์ุล 
นางสาวทิพยล์ดา เพชรจุล  
นางสาวเยาวภา กลิ่นจันทร์  
นางพนารัตน์ จารีตพิทยา  
และนางสาวไอลดา มูฮำหมัดยูโซ๊ะ 

๒๐ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา นางสาววราภรณ์ มิเถาวัลย์  
นางสาวพิชญาภา กัลยา  
และนางบวรรัตน์ เหมือนเนื้อทอง 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

แผนงาน  โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหารท่ัวไป จำนวน ๑๕ โครงการ 

๑ โครงการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน นายทินภัทร ฉลาดคิด 
และนางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร ์

๒ โครงการโรงเรียนสจุริต นางสาวอุมาพร บุญเปียก 
นางสาวลัดดาวัลย์ จันดาหัวดง 
และนางสาวกาญจนา ดอนพลก้อน 

๓ โครงการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นายสาธิต โครตสงครม 
และนายเมย์ เนาวรัตน์ 

๔ โครงการโรงเรียนสง่เสรมิสุขภาพ นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 
และว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์  
โอภาสภานุเมศ 

๕ โครงการวันสำคัญ นายเส็ง บุดดา 
นางสาวกาญจนา ดอนพลกอ้ม  
และนางสาวอุมาพร บุญเปียก 

๖ โครงการรบัสมัครนกัเรียน นางสาวรัตนา ยืนยง 
นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 
และนางสาวละอองดาว แสงเพชร 

๗ โครงการอาหารกลางวัน นางสาวเบญจพร นาคอ้าย 
และว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์  
โอภาสภานุเมศ 

๘ โครงการ  อาหารเสริม (นม) นางสาวธนพร วรบุตร    
นางสาวปวีณา โค้วจำรัส    
และนายธนพร ตันตระกูล 

๙ โครงการกจิการนกัเรียน นายวรเดช สังวาลน้อย 
และนายธีรวัฒน์ ดอนอินอาจ 

๑๐ โครงการโรงเรียนลดพลงังานประสานใจห่วงใยสิง่แวดล้อม นายเมย์ เนาวรัตน์ 
และสบิโทณัฐดนัย สว่างเรอืงฤทธ์ิ 
 



๒๒ 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหารท่ัวไป จำนวน ๑๕ โครงการ 

๑๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลย ี นายพงศธร บุญชิต 
และนายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 

๑๒ โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร ์ นายเส็ง บุดดา 
นายพงศธร บุญชิต 
และนายเมย์ เนาวรัตน์ 

๑๓ โครงการจัดทำแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา นางชุติมา ทิพวาที 
และนางสาวอภิญญา จันทมิฬ 

๑๔ สหกรณ์โรงเรียน นางสาวณปภัช สุขเกษม 
และนางสาวละอองดาว แสงเพชร 

๑๕ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา นายเจษฎาภรณ์ สุดานิช 
และนางสาวณปภัช สุขเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

แผนงาน  โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน ๔ โครงการ 

๑ โครงการจัดจ้างบุคลากร นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 
๒ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนสู่

มาตรฐานสากล 
นายเส็ง บุดดา  
นางสาวปรียา พุ่มมจีิตร  
และนางสาวสุพัตรากุลธนาพงศ์ 

๓ โครงการสง่เสรมิสวัสดิการและสวัสดิภาพ  นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์  
นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสทิธ์ิ  
และนางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร ์

๔ โครงการกรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย  นายเส็ง บุดดา  
นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย  
และนางวิไล ดวงด ี

 

แผนงาน  โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ 

๑ โครงการ  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นายเจษฎาภรณ์ สุดานิช 
และนายศุภโชค เย็นร่มไทร 

๒ โครงการ  บริหารจัดการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียน นายเจษฎาภรณ์ สุดานิช 
๓ โครงการบริหารพสัดุและการเงินโรงเรียน นางสาวประภัสสร นรวรรณ  

นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์  
และนางสาวหรรษา รอดนิตย์ 

๔ โครงการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา นางพนารัตน์ จารีตพิทยา  
นายเจษฎาภรณ์ สุดานิช  
และนางสาวประภัสสร นรวรรณ 

 

 



๒๔ 

 

แผนงาน  โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. สพป.กทม. และยุทธศาสตร์โรงเรยีน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 
ท่ี 
 

 
ชื่อโครงการ 

สนองยุทธศาสตร ์
สนอง

นโยบาย
สพฐ. 

สนอง
นโยบาย
สพป.
กทม. 

สนอง
นโยบาย 
โรงเรียน 

๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๓ ๓ ๒ 
๒ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๔ ๖ ๖ 
๓ โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา ๔ ๖ ๖ 

๔ โครงการ  ห้องเรียนพเิศษ MEP ( Mini English Program ) ๓ ๓ ๒ 
๕ โครงการวิจัยและนวัตกรรม   ๓ ๓ ๓ 
๖ โครงการการวัดและประเมินผล ๔ ๖ ๖ 
๗ โครงการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรยีน 

พระยาประเสรฐิสุนทราศรัย (กระจ่าง สงิหเสน ี
๔ ๖ ๖ 

๘ โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู ้ ๓ ๓ ๔ 
๙ โครงการสร้างโอกาสทางการเรียนรู ้ ๓ ๓ ๔ 

๑๐ โครงการศูนย์ภาษาไทยสร้างสานสัมพันธ์ ๓ ๓ ๒ 
๑๑ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย ๓ ๓ ๒ 
๑๒ โครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้สู่วัยเรียน ๒ ๒ ๔ 
๑๓ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ๓ ๓ ๒ 
๑๔ โครงการอนุบาลสัมพันธ์ ๓ ๓ ๒ 
๑๕ โครงการรอยเช่ือมต่อเด็กอนบุาลปีที่ ๓สู่ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑ ๓ ๓ ๒ 
๑๖ โครงการสง่เสรมิการเรียนรู้เดก็ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 

(High Scope)                                        
๓ ๓ ๒ 

๑๗ โครงการหนูน้อย “รักการอ่านนิทานสร้างสุข” ๓ ๓ ๒ 
๑๘ โครงการตามรอยศาสตรพ์ระราชาระดบัปฐมวัย ๓ ๑ ๑ 
๑๙ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูท้ั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย ๓ ๓ ๒ 
๒๐ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ๓ ๑ ๑ 



๒๕ 

 

แผนงาน  โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. สพป.กทม. และยุทธศาสตร์โรงเรยีน 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 

 

 
ท่ี 
 

 
ชื่อโครงการ 

สนองยุทธศาสตร ์
สนอง

นโยบาย
สพฐ. 

สนอง
นโยบาย
สพป.
กทม. 

สนอง
นโยบาย 
โรงเรียน 

๑ โครงการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ๑ ๑ ๑ 
๒ โครงการโรงเรียนสจุริต ๑ ๑ ๑ 
๓ โครงการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ๑ ๑ ๕ 

๔ โครงการโรงเรียนสง่เสรมิสุขภาพ ๑ ๑ ๒ 
๕ โครงการวันสำคัญ ๒ ๓ ๓ 
๖ โครงการรบัสมัครนกัเรียน ๔ ๖ ๖ 
๗ โครงการอาหารกลางวัน ๒ ๓ ๔ 
๘ โครงการ  อาหารเสริม (นม) ๒ ๓ ๔ 
๙ โครงการกจิการนกัเรียน ๒ ๓ ๒ 

๑๐ โครงการโรงเรียนลดพลงังานประสานใจห่วงใยสิง่แวดล้อม ๔ ๔ ๔ 
๑๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลย ี ๔ ๖ ๖ 
๑๒ โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร ์ ๔ ๖ ๖ 
๑๓ โครงการจัดทำแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ๔ ๖ ๖ 
๑๔ สหกรณ์โรงเรียน ๓ ๓ ๒ 
๑๕ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ๔ ๖ ๖ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

แผนงาน  โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. สพป.กทม. และยุทธศาสตร์โรงเรยีน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
ท่ี 
 

 
ชื่อโครงการ 

สนองยุทธศาสตร ์
สนอง

นโยบาย
สพฐ. 

สนอง
นโยบาย
สพป.
กทม. 

สนอง
นโยบาย 
โรงเรียน 

๑ โครงการจัดจ้างบุคลากร ๓ ๓ ๓ 
๒ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนสู่

มาตรฐานสากล 
๓ ๓ ๓ 

๓ โครงการสง่เสรมิสวัสดิการและสวัสดิภาพ  ๒ ๒ ๔ 

๔ โครงการกรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย  ๒ ๓ ๔ 
 

 

แผนงาน  โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. สพป.กทม. และยุทธศาสตร์โรงเรยีน 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

 
ท่ี 
 

 
ชื่อโครงการ 

สนองยุทธศาสตร ์
สนอง

นโยบาย
สพฐ. 

สนอง
นโยบาย
สพป.
กทม. 

สนอง
นโยบาย 
โรงเรียน 

๑ โครงการ  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๔ ๖ ๖ 

๒ โครงการ  บริหารจัดการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียน ๔ ๖ ๖ 
๓ โครงการบริหารพสัดุและการเงินโรงเรียน ๔ ๖ ๖ 

๔ โครงการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ๔ ๖ ๖ 
 



๒๗ 

 

แผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

สนองต่อมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

ท่ี ชื่อโครงการ มาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน ๒๐ โครงการ 

๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มาตรฐานที่ ๑ 
๒ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ 
๓ โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ 

๔ โครงการ  ห้องเรียนพเิศษ MEP ( Mini English Program ) มาตรฐานที่ ๑ 
๕ โครงการวิจัยและนวัตกรรม   มาตรฐานที่ ๓ 
๖ โครงการการวัดและประเมินผล มาตรฐานที่ ๓ 
๗ โครงการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรยีน 

พระยาประเสรฐิสุนทราศรัย (กระจ่าง สงิหเสน ี
มาตรฐานที่ ๒ 

๘ โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู ้ มาตรฐานที่ ๓ 
๙ โครงการสร้างโอกาสทางการเรียนรู ้ มาตรฐานที่ ๓ 

๑๐ โครงการศูนย์ภาษาไทยสร้างสานสัมพันธ์ มาตรฐานที่ ๑ 
๑๑ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ 
๑๒ โครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้สู่วัยเรียน มาตรฐานที่ ๓ 
๑๓ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  มาตรฐานที่ ๑ 
๑๔ โครงการอนุบาลสัมพันธ์ มาตรฐานที่ ๑ 
๑๕ โครงการรอยเช่ือมต่อเด็กอนบุาลปีที่ ๓สู่ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑ มาตรฐานที่ ๑ 
๑๖ โครงการสง่เสรมิการเรียนรู้เดก็ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 

(High Scope)                                        
มาตรฐานที่ ๑ 

๑๗ โครงการหนูน้อย “รักการอ่านนิทานสร้างสุข” มาตรฐานที่ ๑ 
๑๘ โครงการตามรอยศาสตรพ์ระราชาระดบัปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ 
๑๙ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูท้ั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ 
๒๐ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา มาตรฐานที่ ๑,๒ 

 

 



๒๘ 

 

 

แผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

สนองต่อมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

ท่ี ชื่อโครงการ มาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มบริหารท่ัวไป จำนวน ๑๕ โครงการ 

๑ โครงการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มาตรฐานที่ ๑,๒ 
๒ โครงการโรงเรียนสจุริต มาตรฐานที่ ๑,๒ 
๓ โครงการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ ๒ 

๔ โครงการโรงเรียนสง่เสรมิสุขภาพ มาตรฐานที่ ๑ 
๕ โครงการวันสำคัญ มาตรฐานที่ ๑,๒ 
๖ โครงการรบัสมัครนกัเรียน มาตรฐานที่ ๒ 
๗ โครงการอาหารกลางวัน มาตรฐานที่ ๑,๒ 
๘ โครงการ  อาหารเสริม (นม) มาตรฐานที่ ๑,๒ 
๙ โครงการกจิการนกัเรียน มาตรฐานที่ ๑ 

๑๐ โครงการโรงเรียนลดพลงังานประสานใจห่วงใยสิง่แวดล้อม มาตรฐานที่ ๒ 
๑๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลย ี มาตรฐานที่ ๒ 
๑๒ โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร ์ มาตรฐานที่ ๑,๒ 
๑๓ โครงการจัดทำแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ 
๑๔ สหกรณ์โรงเรียน มาตรฐานที่ ๑ 
๑๕ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มาตรฐานที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

 

แผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

สนองต่อมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ท่ี ชื่อโครงการ มาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน ๔ โครงการ 

๑ โครงการจัดจ้างบุคลากร มาตรฐานที่ ๒ 
๒ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนสู่

มาตรฐานสากล 
มาตรฐานที่ ๓ 

๓ โครงการสง่เสรมิสวัสดิการและสวัสดิภาพ  มาตรฐานที่ ๓ 

๔ โครงการกรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย  มาตรฐานที่ ๒ 
 

 

แผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

สนองต่อมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ มาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ 

๑ โครงการ  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑,๒ 

๒ โครงการ  บริหารจัดการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียน มาตรฐานที่ ๒ 
๓ โครงการบริหารพสัดุและการเงินโรงเรียน มาตรฐานที่ ๒ 

๔ โครงการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ 
 

 

 

 

 



๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

จำนวน ๓๓ โครงการ 



๓๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๓ สพป.กทม. ข้อที่ ๓ โรงเรียน ข้อที่ ๒  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ (ข้อที่ ๑-๖) 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปรียา พุ่มมจีิตร นางสาวธนพร วรบุตร และนางสาวละอองดาว แสงเพชร  
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
………………………………...............…………………………………………………………………….............................................….. 
๑. หลักการและเหตผุล 
 จากกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ข้อที่ ๓ การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มี
สุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถพึ่งพาตนเองและการเป็นพลเมืองที่ดีพร้อมก้าวสู้สากล 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มี
ความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสามารถ 
๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อพฒันาให้นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษากำหนด 
๒. เพื่อพฒันานักเรียนให้มผีลสมัฤทธ์ิทางการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย 
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นทักษะกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปรมิาณ 
 ๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ไดเ้ข้ารับการพฒันาและยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 ๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกจิกรรมการพฒันายกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
        ๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ๑๐๐ไดเ้ข้ารบัการพัฒนาให้มีความรู้และทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
  ๓.๒ เชิงคณุภาพ 
 ๓.๒.๑  นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุม่สาระการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ทีส่ถานศึกษากำหนด 
 ๓.๒.๒  นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดบัชาติ 
        ๓.๒.๓  นักเรียนมทีักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

   



๓๓ 

 

๓.๓ ตัวชี้วัด 
 ๓.๓.๑ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายสถานศึกษา 

 ๓.๓.๒ นักเรียนมีผลมผีลสมัฤทธ์ิทางการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐานสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายสถานศึกษา 
          ๓.๓.๓ นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่นำไปสูก่ารสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 

๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 

 
                              ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
สู่ความเป็นเลิศ  
 
-กิจกรรมอ่านได้ เขียนคล่อง ท่องบัญชีคำ
พื้นฐาน 
-กิจกรรมลายมือสวย ตามแบบลูกพระยา 
-กิจกรรมรักการอ่าน เดอะพซิซ่า 
-กิจกรรมนักข่าวน้อย หนงัสือพิมพเ์สมือน 
-กิจกรรมพฒันาการอ่านด้วยบทอาขยาน 
-กิจกรรมทอ่งสูตรคูณยามเช้า 
-กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร ์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แหง่ชาติ 
-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร ์
-กิจกรรมพฒันาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬา
ฟุตบอล และ ฟุตซอล 
-กิจกรรมพฒันาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬา
มวยไทย – มวยสากล และคีตะมวยไทย 
-กิจกรรมพฒันาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬา
วอลเลย์บอล แชร์บอล และ ตะกร้อ 
-กิจกรรมพฒันาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬา
พื้นบ้าน กีฬาไทย 

             
 
 
 
นางยุพาพัชญ์  พรสุมามาลย์ 
นางสาวสุพัตรา  กุลธนาพงศ์ 
นางสาวพิมพ์พิชชา  ฤทธ์ิมนตรี 
นางสาวประภากร  มุตโสภา 
นางสาวรัตนา  ยืนยง 
นางสาวอรอนงค์  บุตรแสน 
นางสาวละอองดาว  แสงเพชร 

ครูประจำช้ัน ป.๑-๖ 

ครูอภิญญา จันทมิฬ 
นายเมย์  เนาวรัตน์           

นางสาวลัดดาวัลย์   

จันดาหัวดง                                    

คณะครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

นายสาธิต โคตรสงคราม 

 
นายธีระวัฒน์ ดอนอินอาจ 

 



๓๔ 

 

 
                              ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

-กิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิชาการสุขศึกษา
และพลศึกษา 
-กิจกรรมพฒันาศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็น
เลิศทางดนตรีไทย 
-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
สุนทรียภาพทางดนตรสีากล 
-กิจกรรมพฒันาศักยภาพผูเ้รียนสู้ความเป็น
เลิศทางด้านศิลปะ 
-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
นาฏศิลป์ 
- Words bank  
เพิ่มพูนคลังคำศัพท ์
- Chinese words bank ท่องศัพท์ภาษาจีน 

นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 
นายพีรวัฒน์ มักกะสัน 
นายธนพล ตันตระกลู 
 
นางสาวเวฬุรีย์ปรางค์จันทร์ 

นายวรรงค์     ดานาคแก้ว 
นางสาวณัฐกานต ์ขันทะสิทธ์ิ 
 
นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์ 
 
นางสาวศิริรัตน์ จันทบาล 
 
 
นางสาวพิชญาภา  กัลยา 

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
-กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ระดบัช้ัน ป.๑-๒ 

 
 

-กิจกรรมเวทคณิต ระดับช้ัน ป.๓-๔ 
-กิจกรรมโจทย์ปัญหา 
พาเพลินระดบัช้ัน ป.๕-๖ 
-กิจกรรมพฒันาการเรียนรูเ้พื่อพฒันาการ
เรียนการสอนวิทยาการคำนวณ(หุ่นยนต์) 
-กิจกรรมพฒันาศักยภาพนักเรียนด้านแอโร
บิกดานซ ์
-กิจกรรมพฒันาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬา
ว่ายน้ำ 
-กิจกรรม PRAYA ART FESTIVAL 

             
 

ครูปรางทิพย์  ม่วงอ่อน 
ครูปวีณา โค้วจำรัส 
ครูวราลักษณ์ เต็มสิทธ์ิ 
ครูธนพร วรบุตร 
ครูปรียา พุ่มมีจิตร 
ครูณัฐดนัย เดชมา 
ครูวรเดช สังวาลน้อย 
ครูชุติมา ทิพวาที 
ครูอภิญญา จันทมิฬ 
นายเส็ง  บุดดา                          

นายพีรวัฒน์ มักกะสัน 

นายชญานนท์ โพธิจันทร์



๓๕ 

 

 
                              ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

-กิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ 
-กิจกรรมการประกอบอาหาร 
-กิจกรรมผลิตได้ขายเป็น 
- English Day Camp 
-เสียงตามสาย  
Hello English 
- Bilingual กิจกรรมนำเสนอคำศัพท์ 2 
ภาษา (อังกฤษ - จีน) 
 

นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์

นางสาวณัฐกานต์  ขันทะ

สิทธ์ิ                                           

นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์

จันทร ์

นายธนพล ตันตระกลู 

นายวรรงค์  ดานาคแก้ว 

นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช 

นายเส็ง  บุดดา 

ว่าที่ ร.ต.หญงิจริาภรณ์  

โอภาสภาณุเมศ                    

นางสาวหรรษา รอดนิตย์

นางสาวชฎานุช ปุเรตัง

นางสาวบวรรัตน์   

เหมอืนเนื้อทอง 
นางสาวพิชญาภา  กัลยา 

กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
และภาษา 
 
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
-กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
-กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
-กิจกรรมครพูระสอนศีลธรรม 
-กิจกรรมธรรมศึกษา 
- PPS Christmas Party 

      
 

     
 

 นางมยุรี  เหลืองสินศิริ 
นางสาวอรอนงค์  บุตรแสน 
นางสาวสุพัตรา กุลธนาพงศ์ 
นางนฤมล  เจียรวิจิตร 
นางสาวรัตนา  ยืนยง 
นางสาวละอองดาวแสงเพชร 
นางสาวดวงเดือน   
นางสาวอุมาพร บุญเปียก 
นางสาวประภัสสร   นรวรรณ 
นางสาวณปภัส   สุขเกษม 



๓๖ 

 

 
                              ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

- Chinese New Year’s Day นางสุปรียา สว่างศรีสกุล 
นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ 
นางสาวพิชญาภา  กัลยา 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
 
-กิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน  
 RT 
 - กจิกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๓ 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

            นางสาวรัตนา  ยืนยง 
นางสาวละอองดาวแสงเพชร 
นางสาวธนพร  วรบุตร 

และคณะครูสายชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๓ 

นางสาวปรียา พุ่มมีจิตรและ

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปี

ที่ ๖ 

 

 

 

กิจกรรมจัดทำสื่อสิ่งพมิพ์เพือ่การเรียนรู ้
 
-กิจกรรมผลิตสื่อ / นวัตกรรม 
-กิจกรรมพฒันาสือ่การเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ซ่อมบำรงุ-
พัฒนานวัตกรรม) 
-จัดทำแบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม
ศึกษาฯ ป.๑ – ๖ 
-การจัดซื้อเครื่องดนตรีและอปุกรณ์  

      -   เครื่องดนตรีสากล 

-   เครื่องดนตรีชุดวงโยธวาทิต 
-การจัดซื้อและซ่อมบำรุงชุดการแสดงให้
พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ 
-กิจกรรมส่งเสริมด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน 

            นางสาวปรียา พุ่มมีจิตร 
 
นางยุพาพัชญ์  พรสุมามาลย์ 
นางสาวประภากร  มุตโสภา 
สิบโทณัฐดนัย  สว่างเรืองฤทธ์ิ 
นางสาวอุมาพร บุญเปียก 
นางสาวกาญจนา  ดอนพล
ก้อม นางสาวอัจฉรา จีนบาง
ช้าง 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร์ 

นายวรรงค์  ดานาคแก้ว 

 
นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์ 
 
นางสาวกนกกร  ฉัตรหิรัญเลิศ 



๓๗ 

 

 
                              ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

- สมุดคำศัพท ์
- หลักภาษาเพือ่การสื่อสาร 

นิเทศ กำกับ ติดตาม(A)              

ประเมินผล/สรปุการดำเนินงาน/              

รายงานผล/ปรบัใช้              

สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรยั (กระจ่าง สงิหเสนี) 
๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๑,๙๕๘,๓๘๒.๘๖ บาท  

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
กิจกรรมวันสุนทรภู่   ๑๕,๐๐๐ 

กิจกรรมวันภาษาไทย   ๑๘๒๕๓ 
กิจกรรมสปัดาหห์้องสมุด   ๖๖,๓๑๖ 

กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน   ๑,๗๑๑ 
กิจกรรมอ่านได้ เขียนคล่อง ด้วยบัญชีคำพื้นฐาน   ๙,๖๘๔ 
กิจกรรมลายมอืสวย ตามแบบลูกพระยา   ๑,๑๒๕ 

กิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน RT   ๑๕,๘๔๒ 

กิจกรรมรักการอ่าน เดอะพิซซ่า   ๖,๙๓๐ 

กิจกรรมนกัข่าวน้อย หนังสือพิมพ์เสมือน   ๑,๗๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาการอ่านด้วยบทอาขยาน   ๕๑๒๕ 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์   ๒๐,๐๐๐ 
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร ์   ๕๐,๐๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี(ซอ่มบำรุง-พฒันานวัตกรรม) 

  ๓๐,๐๐๐ 

กิจกรรมพัฒนาการสอนเรียนรูเ้พื่อพฒันาการเรียนการสอน
วิทยาการคำนวณ(หุ่นยนต์) 

  ๖,๐๐๐ 
 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แหง่ชาติ    ๕๐,๐๐๐ 



๓๘ 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

กิจกรรมสง่เสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

  ๓,๐๐๐ 
 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

  ๓๐,๐๐๐ 
 

กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม   ๗๔,๔๐๐ 

กิจกรรมอบรมธรรมศึกษา   ๓๔,๑๑๕ 

กิจกรรมสอบธรรมศึกษา   ๑๓,๔๒๔ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาฟุตบอล และ  
ฟุตซอล 

  ๔๘,๕๐๐ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬามวยไทย –  
มวยสากล และคีตะมวยไทย 

  ๔๘,๕๐๐ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านแอโรบิกดานซ์   ๓๑,๐๐๐ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาว่ายน้ำ   ๓๑,๐๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาวอลเลย์บอล  
แชร์บอล และ ตะกร้อ 

  ๒๕,๐๐๐ 
 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาพื้นบ้าน กีฬาไทย 
กิจกรรมให้ความรู้ด้านวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา 

  ๑๐,๐๐๐ 
๑๒,๒๐๐ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางดนตรีไทย   ๓๙,๐๐๐ 

กิจกรรมสง่เสริมความเป็นเลิศทางด้านสุนทรียภาพทาง 
ดนตรีสากล 

  ๕๐๐,๐๐๐ 
 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู้ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ   ๕๐๐๐๐ 

กิจกรรมสง่เสริมความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์   ๕๐๐๐๐ 

กิจกรรม PRAYA ART FESTIVAL   ๓๘๓๐๐ 

กิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลอืใช้   ๕,๐๐๐ 

กิจกรรมการประกอบอาหาร   ๑๐,๐๐๐ 

English Day Camp   ๒๐,๐๐๐ 

PPS Christmas Party   ๒๕,๐๐๐ 

Words bank เพิม่พูนคลงัคำศัพท ์   ๕๕๐๐ 

Chinese New Year’s Day    ๑๕,๐๐๐ 



๓๙ 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

กิจกรรมสง่เสริมด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
 

  ๑๕,๘๔๒ 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (NT)  
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๓ 

  ๔๔,๐๕๖ 
 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖ 

  ๖๖,๒๙๘ 
 

กิจกรรมจัดทำสื่อสิ่งพมิพ์เพือ่การเรียนรู้ 
 

  ๔๑๕,๕๔๐.๘๖ 

รวม   ๑,๙๕๘,๓๘๒ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๙๕๘,๓๘๒.๘๖ 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทกุกิจกรรม 
๖. การประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / 

ประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

๑ นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้

สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย 

  

-ทำแบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 
-ทดสอบ 

ความรู้ความสามารถ 

-แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 

-แบบทดสอบความรู้
ความสามารถ 

๒ นักเรียนมีผลมผีลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบระดับชาติข้ัน

พื้นฐานสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย 

-ทำแบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 
-ทดสอบ 

ความรู้ความสามารถ 

-แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 

-แบบทดสอบความรู้

ความสามารถ 

๓ นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่นำไปสู่การสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเองได ้
-ทำแบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 
-ทดสอบ 

ความรู้ความสามารถ 

-แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 

-แบบทดสอบความรู้
ความสามารถ  

 
 
 



๔๐ 

 

 



๔๑ 

 

โครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๔ สพป.กทม. ข้อที่ ๖ โรงเรียน ข้อที่ ๖  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๓ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววราลกัษณ์ เต็มสิทธ์ิ และนางสาวทิวาวรรณ สังขภิรมย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันได้แก่ ผู้เรียนต้อง มีสติปัญญา เป็นคนดี และมีความสุขตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล  จากจุดมุ่งหมายที่สำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ การจัดกระบวนการ
เรียนรู ้จำเป็นต้องมุ ่งพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้คู ่คุณธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมและโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต ด้วย
การจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน
ในด้านต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งการจัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนนั้น ครูและบุคลากรทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถ และ
ทักษะ ประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างดียิง่ 
 ดังนั้น โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการพัฒนาหลักสตูรกระบวนการจัดการเรยีนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนข้ึน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ของครูผู้สอนมุ่งพัฒนาผู ้เรียนให้มีความสมดุลทั ้งด้านความรู ้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม  อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมและทันสมัย สอดคล้องกับท้องถ่ิน สนองต่อความ 
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและสนองตอบตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
      ๓.๑.๑ สถานศึกษามีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 
      ๓.๑.๒ สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองต่อความต้องการตามความสามารถและความ
สนใจของผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 



๔๒ 

 

      ๓.๑.๓ สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเองร้อยละ ๘๐ 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       ๓.๒.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลายและทันสมัยมีสาระครบถ้วนสมบูรณ์ 
      ๓.๒.๒ สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองต่อความต้องการตามความสามารถและความ
สนใจของผู้เรียน 
      ๓.๒.๓ สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง      
 ๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 

 
                ระยะเวลา        
กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

ขั้นเตรียมการและวาง
แผนการดำเนินงาน(Plan) 
๑.ช้ีแจง วางแผนการ
ดำเนินงานร่วมกันระหว่าง
โรงเรียน  บ้าน และชุมชน 
๒.กำหนดผู้รบัผิดชอบใน
กิจกรรมหลักแต่ละด้าน 
๓.วางแผนการดำเนินงาน 

            ฝ่ายบริหาร ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ และหัวหน้ากลุ่ม
สาระทุกกลุ่มสาระ 

ขั้นดำเนินการ(Do) 
ดำเนินการตามแผนงาน/
โครงการโดยใช้กิจกรรม 
๑.เข้ารับการอบรม
พัฒนาการใช้หลักสูตร 
ประชุม และวางแผน 
- จัดทำหลักสูตรสาระกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
-คู่มือการวัดผลและ
ประเมินผล 
 

            หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ 



๔๓ 

 

 
 
                ระยะเวลา        
กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

-แผนการจัดการเรียนรู ้
๒.จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา 

             

ขั้นติดตามและประเมินผล
(Check) 
๑.นิเทศ  กำกับ ติดตามผล
การดำเนินงาน/ให้
คำแนะนำช่วยเหลือ เมือ่พบ
ปัญหาในการดำเนินงาน
เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ 
๒.ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรมทุกกจิกรรม 
๓.ประเมินความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกจิกรรมและผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๔.สรปุผลการดำเนินงาน
เมื่อสิ้นสุดกจิกรรม 

            ฝ่ายบริหารและ 
คณะครูทุกท่าน 

ขั้นพัฒนาและปรบัปรุง
(Act) 
๑.ประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
๒.นำผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาหลกัสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพสงูข้ึน 

            ฝ่ายบริหาร ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ และหัวหน้ากลุ่ม
สาระทุกกลุ่มสาระ 

สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สงิหเสน)ี 



๔๔ 

 

๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๓๐,๐๐๐บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
ค่าวิทยากรอบรมพฒันาการใช้หลักสูตร 
 

 ๑๔,๐๐๐  

ค่าอาหารกลางวันและเบรก  ๑๑,๐๐๐   

จัดทำรปูเล่มหลกัสูตรฯ    ๕,๐๐๐ 
รวม ๑๑,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

 ๓๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

๖. การประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรทีห่ลากหลายและ

ทันสมัยมีสาระครบถ้วนสมบูรณ์  
  

-สังเกต  
-สัมภาษณ์ 
-ติดตามการประเมินผลจาก
ผลสำเร็จของโครงการและรายงาน
ผลการดำเนินโครงการ  

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมินความพงึพอใจ 
-รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่
ตอบสนองต่อความต้องการตาม
ความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน 
 

๓. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรูท้ี่ใหผู้้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 
 



๔๖ 

 

โครงการ  นิเทศภายในสถานศึกษา 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๔ สพป.กทม. ข้อที่ ๖ โรงเรียน ข้อที่ ๖  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย นายณัฐดนัย เดชมา และนางสาวสุพัตรา กุลธนาพงศ์ 

ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............……………… 
๑.หลักการและเหตุผล 
  การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนอันส่งผลในการที่จะ
พัฒนาบุคลากรทุกคนให้สามารถทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรยีนได้เต็มศักยภาพ การนิเทศภายในเป็นการพัฒนาส่งเสรมิ
สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามรถในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพภายใต้กระบวนการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ  
ของระบบบริหารจัดการศึกษา การปรับปรุงโครงสร ้างการบริหารจัดการศึกษา  ปรับบทบาทและภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้กำกับนโยบาย แผนมาตรฐานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจสู่พื้นที่และสถานศึกษา การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาจึงควรจัดให้มีขึ้นอย่างมีระบบ มีการวางแผนรายละเอียดร่วมกัน แต่ละข้ันตอนบอกระยะเวลาในการ
นิเทศ แนวทางปฏิบัติ ผลที่คาดว่าจะได้รับและขณะดำเนินการควรมีการบันทึกผลเพื่อปรับปรุงเป็นระยะ 
 การนิเทศภายในสถานศึกษามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ ่งต่ อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาจะต้องร่วมมือ
ร่วมใจกันดำเนินการพัฒนางานทุกด้านในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษาให้ร้อยรัดกัน ทำให้เกิดผลในทางการปฏิบัติที่ชัดเจนข้ึน  
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) จึงได้จัดโครงการนี ้เพื ่อ พัฒนาและส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามรถในการบรหิารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพภายใต้กระบวนการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนส่งผลให้การจัดการเรียนรู ้มี
ประสิทธิภาพ สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนทุกคนให้สูงข้ึน 

๒.วัตถุประสงค์ 
  ๒..๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนทุกคน  
  ๒.๒ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
   ๒.๓ เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรยีน ครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามรถในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพภายใต้กระบวนการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
 
 



๔๗ 

 

 

ระยะเวลา 

กิจกรรม 

๓.เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
   ๓.๑.๑ ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
  ๓.๑.๒ นักเรียนมีคุณภาพทางวิชาการ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มข้ึน 
  ๓.๑.๓ โรงเรียนมีคุณภาพด้านการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล   
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพทางวิชาการ  มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น และยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
  ๓.๒.๒ นักเรียนมีศักยภาพการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ๓.๓ ตัวชี้วัด 
  ๓.๓.๑ ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
   ๓.๓.๒ ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพทางวิชาการมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็นและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  ๓.๓.๓ นักเรียนมีศักยภาพการเรียนรู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  ๓.๓.๔ โรงเรียนมีคุณภาพด้านการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๔.ปฏิทินการดำเนินงาน 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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. ขัน้วางแผน
(Plan) 
- เสนอโครงการ/
กิจกรรมและ
จัดสรร
งบประมาณ 
- ประชุมวางแผน
การทำงาน 
- จัดแบบบันทกึ
การนิเทศและ
ตารางนิเทศ 

            นางสาววาสนา 
ตั้งเศวตชัยและ
นางสาวสุพัตรา 
กุลธนาพงศ์ 

 
 

 



๔๘ 

 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๒. ขัน้ปฏิบัติ (Do) 
กิจกรรมนเิทศ        
การจัดการเรียนรู ้
- นิเทศโดยฝ่ายบริหาร 
- นิเทศโดยหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- นิเทศโดยหัวหน้า
สายช้ัน 

            นางสาววาสนา 
ตั้งเศวตชัยและ
นางสาวสุพัตรา 
กุลธนาพงศ์ 

 
- ฝ่ายบริหาร 
- คณะครูทุกคน 

๓. ขัน้ตรวจสอบ
(Check)  
- กำกับ ดูแลและ
ติดตามการดำเนินงาน 
- สรปุรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

            นางสาววาสนา 
ตั้งเศวตชัยและ
นางสาวสุพัตรา 
กุลธนาพงศ์ 

 

๔. ขัน้ปรับปรุงและ
พัฒนา (Act)  
- รับฟงัข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 

            นางสาววาสนา 
ตั้งเศวตชัยและ
นางสาวสุพัตรา 
กุลธนาพงศ์ 
 

 สถานท่ีดำเนินการ ห้องเรียนสายช้ันอนุบาลและสายช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ 
๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

๑. จัดทำแบบบันทกึการนเิทศการจัดการเรียนรู้ 
- กระดาษ A๔ ลังละ ๕๖๕ บาท จำนวน ๗ ลัง 
- กระดาษการ์ดสี A๔ ๑๘๐ แกรม สีเหลอืง (๕๐ แผ่น) 
  ห่อละ ๗๒ บาท จำนวน ๗ ห่อ 
- แฟ้มเอกสาร ๒ ห่วง สอดปก A๔ สัน ๒ นิ้ว  
  แฟ้มละ ๑๕๐ บาทจำนวน ๗ แฟ้ม 

  ๑๐,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น   ๑๐,๐๐๐ 

 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



๔๙ 
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โครงการ  ห้องเรียนพิเศษ MEP ( Mini English Program ) 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๓ สพป.กทม. ข้อที่ ๓ โรงเรียน ข้อที่ ๒  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๓ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกนกกร  ฉัตรหริัญเลิศ และนางสปุรียา  สว่างศรสีกลุ 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
๑. หลักการและเหตผุล  
 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพัฒนาความรู้ และทักษะได้เต็มศักยภาพ เป็นหัวใจสำคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาที่คำนึงถึงความแตกต่างของผู ้เรียน และสามารถสนองต่อผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๒๔ (๑) “ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดย
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล” โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐ วรรคสี่ว่า 
“การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของ
บุคคลนั้น” และมาตรา ๒๒ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ   
เต็มตามศักยภาพ” 
 ปัจจุบันความเจริญทางวิทยาการและระบบการสื่อสารมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญเติบโตของ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากนานาประเทศเริ่มเข้าสู่ประเทศไทย และสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดว่ าเป็น
ภาษาสากล ระบบการศึกษาไทยจึงควรพัฒนาให้คนไทยมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้เท่าเทียม
กับอารยประเทศ กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษในปัจจุบัน จึงมีนโยบายให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานดำเนินงานโครงการโรงเรียนสองภาษา (English Program) โดยพิจารณาให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม มีการจัดการเรียนรู้ ที่เปลี่ยนแปลงนำไปสู่การแข่งขัน
ระดับสากล ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมาก การพัฒนาให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ได้ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้น จึงได้ดำเนินการให้มี
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื ่อขึ้น เพื ่อสนองนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งกำหนดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา และให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของชุมชน ตรงตามมาตรา ๘ (๒) “การจัดการศึกษา



๕๑ 

 

ให้ยึดหลักให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”จึงได้ขอจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในชั้นอนบุาล
และประถมศึกษา 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 ๒.๒ เพื่อให้นกัเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้ได้ 
 ๒.๓ เพื่อสนบัสนุนให้นักเรียนมีการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 
          ๒.๔ เพื่อให้นกัเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สา ในการดำเนินชีวิตในต่างประเทศได้อย่างมี 
                ประสิทธิภาพ 
 ๒.๕ เพื่อพฒันาผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ มีศักยภาพในเวทีการแข่งขัน และก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างเต็มศักยภาพ 
                ของแต่ละบุคคล 
๓. เป้าหมาย 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
          ๓.๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร MEP มคีวามสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๓.๑.๒ ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนหอ้งเรียนพเิศษหลกัสูตร MEP มีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้ 
          ๓.๑.๓ ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนหอ้งเรียนพเิศษหลกัสูตร MEP มีการพฒันาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๑.๔ ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร MEP ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีศักยภาพในเวที
การแข่งขัน และก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 ๓.๒ เชิงคณุภาพ 
          ๓.๒.๑ นักเรียนหอ้งเรียนพเิศษหลกัสูตร MEP จำนวน ๑๔ ห้องเรียนในปีการศึกษา ๒๔๖๔ มีความสามารถและ
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๓.๒.๒ นักเรียนหอ้งเรียนพเิศษหลกัสูตร MEP มีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ได ้
          ๓.๒.๓ นักเรียนหอ้งเรียนพเิศษหลกัสูตร MEP มกีารพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๒.๔ นักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร MEP ศักยภาพในเวทีการแข่งขัน และก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
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๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 

          ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ผู้รบัผิดชอบ 

๔.๑ กิจกรรม สัมมนา
ศึกษาดูงานการจัด 
การเรียนการสอน 
ห้องเรียน MEP 

       
  

    
นางสาวกนกกร  ฉัตรหิรัญเลิศ 
และคณะ 

๔.๒ PPS English 
Wonder Camp 

       
  

    
นางสาวหรรษา รอดนิตย์ 
และคณะ 

๔.๓ กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ 

       
  

    
นางสุปรียา สว่างศรสีกลุ 
และคณะ 

๔.๔ กิจกรรมนกัเรียน
แลกเปลี่ยน ณ ประเทศ
สิงคโปร์โรงเรียนพระยา
ประเสริฐสุนทราศรัย   
(กระจ่าง  สิงหเสนี) 

            นางสาวกนกกร  ฉัตรหิรัญเลิศ 
นายเส็ง บุดดา  
นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์ 
และคณะทำงาน 

 

 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียน MEP ต่างจงัหวัด, รสีอรท์ต่างจังหวัด ๒ วัน ๑ คืน, โรงเรียนเจ้าภาพ 
๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
๕.๑กิจกรรม สมัมนาศึกษาดูงานการจัดการเรยีนการสอนห้องเรียน MEP    

- ค่าพาหนะในการเดินทางไป – กลับ ๒๘,๐๐๐   
- ค่าที่พัก และ อาหารกลางวัน ๓๐,๑๕๐   
- ค่าจ้างเหมาบริการ ดำเนินการจัดค่าย ๔๐,๐๐๐   
- ค่าป้ายฐานการเรียนรู ้ ๑,๘๕๐   

รวม ๑๐๐,๐๐๐   
 



๕๓ 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
๕.๒ PPS English Wonder Camp    

- ค่าจ้างเหมาบริการ ดำเนินการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ๔๐,๐๐๐   
- ค่าที่พัก ๒ วัน ๑ คืน พร้อมอาหาร รายหัว ๔๕๐ บาท  ๓๐,๑๕๐   
-     ค่าพาหนะเดินทาง ๒ คัน เดินทาง ไป - กลับ ๒๘,๐๐๐   
- ค่าป้ายฐานการเรียนรู ้ ๑,๘๕๐   

รวม ๑๐๐,๐๐๐   
๕.๓ กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ    

- Spelling bee - - - 
-  Impromptu Speech - - - 
- Story Telling - - - 
- Multi Skill Competition - - - 
- Maths & Science Project work - - - 
- Singing Contest - - - 

รวม ๑๐๐,๐๐๐   
รวมท้ังสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ 

 

หมายเหตุ ขอถัวทุกรายการ 
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๖. การประเมินผล 

 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้
ประเมิน 

๑ ผลผลิต (Outputs) 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ นกัเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร MEP มีคณุลักษณะของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๒. รอ้ยละ ๑๐๐ นักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร MEP มีทกัษะการคิด 
มีทักษะกระบวนการกลุ่ม 
๓. รอ้ยละ ๑๐๐ นักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร MEP เข้ารับการ
ปลูกฝังให้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์และมเีจตคติในการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 

๑. สงัเกต 
๒. ประเมิน 

๑. แบบสงัเกต 
๒. แบบประเมิน 

๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑. นักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร MEP จำนวน ๑๔ ห้องเรียนในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ มีคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๒. นักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร MEPมีทักษะการคิด กระบวนการกลุ่ม 
๓. นักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร MEP มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
และมีเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 

๑. สงัเกต 
 
 
 
๑. สงัเกต 
 

๑. แบบสงัเกต 
 
 
 
๑. แบบสงัเกต 
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โครงการ  วิจัย นวัตกรรมและสื่อการเรยีนรู้   
แผนงาน  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๓ สพป.กทม. ข้อที่ ๓ โรงเรียน ข้อที่ ๓ ข้อที่ ๔ 
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๓ และมาตรฐานที่ ๓ ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเขมณจิ  อ่ำแห นางสาวภัคภร สมมิตร นางสาวสุพัตรา กุลธนาพงศ์ 
                                และนางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้ครูใช้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูผู้สอนต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตาม
ศักยภาพ  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ตัวบ่งชี้ที่  ๗  ครูมีการศึกษา  วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 
 กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียนเป็นนวัตกรรมรปูแบบหนึ่ง นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในช้ันเรยีน ประโยชน์ในการทำวิจยั
ไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็ง  ยิ่งข้ึน 
ทั้งนี้การพัฒนาการเรียนการสอน ถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน ที่จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ สิ่งสำคัญที่จะทำ
ให้การพัฒนาการเรียนการสอนมีคุณภาพ คือ ครูผู้สอนจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล และ  จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน  จึงได้จัดโครงการนี้ข้ึน เพื่อให้ครู ทุกคนได้จัดทำวิจัยในช้ันเรียน พัฒนาการเรียน
การสอนของตนเอง ส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา แก้ปัญหา การเรียนและส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
 กิจกรรมพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน สื่อการสอนหรือเทคโนโลยีทางการสอนมีอยู่อย่างมากมาย
ที่จะให้เลือกใช้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีย่ิงข้ึน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ครูจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่หลากหลายและมีสื ่อประกอบการสอนทั้งสื่อในท้องถิ ่นและสื ่อเทคโนโลยี   
นักเรียนจึงจะได้รับการพัฒนาก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ หลายประการ คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอน 
ช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานหรือภูมิหลังของผู้เรียน และช่วยให้โอกาสในการเรียนของผู้เรียนเท่าเทียมกัน 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ได้จัดให้มีการบริการสื่อและแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน ครู และชุมชน ซึ่งสื่อบาง
ชนิดมีสภาพเก่า  ชำรุด  ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และล้าหลังไม่ทันสมัย ดังนั้น  ทางโรงเรียน ฯ 
จึงได้จัดโครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ขึ้น เพื่อที่จะจัดซื้อ จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอนให้



๕๗ 

 

สามารถใช้งานได้และทันสมัย ให้เพียงพอกับความต้องการของผู ้เรียน ครู และชุมชน เพื่อใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 
๒. วัตถุประสงค ์

     ๑. เพื่อให้ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยไปใช้ 
     ๒. เพื่อให้ครูผู้สอนมีทักษะและกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
     ๓. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๔. เพื่อจัดซื้อ จัดหา  ปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
   ๓.๑.๑  ครูครูผู้สอนทุกคน มีการดำเนินการวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 
   ๓.๑.๒  มีสื่อ นวัตกรรมทีเ่พียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน อย่างนอ้ยกลุ่มสาระละ ๑ รายการ 
  ๓.๑.๓  มีการปรับปรุงพัฒนาหรือซ่อมแซมนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีอยู่ให้ปอยู่ในสภาพ
เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อยปีละ ๑ รายการ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ครูร้อยละ ๑๐๐ นำผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน 
   ๓.๒.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๓.๒.๔ คณะครู นักเรียน ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทันสมัย 
   ๓.๒.๕ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ๓.๓ ตัวชี้วัด 
           ๓.๓.๑ ครูผู้สอนร้อยละ ๑๐๐ สามารถทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน ๑ เรื่อง 
                     ต่อ ๑ ปีการศึกษา 

 ๓.๓.๒ ครูร้อยละ ๑๐๐ นำผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน 
             ๓.๓.๓ นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

 ๓.๓.๔  สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่จัดซื้อ จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๗๕ 
 ๓.๓.๕  ครูใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๓.๖  นักเรียนเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 
 

 ๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 
 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๑.วิจัยและนวัตกรรม   

ขั้นวางแผน(Plan)  

  - เสนอโครงการ/
กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ  
   - ประชุมวางแผนการ
ทำงาน / ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานการทำวิจัย 
ในช้ันเรียน 
   - มอบหมาย 
การปฏิบัตงิาน 
 

            นางสาวเขมณจิ  อ่ำแห 
นางสาวภัครภร สมมิตร 
นางสาวสุพัตรา กุลธนาพงศ์ 
นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 

๒.ขัน้ปฏิบัติ (Do) 
๒.๑ จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
   (คนละ ๑ เรื่อง) 
- ครูดำเนินสำรวจปัญญา 
ที่เกิดข้ึนจริงในการจัด 
การเรียนการสอน 
- ครูกำหนดหัวข้อเรือ่ง
วิจัย/และเค้าโครงงานวิจัย
ในช้ันเรียน 
- ครูดำเนินการจัด 
การเรียนการสอนตาม
กระบวนการวิจัย 
-ครผูู้สอนทำรายงาน 
การวิจัยส่งหัวหน้า 

            นางสาวภัคภร สมมิตร 

นางสาวสุพัตรา กุลธนาพงศ์ 

นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย

➢หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ครูทกุคน 

➢ครูผูส้อนทุกคน 



๕๙ 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- ตรวจผลงานวิจัย 
- คัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น
ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๒.๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิจัยในชั้นเรียน และ 
Best practice  
กลุ่มสาระการเรียนรู้              

๓.ขัน้ตรวจสอบ (Check) 
 - กำกบั ดูแลและติดตาม
การดำเนินงาน  
 - ประเมินผลและสรุปผล
การดำเนินงาน  
 - รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

            นางสาวภัคภร สมมิตร 

นางสาวสุพัตรา กุลธนาพงศ์ 

นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 

๔.ขัน้ปรับปรุงและพัฒนา

(Act)  

- รับข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็น แนวทางใน
การดำเนินงาน/พัฒนางาน
ต่อไป 

            นางสาวภัคภร สมมิตร 

นางสาวสุพัตรา กุลธนาพงศ์ 

นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 

๒.กิจกรรม 
ขั้นวางแผนการ
ดำเนินงาน (Plan) 
๑.ขออนุมัติดำเนินการ 
ตามโครงการ 
๒.ประชุมผูเ้กี่ยวข้อง 

            นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 
นายพงศธร บุญชิต 



๖๐ 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

3.วางแผนกิจกรรมใน
โครงการ 

ขั้นลงมือปฏิบัติ   (Do) 
กิจกรรมที่ ๑  การปรบัปรุง 
ซ่อมแซม สื่อเทคโนโลย ี
-  สำรวจสื่อการเรียน 
การสอนที่ชำรุด 
เสียหาย และต้องการ
ซ่อมแซม 
ดำเนินการจัดซื้ออปุกรณ์
สำหรับซอ่มแซมสื่อเก่า 
ดำเนินการซ่อมแซม สื่อ
เทคโนโลย ี
ตรวจสภาพความพร้อม 
ใช้งานของสื่อทีซ่่อมแซม
เรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมที่  ๒  การจัดซื้อ 
จัดหาสื่อเทคโนโลย ี
-  สำรวจสื่อการเรียน 
การสอน 
-  ดำเนินการจัดซื้อสื่อ
เพิ่มเตมิ 
-  ตรวจรับสื่อเทคโนโลย ี
ที่จัดซื้อเพิ่มเติม 

            นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 
นายพงศธร บุญชิต 
นางสาวประภัสสร นรวรรณ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

ขั้นตรวจสอบ  (Check) 
-   ติดตามการใช้บริการ 
สื่อเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาติดตามผล 

            นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 
นายพงศธร บุญชิต 
นางวราลักษณ์ เต็มสิทธ์ิ 



๖๑ 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนักเรียน 

และคณะกรรมการฝ่ายวัดและ
ประเมินผล 

ขั้นการแก้ไขปรับปรุงการ
ทำงาน (Action) 
รายงานโครงการการสรปุ
และรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

            นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 
นายพงศธร บุญชิต 

สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) 
๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๒๙๗,๕๑๙ บาท  

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
๑.จัดทำวิจัยในช้ันเรียน(คนละ ๑ เรื่อง) 
- กระดาษ เอ๔  จำนวน  ๗ ลังๆละ ๕๖๕  บาท 
- กระดาษการ์ดสี A๔ ๑๘๐ แกรม สีขาว (๕๐แผ่น)   
 ห่อละ ๗๒ บาท จำนวน ๗  ห่อ 

   
๓,๙๕๕ 

 
๕๐๔ 

๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัยในช้ันเรยีน และ Best practice  
กลุ่มสาระการเรียนรู้          
- ค่าไวนิล ขนาด  ๑๑๐ x ๑๗๐  cm ราคา ๓๔๐ บาท   
จำนวน ๙ สาระการเรียนรู้  ( ๓๔๐ x ๙)     

  ๓,๐๖๐ 

๓. การปรับปรงุ ซ่อมแซม สื่อเทคโนโลยีการปรบัปรุงสื่อและ
เทคโนโลยีประจำห้องเรียน  
Knowledge Sharing Room (ห้องเรียนและห้องพิเศษ) 

- เครื่องฉายภาพสามมิติ , โปรเจกเตอร์ , ชุดคอมพิวเตอร์, 
ชุดเครื่องขยายเสียง , จอฉายภาพโปรเจกเตอร์ ) 

การปรับปรงุแหล่งเรียนรู้ประจำกลุม่สาระการเรียนรู้ ฯ 
(ห้องคณิตศาสตร์ , ห้องวิทยาศาสตร์ , ห้องอาเซียน , โรง
ยิมเนเซียม , สระว่ายน้ำ) 
 

  ๒๐๐,๐๐๐ 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 



๖๒ 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
๔. การจัดซื้อ จัดหาสื่อเทคโนโลย ี

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๒๙๗,๕๑๙ 

 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๖. การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

๑ ครูผู ้สอนร้อยละ ๑๐๐ สามารถทำวิจัยในชั ้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน ๑ เรื่อง ต่อ ๑ ปีการศึกษา 

-สำรวจ 
 

- แบบสำรวจ 

- ทะเบียนวิจัยในช้ันเรียน 

๒ ครูร้อยละ ๑๐๐ นำผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ปรับปรงุ
การเรียนการสอน 

-สำรวจ 

 

- วิจัยในช้ันเรียน 

 
๓. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

ทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้
-ประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

- แบบทดสอบ 

๔ สื่อ เทคโนโลยี และแหลง่เรียนรู้ ทีจ่ัดซื้อ จัดหา ปรบัปรุง 
ซ่อมแซม อยู่ในระดับด ี

-การสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

-แบบสอบถาม 

๕ ครูใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน -การสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

-แบบสอบถาม 

๖ นักเรียนเข้าถึงสือ่ เทคโนโลยีทางการศึกษา และอแหลง่
เรียนรู้ต่าง ๆ 

-การสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

-แบบสอบถาม 

 
 
 



๖๓ 

 

 



๖๔ 

 

โครงการ  การวัดและประเมินผล 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๔ สพป.กทม. ข้อที่ ๖ โรงเรียน ข้อที่ ๖  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๓ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวราลักษณ์  เต็มสิทธ์ิ และนางสาวชฎานุช ปุเรตัง 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓   หมวด ๓ มาตรา ๑๕ (๑) บัญญัติไว้ว่า “การศึกษาในระบบเป็นการศึกษาที่กำหนด
จุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการ
สำเร็จการศึกษาที่แน่นอน” และกล่าวถึงการเทียบโอนผลการเรยีนว่า “ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียน
สะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรอืต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่
ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ทำงาน” และตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่
กำหนดไว้ในหลักสูตร สะท้อนสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะจะ
ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียนให้สูงข้ึน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทรา
ศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) จึงนำข้อมูลจากการวัดผลและประเมินผลทุกระดับมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีการดำเนินการเทียบโอน
ผลการเรียนให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน และจัดทำงานทะเบียนให้เป็นระบบมากขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑  เพื่อจัดทำแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
       ๒.๒  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการวัดและประเมินผลของนักเรียนทุกระดับช้ันในแต่ละปีการศึกษา        
       ๒.๓  เพื่อแสดงสถิติผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ผู้บริหาร และครูผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางาน    
ด้านการเรียนการสอน  
       ๒.๔  เพื่อจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนให้เป็นระบบมากขึ้น 
       ๒.๕  เพื่อพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผล โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
และให้บริการแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 



๖๕ 

 

 
๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

       ๓.๑.๑  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการวัดและประเมินผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก  
รายวิชาและทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่  และระดับชาติ ให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสมัฤทธ์ิสูงสุด 
                 ๓.๑.๒  จัดทำเอกสาร หลักฐานงานวัดและประเมินผล  เพื่อให้บริการแก่นักเรียน  ครู และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้ครบถ้วนถูกต้อง   
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
        ๓.๒.๑ นักเรียนและครูช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ นำข้อมูลที่ได้จากการวัดผลและ ประเมินผล
ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
           ๓.๓ ตัวชี้วัด 
        ๓.๓.๑  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการวัดและประเมินผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก รายวิชา
และทุกกิจกรรม 
        ๓.๓.๒ นักเรียนและครูช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ร้อยละ ๑๐๐  นำข้อมูลที่ได้จากการวัดผล
และ ประเมินผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔. กิจกรรมและขั้นตอนในการดำเนินงาน 
    ๔.๑  กิจกรรมท่ีสำคัญ 
            ๔.๑.๑  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัสดุสอบ 
            ๔.๑.๒  จัดสร้างแบบทดสอบวัดและประเมินผล  
            ๔.๑.๓  พัฒนาระบบและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
            ๔.๑.๔  จัดทำระเบียบหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล  
            ๔.๑.๕  จัดทำ/ จัดหา/ จัดซื้อ เอกสาร/ ปพ.ต่างๆ /ค่าเอกสารอื่นๆ  
            ๔.๑.๖  จัดทำเอกสารและหลักฐานทางการศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

 
 
๔.๒  ปฏิทินการปฏิบัติงาน    

ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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.ขั้นวางแผน
(Plan) 
-  เสนอโครงการ/
กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผน
การทำงาน/ปฏิทิน
การปฏิบตัิงาน 

            นางวราลักษณ์ เต็มสิทธ์ิ 

นางสาวอุมาพร  บญุเปียก  
นางสาวชฎานุช  ปเุรตงั 
 

๒.ขั้นปฏบิัติ (Do) 
ดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
๑. จัดซ้ือวัสด ุ
อุปกรณ์และ 
วัสดุสอบ 
๒. จัดสร้าง
แบบทดสอบวดั
และประเมินผล  
๓. พัฒนาระบบ
และจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 
ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน  
๔. จัดทำระเบยีบ
หลักเกณฑ์การวัด
และประเมินผล  
๕. จัดทำ/ จดัหา/ 
จัดซ้ือ เอกสาร/ 
ปพ.ต่างๆ / 
ค่าเอกสารอ่ืนๆ  

            นางวราลักษณ์ เต็มสิทธ์ิ 

นางสาวอุมาพร  บญุเปียก  
นางสาวชฎานุช  ปเุรตงั  
 



๖๗ 

 

 

 
 

ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๖. จัดทำเอกสาร
และหลักฐาน
ทางการศึกษา   

             

๓.ขั้นตรวจสอบ 
( Check) 
- กำกับ ดแูลและ
ติดตามการ
ดำเนินงาน  
- ประเมินผลและ
สรุปผลการ
ดำเนินงาน  
- รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

            นางวราลักษณ์ เต็มสิทธ์ิ 

นางสาวอุมาพร  บญุเปียก  
นางสาวชฎานุช  ปเุรตงั 
 



๖๘ 

 

๔.ขั้นปรบัปรุงและ
พัฒนา(Act) 
- รับข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ
จากผู้เก่ียวข้องเป็น 
แนวทางในการ
ดำเนินงาน/พฒันา
งานต่อไป 

            นางวราลักษณ์ เต็มสิทธ์ิ 

นางสาวอุมาพร  บญุเปียก  
นางสาวชฎานุช  ปเุรตงั 
 

สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
                         ห้องเรียนสายช้ันอนุบาลปีที่ ๑-๓ และห้องเรียนสายช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
๕. งบประมาณ  จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๑๘๗,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
๑.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัสดุสอบ 
 

  ๒๐,๐๐๐ 

๒. จัดซื้อ/จัดหา/จัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ เอกสารหลักฐาน
ทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน บัญชี
เรียกช่ือ แบบปพ.๑  ปพ. ๓  และปพ. ๕ 

  ๔๕,๐๐๐ 

๓. พัฒนาระบบและจัดทำข้อมลูสารสนเทศผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  ๑๐,๐๐๐ 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
๔. จัดทำข้อสอบประเมินผลการเรียน/ปลายปี/ปลายภาค/
ข้อสอบกลาง 

  ๕๐,๐๐๐ 

๕. จัดทำระเบียบหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 

  ๒,๐๐๐ 

๖. ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง กรรมการคุมสอบ  RT , 
NT และO-NET 

  ๔๐,๐๐๐ 

๗. ค่าหมึกพิมพ์และกระดาษไข   ๑๐,๐๐๐ 
๘. ค่าวิทยากรภายนอก   ๑๐,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑๘๗,๐๐๐ 
หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

๑. โรงเรียนมีแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผล   



๖๙ 

 

สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทกุระดบัช้ัน
และทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้
๒. โรงเรียนมเีอกสารแสดงผลการเรียนของ
ผู้เรียน  และเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่
ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ ครบถ้วน
ตามระเบียบการวัดและประเมินผล  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓.  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลการเรียนรู้ 
และเพียงพอต่อการใช้งานและการให้บริการ 
๔ .  นั ก เรี ย น ทุ ก ค น ได้ รั บ ก าร วั ด แล ะ
ประเมินผลการเรียนปลายปี / ปลายภาค  
๕.นักเรียนทุกระดับช้ันได้รับการประเมินผล
การเรียนเพื่อพัฒนาระดับโรงเรียน ระดับเขต
พื้นที่ และระดับชาติ (RT,NT,O-NET และการ
ทดสอบมาตรฐานข้อสอบกลาง)  
 

- ทดสอบ 
- ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
 

- แบบประเมินผล 
- แบบทดสอบปรนัย 
- แบบทดสอบอัตนัย 
- แบบวัดผลสมัฤทธ์ิ  

 
 
 



๗๐ 

 

 



๗๑ 

 

โครงการ  ระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๔ สพป.กทม. ข้อที่ ๖ โรงเรียน ข้อที่ ๖  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๓ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุพัตรา กุลธนาพงศ์ นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย และนางสาวภัคภร สมมิตร 

ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕และ(ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๙ (๓) ได้บัญญัติไว้ว่า “มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประบบประกันคุณภาพ
การศึกษุกระดับและประเภทการศึกษา” การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อ
หนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศกึษา 
โดยหมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา ๓๑ ได้บัญญัติไว้ว่า “กระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม และกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
ติดตามการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง”และหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 
๔๘ ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
  ดังนั้น โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
พระยาประเสร ิฐส ุนทราศรัย(กระจ ่าง ส ิงหเสนี) ระดับการศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานเพ ื ่อสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ว เพราะต้องรับการประเมินคุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัดและการประเมนิคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โรงเรียนจึงต้องพัฒนาระบบประกนั
คุณภาพภายในเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และเป็นการสร้างความพร้อมต่อการประเมิน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๒.๒  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๒.๓ เพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอก 

๒.๔ เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๓. เป้าหมาย 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

   ๓.๑.๑ โรงเรียนดำเนินงานประกันคุณภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 

   ๓.๑.๒ โรงเรียนจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่งหน่วยงานต้นสังกัด ครบถ้วน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓.๓ ตัวชี้วัด 

    ๓.๓.๑ โรงเรียนดำเนินงานประกันคุณภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 

   ๓.๓.๒ โรงเรียนจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 
 
                    ระยะเวลา    
   กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๑. จัดประชุมคณะครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ดงัน้ี 

-สร้างความรู้ความเข้าใจและ

ตระหนักใน เร่ืองประกัน

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

-ชี้แจงมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาทุกดา้น 

-จัดทำเคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษา
(Plan) 
 

            นางสาวสุพตัรา กุลธนาพงศ ์
นางสาววาสนา ตั้งเศวตชยั 
นางสาวภัคภร สมมิตร 

๒. คณะครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาที ่
 

            หัวหน้ามาตรฐานและ
ผู้รับผิดชอบแตล่ะมาตรฐาน 
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                    ระยะเวลา    
   กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

รับผิดชอบ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล (Do) 

             

๓.ตรวจสอบข้อมูลที่ได้(Check)             คณะทำงานตรวจสอบข้อมูล 

๔. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลแล้ว
นำไปจัดทำรูปเล่มรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา
เสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และสาธารณะชน(Act) 

            นางสาวสุพตัรา กุลธนาพงศ ์
นางสาววาสนา ตั้งเศวตชยั 
นางสาวภัคภร สมมิตร 

สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
- คา่จัดประชุมครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 เร่ืองประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๑. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันเหมาจ่าย  
(ผู้เข้าประชุม ๘๐ คน x ๑๒๐ บาท/๑ วัน)  
   ๒. คา่วัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดทำข้อมูลและเอกสารงาน
ประกัน   
   - ค่าหมึกพิมพ์ ๑ ชุด  
   - ค่ากระดาษดับเบิล้ A  ๕ รีม ๆ ละ ๑๒๕ บาท  
   - ค่ากระดาษโรเนียว ๗๐ แกรม ๕รีม ๆละ ๙๐บาท  
   - กระดาษปกสีA๔ ๑๕๐แกรมจำนวน ๔ ห่อละ ๑๙๖ บาท  
   - กระดาษกาวม้วนสำหรับติดสัน ๘ ม้วนๆ ละ๔๕ บาท 

  - ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๓๕ จำนวน ๘ กลอ่ง  
    กล่องละ ๔๕ บาท 

 
 

๙,๖๐๐ 

  
 
 
 
 
 

๑๗,๔๐๐ 

- คา่จัดทำรูปเล่มรายงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   

รวมท้ังสิ้น ๓๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 

 

 

 



๗๔ 
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โครงการ  สร้างโอกาสทางการเรียนรู ้
แผนงาน  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๓ สพป.กทม. ข้อที่ ๓ โรงเรียน ข้อที่ ๔  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๓ ตัวช้ีวัดที่ ๓ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอรอนงค์  บุตรแสน นางสาวอภิญญา จันทมิฬ และนายทินภัทร ฉลาดคิด 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษยท์ี่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ 
ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความ
เช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
  ดังนั้น โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี)  จึงจัดให้มโีครงการสร้างโอกาสทางการ
เรียนรู้ข้ึน เพื่อให้นกัเรียนรู้และเข้าใจตนเอง มทีัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ตลอดจนพัฒนานกัเรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะในการใช้ชีวิตในศตวรรรษที่  ๒๑ 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อให้นกัเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษา และมคีวามภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง 

 ๒.๒ เพื่อสนบัสนุนสง่เสริมให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

     ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพฒันาศักยภาพด้านการสือ่สาร และฝึกทักษะการอยูร่่วมกับผู้อื่น 
 ๒.๔ เพื่อใหผู้้เรียนรู้และเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนการเรยีนรู้ในระดบัทีสู่งข้ึนได้ 
 ๒.๕ เพื่อใหผู้้เรียนได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกบัผู้อื่น และพฒันาความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปรมิาณ 
 ๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษา และมีความภาคภูมิใจในความสำเรจ็ของ
ตนเอง 
 ๓.๑.๒ นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีโอกาสในการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  ๓.๑.๓ นกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐ มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร และฝกึทักษะการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น 
 ๓.๑.๔ นกัเรียนร้อยละ ๘๐ รู้และเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนการเรียนรู้ในระดบัทีสู่งข้ึนได้ 
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ระยะเวลา 

กิจกรรม 

  ๓.๑.๕ นกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐ ได้ฝกึทักษะการทำงานร่วมกบัผู้อื่น และพัฒนาความสามารถ
ของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษา และมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง 
 ๓.๒.๒ นักเรียนมีโอกาสในการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
 ๓.๒.๓ นักเรียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร และฝึกทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
 ๓.๒.๔ นักเรียนรู้และเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนการเรียนรู้ในระดับที่สูงข้ึนได้ 
 ๓.๒.๕ นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และพัฒนาความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 ๓.๓ ตัวชี้วัด 
 ๓.๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๓.๓.๒ นักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้มีโอกาสในการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 ๓.๓.๓ นักเรียนสามารถสื่อสารกับครูต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว  
 ๓.๓.๔ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ สำเร็จการศึกษาและได้เลื่อนช้ันในระดับที่สูงข้ึน 
 ๓.๓.๕ นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ตามทักษะและความสามารถของตนเอง 
๔.ปฏิทินการดำเนินงาน 
 

  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ 
๑. Plan 
   ๑.๑ ประชุม
วางแผนร่วมกับ
คณะกรรมการ 
ดำเนินโครงการ  
   ๑.๒ เสนอโครงการ
เพื่ออนุมัติ ใหด้ำเนิน
โครงการ 

            นางสาวอรอนงค์ 
บุตรแสน  
นางสาวอภิญญาจันทมิฬ  
นายทินภัทร ฉลาดคิด 
และคณะ 

๒. Do  
ดำเนินกิจกรรม 
ตามโครงการ 

            นางสาวอรอนงค์ 
บุตรแสน  
นางสาวอภิญญาจันทมิฬ  
นายทินภัทร ฉลาดคิด 
และคณะ 

๒.๑ กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

            นางสาวปรียา พุ่มมีจิตร
และคณะครูสายชั้น
ประถมศึกษาปีที่๖ 



 
 

๗๗ 

 

ระยะเวลา 

กิจกรรม 

  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ 
๒.๒ กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนพิเศษ
เรียนร่วม 

            นางสาวประภัสสร   
นรวรรณและคณะครู 
คัดกรองสายชั้น 

๒.๓ กิจกรรมนักเรียน
แลกเปลี่ยน ณ ประเทศ
สิงคโปร์โรงเรียนพระยา
ประเสริฐสุนทราศรัย   

            นางสาวกนกกร 
ฉัตรหิรัญเลิศ  
นายเส็ง บุดดา 
นางสาวฤทัยรัตน์  
วิชัยรัตน์/คณะทำงาน 

๒.๔ กิจกรรมแนะแนว
นักเรียน 

            นางสาวอรอนงค์  
บุตรแสน  
นางสาวพิชญาภา กัลยา  

๒.๕ กิจกรรม 
ศิลปะหัตกรรมนักเรียน 

            นางสาวอุมาพรบุญเปียก  
นายวรเดช สังวาลย์น้อย 

๒.๖ กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ 
 Math  Day 

            นางสาวอภิญญาจันทมิฬ 
และนางชุติมา  ทิพวาที 

๒.๗ กิจกรรม 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

            นางสาวพิชญาภา กัลยา 
นางสาวสุพัตรา  
กุลธนาพงศ์  
นางสาวอุมาพรบุญเปียก 
นายวรเดช สังวาลย์น้อย 

๓. check 
กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ การดำเนิน
โครงการ 
๓.๑ นิเทศ/ติดตาม 
๓.๒ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

            นางสาวอรอนงค์ 
บุตรแสน  
นายทินภัทร ฉลาดคิด  

๔. Action 
   ๔.๑ ประเมินผล 
และสรุปโครงการ 
   ๔.๒ ประเมินผล 
และรายงานโครงการ 

            นางสาวอรอนงค์   
บุตรแสน  
นายทินภัทร ฉลาดคิด 
และคณะ 

สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 



 
 

๗๘ 

 

๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน  ๘๓๕,๒๖๑ บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

๑. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๑.๑ การจัดทำหนังสืออนสุรณ์รูปแบบอเิลก็ทรอนิกนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๓๐ 
๑.๒ การจัดทำเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
การจัดทำปกวุฒบิัตร ราคา ๗๐ บาทต่อหน่วย 
(๗๐ x ๒๔๐ = ๑๖,๘๐๐ บาท)   
การจัดทำวุฒิบัตร  ราคา ๑๐ บาทต่อหน่วย 
(๑๐ x ๒๕๐ = ๒,๕๐๐ บาท)   
๑.๓ การจัดสถานที ่
- จัดตกแต่งเวทีในห้องประชุม 
- จัดตกแต่งซุ้มสำหรบัถ่ายภาพ 
- การจัดทำป้ายเวท ี
๑.๔ การจัดพิธีสงฆ์ 
- นิมนต์พระสงฆ์ ๕ รปู 
- จัดพระตาหารเพล 
- จัดเตรียมปจัจัยถวายพระ 
๑.๕ การจัดเตรียมของทีร่ะลึก / อาหาร 
สำหรับประธานและแขกผู้มเีกียรต ิ
๑.๖ พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
- จัดทำพุ่มบายศร ี
- จัดเตรียมด้ายสายสิญจน ์
- จัดชุดอุปกรณ์ประกอบรำบายศร ี

 
 
 

 
 

๑๖,๘๐๐ 
 

๒,๕๐๐ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

รวม 
๒๔,๓๐๐  ๕๓,๕๐๐ 

๗๗,๘๐๐ 

๒. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
๒.๑ สำรวจและคัดกรองนักเรียน 
   กระดาษโรเนียว ๓ รีม รีมละ ๙๐ บาท 
๒.๒ กจิกรรมจัดการเรียนการสอน ( แผน IEP ,แผน IIP ) 
 - กระดาษ ๘๐ แกรม  ๗ สายช้ัน สายช้ัน ๑ รีม รีมละ๑๒๕ บาท 

   
 

๒๐,๐๐๐ 



 
 

๗๙ 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

๒.๓ กจิกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
  - จัดช่ัวโมงเสริมและกจิกรรมเสริมให้กับนกัเรียน 
  - หมึกเติมปริ้นเตอร์ สี ดำ  ๗ ขาว ขวดละ ๒๕๐ บาท 
  - กระดาษโรเนียว ๗ สายช้ัน สายช้ัน๔ รีมเป็น ๒๘รีมละ๙บาท 
๒.๔ ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 
   - แฟ้มโชว์มีไส้ ๒๐ ไส้ แฟ้มละ  ๔๗ บาท จำนวน ๑๒ แฟ้ม 
   - กระดาษ ๘๐ แกรม  ๒ รีม รีมละ ๑๒๕ บาท 
   - กระดาษโฟโต้ ๒๑๐ แกรม ราคา ๑๙๕ บาท ๑ ห่อ 
   - กระดาษปก ๑๘๐ แกรม มี ๕๐ แผ่น ๑ ห่อ 
 

รวม 
  ๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

๓. กิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสิงคโปร์โรงเรยีนพระ
ยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจา่ง  สิงหเสนี) 
๓.๑ กจิกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓.๒ จัดทำเอกสารประกอบโครงการ 
๓.๓ กจิกรรมประชุมผูป้กครองนักเรียนในโครงการ 
๓.๔ กจิกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนด้านภาษาและวัฒนธรรม
ก่อนการเดินทาง 
๓.๕ การดำเนินการนำนักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา ๖ วัน ๕ คืน 
๓.๖ การจัดทำเอกสารสรุปรายงานโครงการ 

 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

  
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 

รวม 
๕,๐๐๐  ๒๖,๕๐๐ 

๓๑,๕๐๐ 

๔. กิจกรรมแนะแนวนักเรยีน 
๔.๑ จัดทำสือ่สำหรบักิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน 
- กระดาษ เอ๔  จำนวน  ๖ ลังๆละ ๕๖๕  บาท 
๔.๒ ของที่ระลึกสำหรับวิทยากรภายนอก ๕ ท่าน๓๐๐ x ๕  
๔.๓ ค่าอาหารว่างสำหรบัวิทยากรภายนอก ๓๐ ท่านx๕๐ 

 
 
 

๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

  
๓,๓๙๐ 

รวม 
๓,๐๐๐  ๓,๓๙๐ 

๖,๓๙๐ 



 
 

๘๐ 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

๕. กิจกรรมศลิปะหัตกรรมนักเรียน 

 

 

การจัดค่ายเตรียมความพร้อมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” 

  ๒๐,๐๐๐ 

การจัดทำบัตรประจำตัวของนักเรียนที่ใช้ในวันแข่งขัน 

 

  ๓,๐๐๐ 

การพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มฯภาษาไทย 

 

   

การพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มฯคณิตศาสตร์ 
 

  ๑๐,๖๒๘ 

การพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มฯวิทยาศาสตร์ 
 

  ๑๐,๐๖๔ 

การพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มฯสังคมศึกษา 

 

  ๑๘,๐๐๐ 

การพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มฯสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

๓๙,๐๐๐  ๑๒๐,๖๐๐ 

การพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มฯการงานอาชีพ ฯ 

 

  ๔๐,๐๐๐ 

การพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มฯศิลปะ 

 

๑๖,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๔๙,๙๐๐ 

การพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มฯภาษาต่างประเทศ 

 

  ๗,๐๐๐ 

การพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

  ๑๘,๓๒๙ 

การพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

  ๒๐,๐๐๐ 

การพานักเรียนไปเข้าร่วมการแขง่ขันกลุ่มการศึกษาพเิศษเรียนร่วม 

 

  ๗,๕๕๐ 

การพานักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน ระดบัเหรียญทอง ไปเข้าร่วม
การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดบัชาติ 

๑๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ 

การจัดจ้างพาหนะรับจ้างพานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขัน ๕๐,๐๐๐   

การยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันและไดร้บั
รางวัลชนะเลิศระดับต่างๆ 
-กระดาษการ์ด ๑๘๐ แกรม ห่อละ ๕๐ แผ่น๒๐ ห่อๆละ ๗๕ บาท 

  ๑,๕๐๐ 

การศึกษาดูงานประกวดแข่งขันงานศลิปหตัถกรรมนักเรียนระดบัชาติ 
 

   

รวม 
๒๕๕,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๓๗๖,๕๗๑ 

๖๓๙,๕๗๑ 



 
 

๘๑ 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

๖. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของแต่ละสายชั้น  
(อนุบาล – ป.๖) (โดยบูรณาการกับกิจกรรม STEM) ๑/๒๕๖๔ 
   - การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูส้ายช้ันละ๒,๐๐๐บาท 
   - แฟ้มตราช้าง ๑ นิ้วครึ่ง ๓ ห่วงจำนวน ๕๐ แฟ้ม 
   - ซองถนอมเอกสาร ๑๑ รู ขนาด A๔  ๕ กลอ่ง  
   - กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๒๐ รีม  
   - กระดาษการ์ด A๔ สีขาว ๒ แพ็ค  
   - กระดาษโปสเตอร์คละสี ขนาด ๕๒ x ๗๗ ซม. 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของแต่ละสายช้ัน  
(อนุบาล – ป.๖) (โดยบรูณาการกับกจิกรรม STEM) ๒ /๒๕๖๔ 
   - การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูส้ายช้ันละ๒,๐๐๐บาท 
   - แฟ้มตราช้าง ๑ นิ้วครึ่ง ๓ ห่วงจำนวน ๕๐ แฟ้ม 
   - ซองถนอมเอกสาร ๑๑ รู ขนาด A๔  ๕ กลอ่ง  
   - กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๒๐ รีม  
   - กระดาษการ์ด A๔ สีขาว ๒ แพ็ค  
   - กระดาษโปสเตอร์คละสี ขนาด ๕๒ x ๗๗ ซม.   

   
 

๑๔,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๒,๑๐๐ 
๒,๒๐๐ 
๔๗๐ 

๓,๑๐๐ 
 
 

๑๔,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๒,๑๐๐ 
๒,๒๐๐ 
๔๗๐ 

๓,๑๐๐ 

รวม   ๖๐,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น 
๒๘๗,๓๐๐ ๘,๐๐๐ ๕๓๙๙๖๑ 

๘๓๕,๒๖๑ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
รับใบประกาศนียบัตรผูส้ำเร็จการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๖  

-  การสังเกต -  แบบสอบถาม 

๒. นักเรียนพเิศษเรียนร่วมได้มีโอกาสใน
การเข้าถึงการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ 

-  การสำรวจและคัดกรอง
นักเรียน 

-  แบบสำรวจและคัดกรองนักเรียน 

๓. นักเรียนสามารถสื่อสารกบัครูต่างชาติได้
อย่างคล่องแคล่ว 

-  การสังเกต 
-  การทดสอบ 

-  แบบสอบถาม 
-  การทดสอบ 

 
 



 
 

๘๒ 

 

 



๘๓ 

 

โครงการ  ศูนย์ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู ้
แผนงาน  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๓ สพป.กทม. ข้อที่ ๓ โรงเรียน ข้อที่ ๒  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรัตนา  ยืนยง และนางสาวพิมพ์พิชชา  ฤทธ์ิมนตรี  
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้กำหนดกลยุทธ์ที ่ ๕ โรงเรียนพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนั บสนุน
การจัดการศึกษา   กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ   มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู ้ที่เกี ่ยวข้อง ๑๓.๒ มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรเกี่ยวข้อง  เป้าประสงค์ที่ ๔ สำนักงานเขต
พื้นฐานการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้การจัดการศึกษามีเครือข่ายร่วมจัดอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง
เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายผู้จัดเครือข่ายแหล่งเรียนรูแ้ละแหล่งวิทยาการ เกิดระบบความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งในรูปพันธมิตร รูปทวิภาค หรือรูปแบบอื่นๆ  ( เครือข่ายเป็นเลิศ ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เร ียน 
บุคลากรและสถานศึกษา จึงจัดทำโครงการศูนย์ภาษาไทยสร้างสานสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เกิดระบบความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตอบสนองต่อนโยบายของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วม 
กิจรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
   ๒.๒  เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู ้สอนภาษาไทยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครในด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางภาษาไทยเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   ๒.๓  เพื่อให้นักเรียน ครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกรุงเทพมหานคร และ
องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาวิชาภาษาไทยของศูนย์วิชาภาษาไทย 
 
 
 



๘๔ 

 

๓. เป้าหมาย 
         ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วม 
กิจรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
   ๓.๑.๒  ครูผู้สอนภาษาไทยสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานครได้เข้ารบัการ
ส่งเสริมและพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางภาษาไทยเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
   ๓.๑.๓  นักเรียน ครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกรุงเทพมหานคร และองค์กร
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาวิชาภาษาไทยของศูนย์วิชาภาษาไทย 
       ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
          ๓.๒.๑ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แสดงศักยภาพ
ความเป็นเลิศทางภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
         ๓.๒.๒ ครูผู้สอนภาษาไทยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครพัฒนาตนเอง
ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางภาษาไทยเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
         ๓.๒.๓ นักเรียน ครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกรุงเทพมหานคร ได้รับการ
สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา และดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ จากศูนย์วิชาการภาษาไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
         ๓.๓ ตัวชี้วัด 
         ๓.๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มี
ศักยภาพตามเกณฑ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาไทย ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษา 
         ๓.๓.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ตัวแทนของครูผู ้สอนภาษาไทยแต่ละโรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้เข้ารับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางภาษาไทยเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
         ๓.๓.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของตัวแทนนักเรียน ครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถม
กรุงเทพมหานคร และองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาวิชาภาษาไทย 
        ๓.๓.๔ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แสดงศักยภาพความ
เป็นเลิศทางภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
       ๓.๓.๕ ครูผู้สอนภาษาไทยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครพัฒนาตนเอง
ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางภาษาไทยเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
       ๓.๓.๖  นักเรียน ครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกรุงเทพมหานคร ได้รับการ
สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา และดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ จากศูนย์วิชาการภาษาไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
  



๘๕ 

 

๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 
 

 
                              ระยะเวลา    
     กิจกรรม 

ปกีารศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

ข้ันวางแผน (PLAN : P)  
ประชุมคณะกรรมการประชุม
คณะกรรมการศูนย์วิชาการภาษาไทย
วางแผนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผูส้อน
ภาษาไทยในเขตพื้นที่ สพป.กทม. 

            หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทย สพป.กทม. 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  

            ครูรัตนา  ยืนยง 
ครูพิมพ์พิชชา  
ฤทธ์ิมนตร ี
ครูสุพัตรา  กุลธนาพงศ์ 

ขออนุมัติกิจกรรม (DO : D) 

            ครูรัตนา  ยืนยง 
ครูพิมพ์พิชชา  
ฤทธ์ิมนตร ี
ครูสุพัตรา  กุลธนาพงศ์ 

การจัดเตรียมงานคณะกรรมการศูนย์ฯ 
-จัดทำเครื่องมือ/เอกสารประกอบ/
เตรียมงานกิจกรรมทางวิชาการของ
ศูนย์วิชาการภาษาไทย 

            หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทย สพป.กทม. 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการ
ภาษาไทยระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

            ตณะกรรมการครูตาม
คำสั่งแต่งตั้งจาก สพป.
กทม. 

นิเทศ กำกับ ติดตาม(A) 
 

            ครูรัตนา  ยืนยง 

ประเมินผล/สรปุการดำเนินงาน 
 

            ครูรัตนา  ยืนยง 

รายงานผล/ปรบัใช้             ครูรัตนา  ยืนยง 
 

สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 



๘๖ 

 

๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิชาการภาษาไทยวางแผนการดำเนิน
กิจกรรมของศูนย์ฯและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผูส้อนภาษาไทยในเขต 
พื้นที่ สพป.กทม. 
- ค่าอาหารว่าง (มาประชุม ๙๐ คน x ๓๕ บาท x ๑ มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (มาประชุม ๙๐ คน x ๕๐บาท x ๑ มื้อ) 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ (มาประชุม ๙๐ คน x ๒๐ บาท) 
- กระดาษ เอ ๔ ๕ รีม 
- ค่าหมึกปริ้นเตอร ์

 
 
 

๓,๑๕๐ 
๔,๕๐๐ 

 

  
 
 
 
 

๑,๘๐๐ 
๕๖๕ 

๑,๐๐๐ 

การจัดเตรียมงานคณะกรรมการศูนย์ฯ 
- จัดทำเครื่องมือ/เอกสารประกอบ/เตรียมงานกจิกรรมทางวิชาการของ
ศูนย์วิชาการภาษาไทย 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

   
๓๕,๙๘๕ 

นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ๒,๐๐๐   
ประเมินผล/สรปุการดำเนินงาน/รายงานผล/ปรบัใช้ ๑,๐๐๐   

รวม ๑๐,๖๕๐  ๓๙,๓๕๐ 
รวมท้ังสิ้น ๕๐,๐๐๐ 

 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๖. การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ที่
มีศักยภาพตามเกณฑ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาไทย ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษา 

๑.  การสังเกต 
๒.  การทดสอบ/แข่งขัน 
๓.  การประเมินผล 
๔.  การสำรวจ 
 

๑. แบบบันทึกผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
๒. แบบทดสอบความเป็นเลิศทาง 
    วิชาภาษาไทย 
๓. แบบประเมินผลการทดสอบ/ 
   ประกวด/แข่งขัน 
๔. แบบสำรวจความคิดเห็น 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ตัวแทนของครูผูส้อนภาษาไทยแต่
ละโรงเรียนในสงักัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้เข้า
รับการสง่เสรมิและพัฒนาตนเองด้านการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีทักษะทาง 

๑. จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๒. การสำรวจ 
๓. การนิเทศติดตาม 

๑. แบบบันทึกผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
๒. แบบสำรวจความคิดเห็น 
๓. แบบบันทึกการนิเทศติดตาม 



๘๗ 

 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของตัวแทนนักเรียน ครู โรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
กรุงเทพมหานคร และองค์กรภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาวิชา
ภาษาไทย 
 

๑. จำนวนผู้เข้าร่วม  
    กิจกรรม 
๒. การสำรวจ 
๓. การนิเทศติดตาม 

๑. แบบบันทึกผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
๒. แบบสำรวจความคิดเห็น 
๓. แบบบันทึกการนิเทศติดตาม 

๔. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แสดงศักยภาพ
ความเป็นเลิศทางภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 

๑.  การสังเกต 
๒.  การทดสอบ/แข่งขัน 
๓.  การประเมินผล 
๔.  การสำรวจ 
 

๑. แบบบันทึกผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
๒. แบบทดสอบความเป็นเลิศทาง 
    วิชาภาษาไทย 
๓. แบบประเมินผลการทดสอบ/ 
   ประกวด/แข่งขัน 
๔. แบบสำรวจความคิดเห็น 
 

๕. ครูผูส้อนภาษาไทยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครพฒันา
ตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มทีักษะทางภาษาไทยเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 

๑. จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๒. การสำรวจ 
๓. การนิเทศติดตาม 

๑. แบบบันทึกผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
๒. แบบสำรวจความคิดเห็น 
๓. แบบบันทึกการนิเทศติดตาม 

๖. นักเรียน ครู โรงเรียนในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมกรุงเทพมหานคร ได้รบัการ
สนับสนุน ส่งเสริม พฒันาการศึกษา และ
ดำเนินงานตามกจิกรรมต่างๆ จากศูนย์วิชาการ
ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑. การสงัเกต 
๒. การสำรวจ 
๓. การนิเทศติดตาม 
๔. การประเมิน 
 

๑. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. แบบสำรวจความคิดเห็น 
๓. แบบบันทึกการนิเทศติดตาม 
๔. แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
     ๗.๑  โรงเรียนได้รับความร่วมมือ  สนบัสนุน  ช่วยเหลอืกิจกรรมทางการศึกษาเป็นผลใหเ้กิดความสมัพันธ์ที่ดี
ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียน  ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภายนอก 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

 
 
 
 
  



๘๙ 

 

โครงการ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๒ สพป.กทม. ข้อที่ ๓ โรงเรียน ข้อที่ ๑และ๓  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๓และ๔ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวณัฐริกา อับดุสลาม นางสาววิไล ดวงดี และครูสายช้ันอนุบาล 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตผุล  

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นโครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่มีเป้าหมายให้เด็กได้สัมผัสกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน โดยมุ่ง เน้น
การเรียนรู้และค้นคว้าร่วมกันของเด็กและครู รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นโครงการที่ส่งเสริมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ สามารถปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สานสัมพันธ์กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงไดจ้ัด
โครงการนี้ข้ึน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและปลูกฝังการเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยต่อไปในอนาคต 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า 
  ๒.๒ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กิจกรรมการทดลองที่หลากหลายเพื่อค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง 
  ๒.๓ เพื่อพัฒนาและคงสภาพการได้รับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ซึ่งเป็นตราพระราชทานของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๓. เป้าหมาย  
        ๓.๑ เชิงปรมิาณ 

๓.๑.๑  เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านประสาทสัมผัส 
๓.๑.๒  เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้กิจกรรมการทดลองที่หลากหลายเพื่อค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง   

  ๓.๒ เชิงคณุภาพ             
๓.๒.๑  เด็กปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ เร ียนรู ้จาก

ประสบการณ์ตรง ผ่านประสาทสัมผัส 
๓.๒.๒  เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจอย่างลึกซึ้งต่อยอดจากการทดลองในห้องเรียนเพื่อ

ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง   
 ๓.๓ ตัวชี้วัด 

๓.๓.๑  เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านประสาทสัมผัส  
๓.๓.๒  เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้กิจกรรมการทดลองที่หลากหลายเพื่อค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง   

 
 



๙๐ 

 

๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 
 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีงบประมาณ ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

ประชุมวางแผนโครงการ             คณะครูสายช้ันอนุบาล 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

            คณะครูสายช้ันอนุบาล 

จัดกิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์อย่างนอ้ย ๒๐ 
กิจกรรม เดือนละ ๑ ครั้ง 

            คณะครูสายช้ันอนุบาล 

จัดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ๒ โครงงาน /            

ปีการศึกษา 

            คณะครูสายช้ันอนุบาล 

สรปุผลโครงการ 

- จัดทำสมุด Logbook 

- จัดทำรูปเล่มการทดลอง 

- จัดทำรูปเล่มโครงงาน 

ส่งต้นสังกัด สพป.กทม. 

            คณะครูสายช้ันอนุบาล 

สถานท่ีดำเนินการ ห้องเรียนสายช้ันอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
๕. งบประมาณ จากเงินงบอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ   ค่าใช้สอย  ค่าตอบแทน     ค่าวัสดุ 
จัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างน้อย ๒๐ กิจกรรม 
เดือนละ ๑ ครั้ง 

- - ๑๑๐,๐๐๐ 

จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ๒ โครงงาน / ปีการศึกษา 

 

๒,๐๐๐ - ๓๘,๐๐๐ 

รวม ๒,๐๐๐  ๑๔๘,๐๐๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ 

 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 



๙๑ 

 

 
 



๙๒ 

 

 

โครงการ  ยกระดับคณุภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๒ สพป.กทม. ข้อที่ ๓ โรงเรียน ข้อที่ ๑และ๓  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๓ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย นางสาวทิวาวรรณ สังข์ภิรมย์และนางสาวน้ำทิพย์ ปิยะนิรันดร์กุล  
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตผุล 
            ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวดที่ ๑ บททั่วไปความมุ่งหมายและหลักการ 
มาตราที่ ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่ วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข    
นัน่หมายถึงการจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพ จะต้องคำนึงถึงการพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กอย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องตามหลักสูตรปฐมวัย ที่จัดกิจกรรมให้เด็กพัฒนาการการเรียนรู้ด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยให้เด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้  
 ๑) กิจกรรมปรับพื้นฐาน การจัดการศึกษาปฐมวัย ถือเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู ้ที ่สำคัญที่สุด 
เนื่องจากเป็นการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่ถือเป็นวัยทองของชีวิต เพราะเป็นวัยที่มีการพัฒนาทุกด้าน
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะระบบประสาทและสมองจะเจริญเติบโตได้ถึง
ร้อยละ ๘๐ เป็นระยะที่เกิดการเรียนรู้มากที่สุด ดังนั้นทางโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง      
สิงหเสนี) ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูที่รับผิดชอบการศึกษาปฐมวัย ได้มี
องค์ความรู้และจัดกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ระยะแรกเริ่ม เป็นการปรับพื้นฐานสร้างความคุ้นเคย
ระหว่างครูและเด็กรวมทั้งผู้ปกครอง เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน ก่อนวันทำการเปิดภาคเรียน และเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายต่อไป ในการนี้จึงได้จัดทำโครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้สู่วัยเรียนขึ้น เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
คุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๒) กิจกรรมการจัดกิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) มีพื ้นฐานแนวคิดมาจากทฤษฎี
ของเพียเจท์ (Piage’s Theory) ว่าด้วยพัฒนาทางสติปัญญา ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติท ี่เด็ก
สามารถสร้างความรู้ได้เองโดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning) 
เด็กจะเรียนรู ้จากการกระทำของตน การประเมินผลงานอย่างมีแบบแผน ช่วยให้เด็กเกิดความรู้ขึ ้น เด็ก
สามารถสร้างความรู้ได้จากประสบการณ์ที่มีความหมาย ซึ่งจากแนวคิดนี้ในการเรียนเด็กสามารถเลือกเรียน
เลือกปฏิบัติจัดกระทำดำเนินการเรยีนรู้และประเมินผลงานของตนเอง  เด็กจะได้รับการกระตุ้นจากครใูห้คิดนำ
อุปกรณ์มากระทำหรือเล่นด้วยการวางแผนการทำงาน แล้วดำเนินตามแผนไว้ตามลำดับพร้อมแกป้ัญหาและ
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ทบทวนงานที่ทำด้วยการทำงานร่วมกนักับเพื่อนเป็นกลุม่เล็กๆ โดยมีครูคอยให้กำลังใจ  ถามคำถาม  สนับสนนุ 
และเพิ่มเติมสิ่งที่เด็กต้องเรียนรู้  
 ๓) กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู ้เด็กปฐมวัยตามแนวภาษาธรรมชาติ (Whole language)  เป็น
กิจกรรมที่เน้นแนวภาษาธรรมชาติ เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้ด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ  
โดยเน้นด้านสติปัญญาให้เด็กได้เรยีนรู้การใช้ภาษาทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนให้เป็นไปตามธรรมชาติตามวัย
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัย โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ การสอนภาษาเป็นแนวทางสำคัญที่เด็กจะได้แก้ปัญหา 
เด็กต้องการใช้ภาษาในการแก้ปัญหาที่มีความสำคัญและมีความหมายต่อชีวิตประจำวัน ซึ่งกิจกรรมดังที่กล่าว
มาข้างต้นเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามความสนใจของเด็กโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เปิดโอกาส
ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ก่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอย่างมีความสุข ให้เด็กได้
เรียนรู้อย่างลุ่มลึกตามที่เด็กสนใจ พัฒนาการด้านภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียนตามวัย พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
อย่างเตม็ศักยภาพ สร้างความสนุกเพลิดเพลิน ส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจ ส่งเสริมสมาธิตลอดจนปลูกฝัง
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ และอนุรักษ์ความเป็นไทย  
 ๔) กิจกรรมหนูน้อย “รักการอ่านนิทานสร้างสุข” การอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ และการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน จึงควรปฏิบัติต้ังแต่เยาว์วัยและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กควรให้ความร่วมมือในการส่งเสริมทักษะ 
 ๕) กิจกรรมเรียนร ู ้แบบโครงการ (Project Approach) เป็นส ่วนหนึ ่งของการจัดประสบการณ์         
การเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตัวเอง เป็นการเรียนรู้ที่เด็กจะเป็นนักวิจัยตัวน้อย วิธีการเรียนรู้แบบ Project Approach จะช่วยให้ครูบูรณา
การกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยเข้าไปให้เด็กได้
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 

๖) กิจกรรมหนูน้อยมารยาทดี มีความเป็นไทยรู้วินัย ใฝ่ใจคุณธรรม เป็นการปลูกฝังให้เด็กปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมไทย มีวินัยในตนเอง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย 

๗) กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการรวบรวมกิจกรรมต่างๆด้าน

สุนทรียภาพ ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรยีนมีความเป็นเลิศด้านสุนทรียภาพ อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่มี

ความถนัดและความสนใจในด้านสุนทรียภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพื่อให้รู้จัก

เครื่องดนตรีชนิดต่างๆและเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้วิธีการเล่นเครื่องดนตรีไทยของจริง 

๘) กิจกรรมการสรา้งรอยเช่ือมต่อระหว่างการศึกษาระดับเด็กอนุบาลปีที่ ๓ กับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 

มีความสำคัญอย่างยิ่ง ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ การปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี สามารถพัฒนาการ

เรียนรู้ได้อย่างราบรื่น เด็กปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาด้วยการส่งเสรมิพัฒนาการทุกด้าน เพื่อพัฒนาเด็กให้เต็ม

ตามศักยภาพด้วยการจัดกิจกรรม การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ โดยได้รับความร่วมมือทั้งทางโรงเรียนและทาง

บ้าน การพัฒนาเด็กอย่างสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกัน จะช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๙) กิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง ๕ 

โดยให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง และยังเป็นการประเมินพัฒนาการทั ้ง ๔ ด้านของเด็กสายช้ัน

อนุบาล เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามวัย ทางสายช้ันอนุบาล จึง

ได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ ขึ้นโดยมีฐานการจัดกิจกรรม ๑๑ ฐานให้เด็กสายชั้นอนุบาลทั้งหมด เข้าร่วมโครงการ

พร้อมกับผู้ปกครอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และเด็ก   

๒. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนใหม่ช้ันอนุบาล ได้เรียนปรับพื้นฐานความพร้อมทุกคน 

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนใหม่ช้ันอนุบาลสามารถปรับพื้นฐาน ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพทุกคน 

๒.๓ เพื่อให้นักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล พร้อมที่จะรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับช้ันอนุบาล   

๒.๔ เพื่อจัดประสบการณ์แนวคิดการสอนแบบไฮสโคป (High Scope) มาใช้พัฒนาเด็กปฐมวัยให้เด็ก
มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

๒.๕ เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  ๒.๖ เพื่อจัดประสบการณ์ตามแนวภาษาธรรมชาติมาใช้พัฒนาเด็กปฐมวัยให้เด็กมีความพร้อมดา้น
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
  ๒.๗ เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

๒.๘ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอ่าน และมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน 
๒.๙ เพื ่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพเกิดการเรียนรู ้ นำองค์ความรู ้ไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
  ๒.๑๐ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านความมีวินัยการเก็บหนังสือนิทานเข้าที่หลังเลิกอ่าน 
  ๒.๑๑ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นำ
องค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
  ๒.๑๒ เพื ่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา  มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และมีสมาธิในการเรียนรู้ 
    ๒.๑๓ เพื่อเด็กปฐมวัยสามารถไหว้ได้ถูกวิธีมีมารยาทไทยเป็นที่พึงพอใจของครูผู้ปกครองและผู้ที่พบเห็น 
    ๒.๑๔ เพื่อเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมเรื่องการไหว้ สามารถไหว้ถูกวิธีตามแบบฉบับมารยาทไทย 
   ๒.๑๕ เพื่อให้เด็กปฐมวัยรู้จักการเคลื่อนไหวประกอบดนตรี  
   ๒.๑๖ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสมอง อารมณ์ สังคม ร่างกาย และจิตใจ มีความสนุกสนาน  
เพลิดเพลิน และมีสมาธิในการเรียนรู้กิจกรรมอื่นๆได้รวดเร็วข้ึน  
   ๒.๑๗ เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการคิดและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
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    ๒.๑๘ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ปฏิบัติกิจกรรมรอยเชื่อมต่อ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้

พยัญชนะไทย สระไทย คณิตศาสตร์เบื้องต้น การทำแบบฝึกลีลามือ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมทักษะการเขียนได้

อย่างคล่องแคล่ว และส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมือ การปรับตัว ทักษะคณิตศาสตร์ 

และทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมงดนอนกลางวันในภาคเรียนที ่ ๒ และกิจกรรมการเยี่ยมห้องเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

    ๒.๑๙ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองครูผู้สอนช้ันอนุบาลและครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 

    ๒.๒๐ เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความเข้าใจในการพัฒนาเด็กใน

ทิศทางเดียวกัน            

    ๒.๒๑ เพื่อให้เด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ได้รับการพัฒนาทักษะทุกด้านอย่างเหมาะสม และเต็มศกัยภาพ 

และพร้อมที่จะเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ต่อไป 

    ๒.๒๒ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีพัฒนาการสูงข้ึนทุกด้าน 

 ๒.๒๓ เพื ่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ เกิดการเรียนรู ้ นำองค์ความรู ้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน     
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปรมิาณ 
               ๓.๑.๑ นักเรียนใหม่ช้ันอนุบาล ร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนปรับพื้นฐานความพร้อมทุกคน 
               ๓.๑.๒ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการดีข้ึนแบบองค์รวม 
               ๓.๑.๓ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีทักษะด้านการคิด ลงมือกระทำด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง 
                ๓.๑.๔ เด็กปฐมวัยรอ้ยละ ๙๐ เรียนรูอ้ย่างมีความสุขและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
                ๓.๑.๕ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการเรียนรู้แบบโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูท้ั้ง ๔ ด้าน
ของเด็กปฐมวัย 
                ๓.๑.๖ เด็กปฐมวัยร้อยละ๙๐ ได้รบัการพฒันาทกัษะด้านภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียนตามวัย 
                ๓.๑.๗ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า และเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตลอดชีวิต 
               ๓.๑.๘ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ เกิดการคิดอย่างมเีหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม 
                ๓.๑.๙ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ เกิดการเรียนรูน้ำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
                ๓.๑.๑๐ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ เกิดการความมีวินัยการเก็บหนังสือนิทานเข้าที่หลังเลิกอ่าน 
          ๓.๑.๑๑ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพฒันาเตม็ศักยภาพ เกิดกระบวนการเรียนรูจ้าก
ประสบการณ์ตรง และนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้    
                 ๓.๑.๑๒ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ สามารถไหว้ได้ถูกวิธี มีมารยาทไทยเป็นที่พึงพอใจของครู
ผู้ปกครองและผู้ที่พบเห็น 
                ๓.๑.๑๓ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีทักษะด้านการคิด ลงมือกระทำด้วยตนเองมีพัฒนาการสูงข้ึน 
                ๓.๑.๑๔ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ เรียนรู้อย่างมคีวามสุขสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 



๙๖ 

 

 

                ๓.๑.๑๕ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ สามารถเคลือ่นไหวร่างกายประกอบดนตรีได้ 
                ๓.๑.๑๖ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๐ ได้รับการพัฒนาทักษะทุกด้านอย่างเหมาะสม และ

เต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในช้ันประถมศึกษา ๑  

      ๓.๑.๑๗ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านประสาทสัมผัส 
      ๓.๑.๑๘ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้กิจกรรมการทดลองที่หลากหลายเพื่อค้นคว้าหา

คำตอบด้วยตนเอง   
๓.๒ เชิงคณุภาพ 
    ๓.๒.๑ นักเรียนใหม่ชั ้นอนุบาลสามารถเรียนปรับพื ้นฐานความพร้อม ทำกิจกรรมเพื ่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกคน 
      ๓.๒.๒ เดก็ปฐมวัยได้รบัการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สูงข้ึน 
              ๓.๒.๓ เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านการคิด ใช้ภาษาในการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีข้ึน 
              ๓.๒.๔ เด็กปฐมวัยมกีารเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง 
              ๓.๒.๕ เด็กปฐมวัยเรียนรู้อย่างมีความสุขสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
              ๓.๒.๖ เด็กปฐมวัยเกิดกระบวนการเรียนรู ้จากประสบการณ์ตรง นำองค์ความรู ้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
              ๓.๒.๗ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านภาษาสูงข้ึนเต็มตามศักยภาพ ทางด้านการฟัง พูดอ่านเขียนตามวัย        
              ๓.๒.๘ เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านการคิด ใช้ภาษาในการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีข้ึน 

    ๓.๒.๙ เด็กปฐมวัยเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
              ๓.๒.๑๐ เด็กปฐมวัยมีนสิัยรักการอ่าน และมเีจตคติที่ดีต่อการอ่าน 

    ๓.๒.๑๑ เด็กปฐมวัยได้รบัการพัฒนาศักยภาพเกิดการเรยีนรู้ นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
      ๓.๒.๑๒ เด็กได้รับการพัฒนาด้านความมีวินัยการเก็บหนังสือนิทานเข้าที่หลังเลิกอ่าน 
              ๓.๒.๑๔ เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการคิดและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยตนเอง 
              ๓.๒.๑๕ เด็กปฐมวัยได้เรียนรูก้ารเคลื่อนไหวร่างกายประกอบดนตรี 
              ๓.๒.๑๖ เด็กปฐมวัยได้รบัการส่งเสริมเรือ่งการไหว้ สามารถไหว้ถูกวิธีตามแบบฉบับมารยาทไทย 
              ๓.๒.๑๗ เด็กปฐมวัยมพีัฒนาการการเรียนรู้ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสตปิัญญาที่ดีข้ึน 
              ๓.๒.๑๘ เด็กปฐมวัยเกิดความรูจ้ัก รักหวงแหนและอนรุักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
              ๓.๒.๑๙ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านภาษาสูงข้ึนเต็มตามศักยภาพทางด้านการฟังพูดอ่านเขียนตามวัย        
              ๓.๒.๒๐ เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านการคิด ใช้ภาษาในการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีข้ึน 
              ๓.๒.๒๑ เด็กปฐมวัยมกีารเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง 
              ๓.๒.๒๒ เด็กปฐมวัยเรียนรู้อย่างมีความสุขสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
              ๓.๒.๒๓ เด็กปฐมวัยเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 



๙๗ 

 

 

       ๓.๒.๒๔ เด็กปฐมวัยได้ปฏิบัติกิจกรรมรอยเชื่อมต่อ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้

พยัญชนะไทย สระไทย คณิตศาสตร์เบื้องต้น การทำแบบฝึกลีลามือ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมทักษะการเขียนได้

อย่างคล่องแคล่ว และส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมือ การปรับตัว ทักษะคณิตศาสตร์ 

และทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมงดนอนกลางวันในภาคเรียนที ่ ๒ และกิจกรรมการเยี่ยมห้องเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

      ๓.๒.๒๕ สร ้างความสัมพันธ์ให้ระหว่างผู ้ปกครอง คร ูผ ู ้สอนชั ้นอนุบาล และครูผู ้สอนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

              ๓.๒.๒๖ ครู ผูป้กครอง และครผููส้อนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความเข้าใจในการพัฒนาเด็กทิศทางเดียวกัน  

              ๓.๒.๒๗  เด็กปฐมวัยเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
            ๓.๒.๒๘  เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 ๓.๓ ตัวชี้วัด 
       ๓.๓.๑ นักเรียนใหมทุ่กคนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนปรบัพื้นฐาน “การเรียนรูสู้่วัยเรียน” 

    ๓.๓.๒ นักเรียนใหม่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการเรียนรู้ สามารถทำ
กิจกรรมเพื ่อพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกคนและสามารถปฏิบัติตามกฎ กติกา 
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
       ๓.๓.๓  เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการเรียนรู้แบบโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูท้ั้ง ๔ ด้าน
ของเด็กปฐมวัย 
              ๓.๓.๔ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดีข้ึนแบบองค์รวม 
              ๓.๓.๕ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ เรียนรูอ้ย่างมีความสุข และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
              ๓.๓.๖ เด็กปฐมวัยมีนสิัยรกัการอ่าน 
      ๓.๓.๗ เด็กปฐมวัยเกิดทักษะทางภาษา แล้วนำทักษะทางภาษาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
              ๓.๓.๘ เด็กปฐมวัยมพีัฒนาการดีข้ึนแบบองค์รวม 
              ๓.๓.๙ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ เรียนรูอ้ย่างมีความสุข และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
              ๓.๓.๑๐ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ เกิดการเรียนรู้ และองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้      
      ๓.๓.๑๑ เด็กปฐมวัยเกิดการคิดอย่างมีเหตุมีผล มีคุณธรรมจริยธรรม 
      ๓.๓.๑๒ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ปฏิบัติกิจกรรมตามกจิกรรมที่กำหนดได้ถูกต้อง 
              ๓.๓.๑๓ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ เกิดกระบวนการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรง และนำองค์ความรู้
ไปปรบัใช้ในชีวิตประจำวันได้     
        ๓.๓.๑๔ เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สูงข้ึน 
              ๓.๓.๑๕ เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการคิดและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยตนเอง 
              ๓.๓.๑๖ เด็กปฐมวัยร้อยละ๑๐๐สามารถไหว้ มีมารยาทได้อย่างถูกวิธี และมีระเบียบวินัยในตนเอง 
              ๓.๓.๑๗ เด็กปฐมวัยร้อยละ๑๐๐สามารถไหว้ มีมารยาทได้อย่างถูกวิธี และมีระเบียบวินัยในตนเอง 



๙๘ 

 

 

       ๓.๓.๑๘ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ปฏิบัติกจิกรรมตามกิจกรรมที่กำหนดได้ 
              ๓.๓.๑๙ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ สามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบดนตรีได้ 
              ๓.๓.๒๐ เด็กปฐมวัยมพีัฒนาการการเรียนรู้ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสตปิัญญาที่ดีข้ึน 
              ๓.๓.๒๑ เด็กช้ันอนุบาลปีที่ ๓ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมรอยเช่ือมต่อ  

       ๓.๓.๒๒ เด็กช้ันอนุบาลปีที่ ๓ ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะทุกด้านอย่างเหมาะสม 

       ๓.๓.๒๓ ผู้ปกครองและครูช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้ความร่วมมือ 

       ๓.๓.๒๔ เด็กช้ันอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับการพัฒนาทักษะทุกด้านอย่างเหมาะสม

และเต็มศักยภาพ พร้อมที่จะเรียนรู้ในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ อย่างมีความสุข 

       ๓.๓.๒๕ ผู้ปกครอง ครผูู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ มคีวามเข้าใจเด็กนักเรียนมากขึ้น 
              ๓.๓.๒๖ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีพัฒนาการสูงข้ึนทุกด้าน 
             ๓.๓.๒๗ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ เกิดการเรียนรู้ นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
             ๓.๓.๒๘ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
             ๓.๓.๒๙ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ เกิดการเรียนรู้ นำองค์ความรู้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  

    
๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

Plan 

๑.เสนอกิจกรรมเพื่ออนุมัต ิ

ให้ดำเนินกจิกรรม 

๒.ประชุมครูผูส้อนระดับ

ปฐมวัยและวางแผน 

จัดทำกจิกรรม 

๓.ดำเนินการแตง่ตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรม 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 
นางสาววิไล ดวงดี 
นางพนารัตน์ จารีตพิทยา 
นางสาวเยาวภา กลิ่นจันทร์
นางสาวทิวาวรรณ สงัข์ภิรมย์ 
นางสาวไอลดา มูฮำหมัดยูโซะ๊
นางสาวภัคภร สมมิตร 
นางสาวอัจฉรา จีนบางช้าง  
นางสาวณัฐริกา อบัดุสลาม
นางสาวปริชดา นิราศรพจรัส 
นางสาวปิยาภรณ์ วงษ์ป้อม 



๙๙ 

 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

Do 

๑. กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน 

“การเรียนรู้สู่วัยเรยีน” 

-ลงทะเบียนเพื่อรับป้ายช่ือ 

-พบผู้บริหาร 

-แนะนำโรงเรียน 

-แนะนำครู รู้จักศิษย ์

๒. กิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้เด็กปฐมวัยตาม

แนวคิดไฮสโคป (High 

Scope) 

- จัดซื้อสื่ออุปกรณ์สำหรบั 

๑๑ ห้องเรียนใหส้อดคลอ้ง

ตามแนวคิดไฮสโคป 

- จัดมุมประสบการณ์ให้

สอดคล้องตามแนวคิด

ไฮสโคป 

- จัดเตรียมสื่อและ

สภาพแวดล้อมในหอ้งเรียน

ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตาม

แนวคิดไฮสโคป 

- ดำเนินการจัดกจิกรรม
ตามแนวคิดไฮสโคป         
(High Scope) โดยใช้
รูปแบบบรูณาการกิจกรรม
ศิลปะและเล่นตามมมุ 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
นางสาววิไล ดวงดี 
นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย  
 
 
 
 
 
นางสาวภัคภร  สมมิตร  
นางสาวไอลดา มูฮำหมัดยูโซะ๊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๓. กิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้เด็กปฐมวัยตาม

แนวภาษาธรรมชาติ  

( Whole language ) 

ดำเนินการดังนี ้

- ครูประจำช้ันจัดทำบอร์ด

ธนาคารคำไว้ในห้องเรียน 

- ครูประจำช้ันจัดทำสมุด

ธนาคารคำ และจัด

สภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อ

การเรียนรู้ตามแนวคิด 

ภาษาธรรมชาติ  

( Whole language ) 

๔. กิจกรรมหนูน้อย “รัก
การอ่านนิทานสรา้งสุข” 
ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ (หนูน้อยวัยใส  
ใส่ใจการอ่าน , เรื่องเล่าของ
หนู (แต่งนิทาน) ,  
นักเล่าตัวน้อย ) 
๕.กิจกรรมเรียนรู้แบบ
โครงการ ( Project 
Approach )  
ดำเนินการดังนี ้
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำ
ห้อง จำนวน ๑๑ ห้องเรียน 
เพื่อทำการเรียนการสอน
แต่ละห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวเยาวภา กลิ่นจันทร์  
นางสาวอัจฉรา จีนบางช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวไอลดา มูฮำหมัดยูโซะ๊ 
นางสาวเยาวภา กลิ่นจันทร ์
 
 
 
 
 
นางสาวไอลดา มูฮำหมัดยูโซะ๊ 
นางสาวอัจฉรา จีนบางช้าง 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

- ในแต่ละห้องเรียนเรียน
ตามเรื่องที่แต่ละหอ้งสนใจ 
-จัดนิทรรศการการเรียนรู้

แบบโครงการ ( Project 

Approach ) 

๖. กิจกรรมหนูน้อย

มารยาทดี มีความเป็นไทย

รู้วินัย ใฝ่ใจคุณธรรม 

ดำเนินการดังนี ้

- ในทุกเช้าวันศุกร์ 

กิจกรรมโฮมรูม ครปูระจำ

ช้ันฝึกมารยาทตามแบบ

ฉบับเด็กดีศรีพระยา 

- ประกวดไหว้สวย 

ระเบียบแจ๋ว ระดับปฐมวัย 

๗. กิจกรรมส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านดนตรี
สำหรับเด็กปฐมวัย 
ดำเนินการดังนี ้
- เด็กและครูเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง ทุกสัปดาห์
ในวันพฤหัสบดี เวลา 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. 
๘. กิจกรรมรอยเชื่อมต่อ

ของเด็กอนุบาลปีที่ ๓ สู่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
นางพนารัตน์ จารีตพิทยา  
นางสาวทิวาวรรณ  สังข์ภิรมย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวน้ำทิพย์ ปิยะนิรันดร์กุล 
นางสาวปริชดา นิราศรพจรัส 
 
 
 
 
 
นางสาวทิวาวรรณ  สังข์ภิรมย ์
นางสาวปริชดา นิราศรพจรัส 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

- กิจกรรมให้ความรูก้ับ

ผู้ปกครอง (แจกสาร

สัมพันธ์) 

- กิจกรรมเยี่ยมช้ันเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

(ห้องเรียนป.๑/๑ถึง  

ป.๑/๖)  

- กิจกรรมวาดภาพสีเทียน 

“ห้องเรียน ป.๑ ของหน”ู 

- กิจกรรม “สง่น้องอนบุาล 

๓ ไปเป็นพี่ ป.๑”  

๙. กิจกรรมอนบุาล

สัมพันธ ์

- เตรียมอุปกรณ์ เอกสาร 

สถานที ่

- ดำเนินกิจกรรมตาม

โครงการโดยแบง่เป็นฐาน 

กิจกรรมจำนวน ๑๑ ฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาววิไล ดวงดี  
นางสาวณัฐริกา  อับดสุลาม 
 
 
 
 
 

Check 

- กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 

การดำเนินงาน 

- ประเมินความพงึพอใจ 

            นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 
นางสาววิไล ดวงดี 
นางพนารัตน์ จารีตพิทยา 
นางสาวเยาวภา กลิ่นจันทร์
นางสาวทิวาวรรณ สงัข์ภิรมย์ 
นางสาวน้ำทิพย์ปยิะนิรันดร์กุล 
นางสาวไอลดา มูฮำหมัดยูโซะ๊
นางสาวภัคภร สมมิตร 
นางสาวอัจฉรา จีนบางช้าง  



๑๐๓ 

 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

นางสาวณัฐริกา อบัดุสลาม
นางสาวปริชดา นิราศรพจรัส 
นางสาวปิยาภรณ์ วงษ์ป้อม 

Action 

- ประเมินผลและ 

สรปุผลโครงการ 

- รายงานผลการ

ดำเนินงาน 

            นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 
นางสาววิไล ดวงดี, นางพนา
รัตน์ จารีตพทิยา  
นางสาวเยาวภา กลิ่นจันทร์ 
นางสาวทิวาวรรณ สงัข์ภิรมย์ 
นางสาวน้ำทิพย์ ปิยะนิรันดร์กุล 
นางสาวไอลดา มูฮำหมัดยูโซะ๊
นางสาวภัคภร สมมิตร 
นางสาวอัจฉรา จีนบางช้าง  
นางสาวณัฐริกา อบัดุสลาม 
นางสาวปริชดา นิราศรพจรัส 
นางสาวปิยาภรณ์ วงษ์ป้อม 

สถานท่ีดำเนินการ ห้องเรียนสายช้ันอนบุาลปีที่ ๑–๓ และหอ้งประชุม โรงเรยีนพระยาประเสริฐสุนทราศรยัฯ  
๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
สื่อและอุปกรณ์ตามแนวปรับพ้ืนฐานการเรียนรู ้
สู่วัยเรียน  
๑. กิจกรรมปรบัพื้นฐาน“การเรียนรู้สู่วัยเรียน” 

- ลงทะเบียนเพือ่รบัป้ายช่ือ 
     - พบผู้บริหาร 
     - แนะนำโรงเรียน 
     - แนะนำครู รู้จักศิษย์ 
๒. กิจกรรมเพิ่มทักษะวิชาการ 
๓. กิจกรรมพัฒนาลักษณะนิสัยและทกัษะชีวิต 
๔. สรุป /ปรบัปรุง /พัฒนาการจัดกิจกรรม 
๕. นิเทศ /กำกับติดตาม 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
๖.ประเมินผล/ สรปุผลการดำเนินงาน /รายงานผล /
ปรับใช้ 
สื่อและอุปกรณ์ตามแนวแนวคิดไฮสโคป 
(High Scope) ๔๔,๐๐๐ บาท ๔๐๐๐ / ห้องเรียน 
( เนื่องจากแต่ละห้องเรียนต้องการสือ่และอุปกรณ์ที่
แตกต่างกัน)   
สื่อและอุปกรณส์่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยตาม
แนวภาษาธรรมชาติ ( Whole language ) ๑๑
ห้องเรียน ๑๑,๐๐๐ บาท 
- ค่าอุปกรณ์จัดทำโครงการห้องเรียนละ ๑,๐๐๐ / 
ห้องเรียน 
สื่อและอุปกรณ์ตามแนวหนูน้อย “รักการอ่านนิทาน
สร้างสขุ” ๒๕,๐๐๐ บาท 
๑. ค่าจัดทำไวนิลโครงการหนูน้อย “รกัการอ่านนิทาน
สร้างสุข” 
๒. ค่าหนังสือนทิานสง่เสรมิรักการอ่าน 
๓. ค่าตุ๊กตาหุ่นมือแบบเต็มตัว 
๔. กิจกรรมหนูน้อยวัยใส ใส่ใจการอ่าน 
   - ค่ากระดาษเอ ๔ ทำสมุดบันทึกการอ่าน 
จำนวน ๓ กล่อง 
   - ค่ากระดาษการ์ดสี เอ ๔ ๑๘๐แกรม  
จำนวน ๒๒ แพ็ค 
๕. กิจกรรมเรื่องเล่าของหนู (แต่งนิทาน) 
   - ค่ากระดาษร้อยปอนด์ขนาดใหญท่ำหนงัสือนทิาน 
แพ็ค ๕๐ แผ่น 
๖. กิจกรรมนกัเล่าตัวน้อย 
   -  ค่าของรางวัลการแข่งขันการเล่านิทาน 
-สื่อและอุปกรณ์ตามแนวแบบโครงการ ( Project 
Approach ) ๕๐,๐๐๐ บาท 
(เนื่องจากแต่ละห้องเรียนต้องการสื่อและอุปกรณ์ท่ี
แตกต่างกัน)  

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 

- 
 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 

๔๕๐ 
 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 

 
๔๔,๐๐๐ 

 
 

 
๑๑,๐๐๐ 

 
 

 
 

 
๗๐๐ 

 
- 
- 
 

๑,๕๙๐ 
 

๕,๒๖๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
- 
 
 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 



๑๐๕ 

 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
- ค่าจัดซื้อสื่อทำสื่อในการจัดทำโครงการและสื่อใน
การเรียนการสอน ๒,๗๐๐ 
- ค่าอุปกรณ์จัดทำโครงการห้องเรียนละ๔,๓๐๐/ห้องเรียน 

 

-สื่อและอุปกรณ์ตามแนวหนูน้อยมารยาทดี มีความ
เป็นไทยรู้วินัย ใฝ่ใจคุณธรรม ๕,๐๐๐ บาท 
- การฝึกปฏิบัติการไหว้และระเบียบวินัยที่ถูกวิธี ๑,๐๐๐ 
- การประกวดไหวส้วยระเบยีบแจ๋วระดับปฐมวยั๔,๐๐๐ 

 

-สื่อและอุปกรณ์ตามแนวสุนทรียภาพด้านดนตรี
สำหรับเด็กปฐมวัย ๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าอุปกรณ์ เครื่องดนตรีจัดทำโครงการ  

 

-สื่อและอุปกรณ์ตามแนวรอยเชื่อมต่อของเด็ก
อนุบาลปีที่ ๓ สูช่ั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๕,๐๐๐ บาท 
ค่าอุปกรณ์กจิกรรม “ส่งนอ้งอนบุาล ๓ ไปเป็นพี่ ป.๑” 
- มงกุฎเจ้าชาย มงกุฎเจ้าหญิง ๑๑๕ อัน 
- สายสะพาย Congratulation ๒๕๖๔ 

 

-สื่อและอุปกรณ์ตามแนวอนุบาลสัมพันธ ์
๕๐,๐๐๐ บาท  
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาสมัพันธ์ 
- จัดเตรียมอปุกรณ์ เอกสาร สถานที่ 
- ดำเนินกิจกรรมโครงการแบ่งเปน็ฐานกิจกรรมจำนวน 
๑๑ ฐาน 
-ประเมินผล และสรุปผลโครงการ    
                   

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 

- 
- 

 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
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๑,๐๐๐ 
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๕,๐๐๐ 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๒,๓๐๐ 
๒,๗๐๐ 

 
 

- 
 
- 

๔๕,๐๐๐ 
 
- 

รวม ๑๗,๔๕๐ - ๑๙๒,๕๕๐ 
รวมท้ังสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 



๑๐๖ 

 

 

๖. การประเมินผล 
ท่ี                   ตัวชี้วัดความสำเร็จ   วิธีการประเมนิผล เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
๑ นักเรียนใหม่ทกุคนเข้าร่วมกจิกรรมการเรียน 

ปรับพื้นฐาน “การเรียนรูสู้่วัยเรียน” 
๑.สังเกต 
- สังเกตพฒันาการ 
จากผลงาน 
- การสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู ้
- สังเกตความสนใจ
ของเด็กในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- สังเกตประเมิน
พัฒนาการ 
- สังเกตจากการหยิบ
หนังสือหรือนิทานมา
อ่าน 
- สงัเกตจากการอ่าน
นิทานแต่งนิทาน และ
เล่านิทาน  
- สังเกตจากการปฏิบัติ
กิจกรรมของนักเรียน 
- สังเกตความสนใจ
และความร่วมมอืของ
ผู้ปกครอง 
- สังเกตความสนใจ
และความร่วมมอืของ
ผู้ปกครอง 
๒.สัมภาษณ์ 
๓.ประเมินผลงาน 
๔.การตรวจสมุดบันทกึ
รักการอ่าน 
 
 

๑.แบบบันทึกการสังเกต 
๒.แบบบันทึก 
การสมัภาษณ์ 
๓.แบบสังเกตพฤติกรรม 
๔.แฟ้มสะสมงาน 
๕.แบบประเมินการจัด
กิจกรรม 
๖.แบบประเมินพฒันาการ 
๗.สมุดบันทึกรักการอ่าน 
๘.ผลงานการแต่งนิทาน 
 

๒ นักเรียนใหม่ทุกคนมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับ
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ สามารถทำกิจกรรมเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทุกคนและสามารถปฏิบัติตามกฎ  กติกา วัฒนธรรม 
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

๓ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐มีพัฒนาการดีข้ึนแบบองค์รวม 
 

๔ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ เรียนรู้อย่างมีความสุข  
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

๕ เด็กปฐมวัยปฏิบัติกจิกรรมตามกิจกรรมทีก่ำหนดได ้
 

๖ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดีข้ึนแบบองค์รวม 
๗ เด็กปฐมวัยเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
๘ เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ และองค์ความรู้ไปปรบัใช้

ในชีวิตประจำวันได้      
๙ เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอ่าน 

 
๑๐ เด็กปฐมวัยเกิดทักษะทางภาษา แล้วนำทักษะ 

ทางภาษาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๑๑ เด ็กปฐมวัยร ้อยละ ๑๐๐ ปฏิบ ัต ิก ิจกรรมตาม
กิจกรรมที่กำหนดได้ถูกต้อง 

๑๒ เด็กปฐมวัยได้รับการเรียนรู ้แบบโครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ทั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย 

๑๓ เด็กปฐมวัยเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงและนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้     

๑๔ เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และ 
มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สูงข้ึน 



๑๐๗ 

 

 

ท่ี                   ตัวชี้วัดความสำเร็จ   วิธีการประเมนิผล เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
๑๕ เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

ในชีวิตประจำวันด้วยตนเอง 
๑๖ เด็กปฐมวัยสามารถไหว้ มีมารยาทได้อย่างถูกวิธี และ

มีระเบียบวินัยในตนเอง 
๑๗ เด็กปฐมวัยสามารถเคลื ่อนไหวร่างกายประกอบ

ดนตรีได ้
๑๘ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการการเร ียนรู ้ด ้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่ดีข้ึน 
๑๙ เด็กได้รับการพัฒนาทักษะทุกด้านอย่างเหมาะสม

และเต ็มศ ักยภาพและพร้อมที ่จะเร ียนร ู ้ ในช้ัน
ประถมศึกษา ๑ 

๒๐ เด็กปฐมวัยได้ปฏิบัติกิจกรรมรอยเช่ือมต่อ และส่งผล
ให้เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมือ 

๒๑ การปรับตัว ทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์  
และทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาไทย 

๒๒ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูผู้สอน 
ช้ันอนุบาล และครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 

๒๓ ครู ผู้ปกครอง และครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑  
มีความเข้าใจในการพัฒนาเด็กในทิศทางเดียวกัน   

๒๔ เด็กปฐมวัยร ้อยละ ๑๐๐ ได้ร ับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ และมีพัฒนาการสูงข้ึนทุกด้าน 

๒๕ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ เกิดการเรียนรู้  
นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๒๖ เด็กปฐมวัยเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

๒๗ เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาตามศักยภาพเกิด 
การเรียนรู้นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

๒๘ เด็กปฐมวัยเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

๒๙ เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ เกิด 
การเรียนรู้นำองค์ความรู้ไปปรบัใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

 



๑๐๘ 

 

 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
          ๗.๑ นักเรียนใหม่ทกุคนร่วมกจิกรรมปรบัพื้นฐานการเรียนรู้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
          ๗.๒ นักเรียนใหม่ทุกคนมีทักษะชีวิต เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติ
ตามกฎกติกา ระเบียบการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
          ๗.๓ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสูงข้ึนจากการจัดกิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)                   
อย่างเหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๗.๔ เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านการคิด การวางแผนก่อนลงมือกระทำและประเมินนผลงานของตนเองได้ 
อย่างมีแบบแผนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

๗.๕ เด็กปฐมวัยเรียนรู้อย่างมีความสุข 
          ๗.๖ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านภาษาจากการจัดกิจกรรมที่เน้นแนวทางภาษาธรรมชาติเหมาะสมกับ
วุฒิภาวะและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๗.๗ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านการสื่อสาร การเล่าเรื ่อง การมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื ่นได้เต็มตาม
ศักยภาพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

๗.๘ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก เกิดความเข้าใจในพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กมากยิ่งข้ึน 
          ๗.๙ เด็กปฐมวัยเกิดนสิัยการรักการอ่าน 
          ๗.๑๐ เด็กปฐมวัยเกิดการคิดอย่างมเีหตมุีผล มีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๗.๑๑ เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางภาษาตามแนวทางธรรมชาติ 
 ๗.๑๒ เด็กปฐมวัยมีความกระตอืรือร้นในการแสวงหาความรูจ้ากหนงัสอื 
  ๗.๑๓ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านความมีวินัยการเกบ็หนงัสือนิทานเข้าที่หลังเลกิอ่าน 
          ๗.๑๔ เด็กปฐมวัยมีความพร้อมสงู เหมาะสมตามวัย และสภาพที่พงึประสงค์ 
 ๗.๑๕ บุคลากรในช้ันเรียนปฐมวัย มีความพร้อม และพฒันาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

๗.๑๖ ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วม และให้การสนบัสนนุอยา่งสม่ำเสมอ 
           ๗.๑๗ เด็กปฐมวัยสามารถปฏิบัติตนไหว้ถูกวิธี มีมารยาทไทยถูกต้องเหมาะสมตามแบบมารยาท 
           ๗.๑๘ เด็กปฐมวัยมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมตามกาลเทศะ 
           ๗.๑๙ เด็กปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย 
           ๗.๒๐ นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านดนตรี 

 ๗.๒๑ เป็นการเปิดเวทีใหเ้ด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอสิระ 
           ๗.๒๒ เด็กช้ันอนุบาลปีที่ ๓ ทุกคนได้รับการพฒันาทักษะทุกด้านอย่างเหมาะสม 

 ๗.๒๓ ผู้ปกครองและครูช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑ ให้ความร่วมมือ 
 ๗.๒๔ เด็กช้ันอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับการพัฒนาทักษะทุกด้านอย่างเหมาะสม และ

เต็มตามศักยภาพ พร้อมทีจ่ะเรียนรู้ในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ อย่างมีความสุข 
  ๗.๒๕ ผู้ปกครอง ครผูู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความเข้าใจ 



๑๐๙ 

 

 

 



๑๑๐ 

 

 

โครงการ  เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๓ สพป.กทม. ข้อที่ ๑ โรงเรียน ข้อที่ ๑  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๓ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวพิชญาภา กัลยา สิบโทณัฐดนัย สว่างเรืองฤทธ์ิ และนางบวรรัตน์ เหมือนเนื้อทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัชแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการดำเนิน
ชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นปรัชญาของทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงการรูจ้กั
พึ่งตนเอง ความพอประมาณ  พอดี  พอมี  พอกินพอใช้  ความมีเหตุผล  สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ใช้ความรู้ความ
รอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่าง
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
              การวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติซึ ่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้กำหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ  
จันทรโอชา ได้มอบนโยบายด้านการจัดการศึกษา ค่านิยม ๑๒ ประการ ให้สถานศึกษานำมาปฏิบัติโดยบูรณาการเข้า
กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนั้นโรงเรียนพระยาประเสริฐจงึได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพ์ระราชา 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และ
ความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี       

๒.วัตถุประสงค์ 
           ๒.๑  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๒.๒  เพื ่อให้นักเร ียนสามารถนำแนวคิดที ่ได้จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้
           ๒.๓  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓.เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
           ๓.๑.๑  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง 
           ๓.๑.๒  นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถนำแนวคิดที่ได้จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 



๑๑๑ 

 

           ๓.๑.๓  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม ๑๒ 
ประการ  
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับดีข้ึนไป 
  ๓.๓ ตัวชี้วัด 
  ๓.๓.๑. นักเรียนมีการวางแผนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน  
  ๓.๓.๒. นักเรียนมีความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนในการ
ทำงาน 

๔.ปฏิทินการดำเนินงาน 
 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๑. ประชุมคณะครผูู้ม ี
ส่วนเกี่ยวข้องวางแผนการ
ดำเนินโครงการ 

            นางสาวพิชญาภา กัลยา 
สิบโทณัฐวดนัย สว่างเรอืงฤทธ์ิ 
นางบวรรัตน์ เหมอืนเนื้อทอง  
และคณะ 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานและขออนุมัติ
โครงการ 

            นางสาวพิชญาภา กัลยา 
สิบโทณัฐวดนัย สว่างเรอืงฤทธ์ิ 
นางบวรรัตน์ เหมอืนเนื้อทอง  
และคณะ 

๓. กิจกรรมพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ภายในโรงเรียน 

- จัดแหล่งเรียนรู้ “สวนผกั

คนเมือง” 

- จัดบอร์ดความรูเ้กี่ยวกับ

เศรษฐกจิพอเพียง 

            นางสาวพิชญาภา กัลยา 
สิบโทณัฐวดนัย สว่างเรอืงฤทธ์ิ 
นางบวรรัตน์ เหมอืนเนื้อทอง  
และคณะ 

๔. กิจกรรมจัดการเรียน 

การสอนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง 

            นางสาวพิชญาภา กัลยา 
สิบโทณัฐวดนัย สว่างเรอืงฤทธ์ิ 
นางบวรรัตน์ เหมอืนเนื้อทอง  
และคณะครูผูส้อนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้



๑๑๒ 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

แบบบรูณาการทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

๕. กิจกรรมผลิตได้ขายเป็น 

   -สร้างสรรค์งานประดิษฐ์

จากวัสดุเหลือใช้ 

   -การประกอบอาหาร 

   -ตลาดนัดหัดขาย 

            นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช , 

นายเส็ง  บุดดา และคณะ 

๖. กิจกรรมเสือ้เก่าเล่าใหม่  

   - จัดซื้อสื่ออปุกรณ์

สำหรับใช้ในโครงการ 

   - ให้ความรู้เกี่ยวกับ

เศรษฐกจิพอเพียง 

   - แนะนำวัสดุอปุกรณ์

และวิธีการทำกจิกรรมเสื้อ

เก่าเล่าใหม ่

   - เดก็และครูร่วมกันทำ

กิจกรรมเสื้อเก่าเล่าใหม ่

   - จัดนิทรรศการเสื้อเก่า

เล่าใหม ่

            คณะครูสายช้ันอนุบาล 
 

๖. ประเมินผลโครงการ             นางสาวพิชญาภา กัลยา 
สิบโทณัฐวดนัย สว่างเรอืงฤทธ์ิ 
นางบวรรัตน์ เหมอืนเนื้อทอง   
และคณะ 

๗. สรุปรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 

            นางสาวพิชญาภา กัลยา 
สิบโทณัฐวดนัย สว่างเรอืงฤทธ์ิ 
นางบวรรัตน์ เหมอืนเนื้อทอง  
และคณะ 

สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สงิหเสน)ี 
 



๑๑๓ 

 

๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๘๔,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

กิจกรรมพัฒนาแหลง่เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงภายในโรงเรียน 
   - จัดแหล่งเรียนรู้ “สวนผกัคนเมือง” 
   - จัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกจิพอเพียง 

   
๔,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงแบบบูรณาการทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 

  - 

กิจกรรมผลิตได้ขายเป็น 
   -สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลอืใช้ 
   -การประกอบอาหาร 
   -ตลาดนัดหัดขาย 

   
๕,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 

กิจกรรมเสื้อเก่าเล่าใหม ่(ปฐมวัย) 
   - จัดซื้อสื่ออปุกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ 
   - รูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการเสือ้เก่าเล่าใหม ่

   
๖,๐๐๐ 
๕๐๐ 

รูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

  ๕๐๐ 

รวมท้ังสิ้น   ๘๔,๐๐๐ 
 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๖.การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

๑ นักเรียนมีการวางแผนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง มาใช้ในการดำเนินกจิกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

- ตรวจใบงาน 
- การสังเกต 

- ใบงาน 
- แบบสอบถาม 

๒ นักเรียนมีความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผูอ้ื่น เห็น
คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนในการ
ทำงาน 

- ประเมินคุณลกัษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

- แบบประเมินประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 
 
 
 

 



๑๑๔ 

 

 



๑๑๕ 

 

 
 

 
 
 



๑๑๖ 

 

โครงการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรยีน 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๑ สพป.กทม. ข้อที่ ๑ โรงเรียน ข้อที่ ๑  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุนิษา บัวสง นายทินภัทร ฉลาดคิด และนางสาวเวฬุรีย์  ปรางค์จันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์เด็กนักเรียนในสังคมไทย มีทั้งการทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง การกลั่นแกล้ง
รังแกกัน การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การใช้สารเสพติด การติดการพนัน การติดเกม หรือการหนีเรียน นับวันจะ
ทวีความรุนแรง ซับซ้อน และกระจายตัวมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้มีการออกนโยบายมาตรการและการ
ดำเนินการป้องกันเหตุดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งศูนย์
เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ซึ่งมีภารกิจหลัก ๔ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้านการพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน 
และด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก ทั้งยังมีนโยบายให้โรงเรียนทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนัก
เหลือนักเรียน และกำหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน 
แก้ไขปัญหา และการคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้
นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข้ง มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง   
  ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหเ้ปน็ไปอย่างต่อเนื่องและมีประสทิธิภาพ สามารถดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม ทันการณ์ โรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
๒.วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพื่อให้นักเรียนทกุคนมีสุขภาพทีส่มบูรณ์ ทัง้ร่างกายและจิตใจ 
  ๒.๒  เพื่อให้นักเรียนทกุคนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงมภูีมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ          
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
           ๒.๓  เพื่อให้นักเรียนทกุคนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษของสิง่เสพติด อบายมุข และเป็นโรงเรียน 
ปลอดสารเสพติด 
           ๒.๔  เพื่อให้นกัเรียนทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีพฒันาการ ความฉลาดทางอารมณ์ดีข้ึน 
 
 
 



๑๑๗ 

 

 

๓.เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
   ๓.๑.๑.  ร้อยละ ๘๕ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 

๓.๑.๒.  ร้อยละ ๘๕ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

    ๓.๑.๓.  ร้อยละ ๘๕ นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด 
            ๓.๑.๔.  ร ้อยละ ๘๕ นักเร ียนทุกคนได้ร ับการดูแลช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๓.๒.๑ นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ 
   ๓.๒.๒ นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามความเป็นจริง 
           ๓.๒.๓ นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษของสิ่งเสพติด อบายมุข และเป็นโรงเรียน 
ปลอดสารเสพติด 
           ๓.๒.๔ นักเรียนทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีพัฒนาการ ความฉลาดทางอารมณ์ดีข้ึน 
  ๓.๓ ตัวชี้วัด 
   ๓.๓.๑ ผลผลิต (Outputs) 
     ๓.๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 
    ๓.๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลอืและสง่เสรมิพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
     ๓.๓.๑.๓ นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด 
             ๓.๓.๑.๔ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
    ๓.๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
    ๑. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ 
    ๒. นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามความเป็นจริง 
            ๓. นักเรียนทุกคนมีความรู ้ความเข้าใจถึงโทษของสิ ่งเสพติด อบายมุข และเป็น
โรงเรียนปลอดสารเสพติด 
            ๔. นักเรียนทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์ดีข้ึน 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

ระยะเวลา 

กิจกรรม 

๔.ปฏิทินการดำเนินงาน 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ มีค. เม.ย พค มิย. กค. สค. กย. 

๑. คัดกรองนักเรียน 
- โฮมรูม 
- ส่งเสริมสุขภาพช้ันอนุบาล-ป.๖ 
นายทินภัทร ฉลาดคิด   
นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร ์
และครูประจำช้ัน 

            

๒. เยี่ยมบ้านสานรักช้ันอนุบาล–ป.๖ 
- จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอรม์การ
เยี่ยมบ้าน 
-  นำข้อมลูการเยี่ยมบ้านมาคัดกรอง 
-  แก้ไข ป้องกันปัญหาตามสภาพจริง 
นายทินภัทร ฉลาดคิด   
นางสาวเวฬุรีย์   ปรางค์จันทร ์
หัวหน้าสายช้ัน และครูผู้ชายทุกท่าน 

            

๓. ช่วยเหลือนักเรียนด้านทุนการศึกษา  
ช้ันอนุบาล – ป.๖ 
นายทินภัทร ฉลาดคิด 
นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร ์
หัวหน้าสายช้ัน 

            

๔. งานประกันอุบัตเิหตุนักเรียนและ
บุคลากร 
นายพิพรรธ  ไกรวัฒนพงศ์  
และหัวหน้าสายช้ัน 

           
 
 
 

 
 
 

๕. กิจกรรมประชุมผูป้กครอง             

๖. กำกับ/ติดตาม 
นางสาวสุนิษา บัวสง 

            

๗. สรุปรายงานผล 
นายทินภัทร ฉลาดคิด 
นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร ์

            



๑๑๙ 

 

 

๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) ๕๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

๑. เยี่ยมบ้านสานรักช้ันอนุบาล–ป.๖ 
       - ค่าวัสดอุุปกรณ์ 

 
- 

 
- 

 
๑๕,๐๐๐ 

๒. งานประกันอุบัตเิหตุนักเรียนและบุคลากร 
       -ค่าประกันอบุัติเหตุ หัวละ ๒๘๐ จำนวน ๑,๖๒๖ คน 

 
- 

 
- 

 
- 

๓. ทุนการศึกษา 
       - ค่าวัสดอุุปกรณ์ 

 
- 

 
- 

 
๒,๐๐๐ 

๔. งานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

- -  
๓,๐๐๐ 

๕. กิจกรรมประชุมผูป้กครอง ๓๐,๐๐๐   

รวมท้ังสิ้น ๕๐,๐๐๐ 
 

๖.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
๑.  นักเรียนทุกคนได้รับการดแูลช่วยเหลือด้านสขุภาพอนามยั
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ของกรมอนามัย 
๒.  นักเรียนทุกคนได้รับการดแูลช่วยเหลือและสง่เสริมพฒันา
เต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปญัญา 
๓.นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด 
๔.  นักเรียนทุกคนได้รับการดแูลช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑.  นักเรียนมีสขุภาพแขง็แรงสมบูรณ์และมีสุขนิสยัที่ด ี
๒. นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเหมาะสม
ตามความเป็นจริง 
๓.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษ ของสิ่งเสพติดและ
อบายมุข  
๔.  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีพัฒนาการ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ดีขึ้น 

-  ประเมินความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
-  ประเมินความพึงพอใจ  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ข้ึนไป 
 

-  แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
-  แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

๗.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   
 ๗.๑ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลอือย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
 ๗.๒ สัมพันธภาพระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 



๑๒๐ 

 

 ๗.๓ นักเรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้วิธีหลีกเลี่ยงจากภาวะเสี่ยงต่าง ๆ และนักเรียน 
ปลอดสิ่งเสพติดทุกคน 
 ๗.๔ นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ์
 
 
 



๑๒๑ 
 

โครงการ  โรงเรียนสุจริต 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๑ สพป.กทม. ข้อที่ ๑ โรงเรียน ข้อที่ ๑  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๑  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ (ข้อที่ ๑-๔) 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุมาพร บุญเปียก นางสาวลัดดาวัลย์   จันดาหัวดง  
    และนางสาวกาญจนา ดอนพลก้อม 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์                    
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมใน
การรักความดี และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน               
ที่ต้องมาอยู่ร่วมกันใน ห้องเรียนและในโรงเรียน นักเรียนแต่ละคนอาจมาจากสภาพครอบครัวที่ต่างกัน อาจมี
พฤติกรรมบางอย่างที ่ไม่พึงประสงค์ เช่น การขโมยของคนอื่นมาเป็นของตน การพูดจาก้าวร้าว พูดปด                    
พูดคำหยาบ การเล่นกันด้วยความรุนแรง และในปัญหาคอรัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศ
ต่างๆทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่มี ปัญหาคอรัปช่ันในระดับที่สูงและมีแนวโน้มที่จะสูงข้ึน ซึ่งน่า
เป็นห่วงอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานในการต่อต้านการคอรัปชั่นของประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันน้ัน ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ ได้ให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา                   
“ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ ชื่อ “โรงเรียนสุจริต (Upright School)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเป็นผู้นำ
แห่งการเรียนรู้มีระบบวิถีพอเพียง มีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบและปราศจากอบายมุขบนฐานการเรียนรู้ที่
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันจะนำไปสู่องค์กรที่ทันสมัย โดยเน้นไปที่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 โครงการ “โรงเรียนสุจริต” นี้ เป็นโครงการที่มีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นถึงความสำคัญของการคิด
อย่างมี เหตุผล คุณค่าความดี การรู้ผิดชอบชั่วดี การภูมิใจในการทำความดีและรังเกียจการโกง รวมถึงการ
เติบโตไปเป็นคนเก่งที่ ไม่โกงโดยการเน้นทักษะ ๕ ด้าน พัฒนาโรงเรียนสู่สากล มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ไม่คอร์รัปช่ัน การเรียน การสอน แบบดังกล่าว เริ่มขึ้นจากการฝึกสอนเด็กในเรื่องง่ายๆ อย่างเช่น 
การเคารพกฎกติกาสังคมพื้นฐาน อย่างการรู้จัก ต่อแถว ไม่พูดปด เพื่อให้เมื่อเด็กเติบโตไปจะได้สามารถเคารพ
กฎของสังคมที่ใหญ่ข้ึนได้ 
      โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร จงึได้จัดทำโครงการ โรงเรียนสุจริต  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ข้ึน โดยมีเป้าหมายให้



๑๒๒ 

 

มีการบรหิารจัดการและบรูณาการการเรียนการสอนทีเ่น้นให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต   อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  
๒.วัตถุประสงค ์
    ๒.๑  เพื่อปลูกฝงัค่านิยมความซื่อสัตย์สจุริตให้เกิดกับนกัเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
  ๒.๒  เพื่อส่งเสริมและพฒันาให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ  มีทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ 
๓.เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปรมิาณ 
                ๓.๑.๑  นักเรียนช้ันอนุบาล ถึง ประถมศกึษาปีที่ ๑ - ๖ ทกุคนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต 
  ๓.๒ เชิงคณุภาพ 
        ๓.๒.๑  นักเรียนทุกคนมลีักษณะ ๕ ประการ คือ มีทกัษะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สจุริต             
อยู่อย่างพอเพียงและมจีิตสาธารณะ 
 ๓.๓ ตัวชี้วัด 
       ๓.๑.๑ นักเรียนช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปทีี่ ๑ - ๖ ทกุคนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสจุริต 
        ๓.๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะ ตามคุณลกัษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสจุริต  คือ           
มีทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สจุริต อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ 

๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 
 
                ระยะเวลา    
 กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 

         พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๑.ขั้นวางแผน (Plan)  
๑.เขียนโครงการและ 
เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๒.แตง่ตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

            นางสาวอุมาพร  บุญเปียก 
นางสาวลัดดาวัลย์   จันดาหัวดง 

๓. กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะ ๔ ประการ 
 

            นางสาวอุมาพร  บุญเปียก 
นางสาวลัดดาวัลย์   จันดาหัวดง 
นายวรเดช  สังวาลย์น้อย 
และคณะกรรมการ 

๗. กจิกรรมข่าว
ประชาสมัพันธ์ 
โรงเรียนต่อต้านทุจริต 
 
 

            นายพงศธร   บุญชิต 
นางสาวลัดดาวัลย์   จันดาหัวดง 
นายณัฐดนัย   เดชมา 
 



๑๒๓ 

 

 
                ระยะเวลา    
 กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 

         พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

 

๘. กจิกรรมอบรม ป.ป.ช.
สพฐ.น้อยและป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน 
 

            นางสาวอุมาพร บุญเปียก 
นายวรเดช  สังวาลย์น้อย 
และคณะครูสายชั้น ป.๕ , 
คณะกรรมการสภานักเรียน 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 

๙.กิจกรรม “ค่ายเยาวชน
คนดีของแผ่นดิน” 
 
 

            นางสาวอุมาพร บุญเปียก 
นางสาวลัดดาวัลย์  จันดาหัวดง 
นายณัฐดนัย  เดชมา 
และครูสาระสังคมฯ 
คณะกรรมการสภานักเรียน 

๑๐. กจิกรรมบริษัทสร้าง 
การด ี
 

            นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช 
ว่าที่ร.ต.หญิงจิราภรณ์  
นางสาวดวงเดือน  ศรีอินทร์ 
หัวหน้าสายชั้น 

๑๑. กจิกรรมสร้างสรรค์
ต่อต้านทุจริตผ่านสื่อ
ภาพยนต์สั้น 

            นายพงศธร บุญชิต 
นางสาวณัฐกานต์   ขันทะสิทธ์ิ 
นายวรรงค์   ดานาคแก้ว 
นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร์ 

๑๒. กจิกรรมสร้างสำนึก
พลเมืองด ี
(Project Citizen) 

            นายวรเดช  สังวาลย์น้อย 
หัวหน้าสายชั้น 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑๓. กจิกรรมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
วิธีปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ
(Best Practices) 

            นางสาวอุมาพร บุญเปียก 
นางสาวกาญจนา   ดอนพลก้อม 
นางสาวลัดดาวัลย์  จันดาหัวดง 
สิบโทณัฐดนัย สว่างเรืองฤทธ์ิ 

๑๔. กจิกรรมถอดบทเรียน 
(Best Practices) 

            รองผู้อำนวยการ 
    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
หัวหน้าสายชั้น 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 



๑๒๔ 

 

 
                ระยะเวลา    
 กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 

         พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๑๕. กจิกรรมปฏิญญา
โรงเรียนสุจริต 

            นางสาวอุมาพร บุญเปียก 
นางสาวลัดดาวัลย์ จันดาหัวดง 
นางสาวกาญจนา   ดอนพลก้อม 
นายวรเดช  สังวาลย์น้อย 

๑๖. การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วงงาน
ภาครัฐ ITA online 

            นางสาวอุมาพร บุญเปียก 
นายพงศธร   บุญชิต 
นางสาวลัดดาวัลย์ จันดาหัวดง 
นางสาวกาญจนา   ดอนพลก้อม 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ๔  ฝ่าย 

๓. ขัน้ตรวจสอบ(Check)  
- การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
 

            นางสาวอุมาพร บุญเปียก 
นางสาวลัดดาวัลย์ จันดาหัวดง 
นางสาวกาญจนา ดอนพลก้อม 

๔. ขัน้ปรับปรุงและพัฒนา 
(Act)  
- จัดทำสารสนเทศการ
ดำเนินงานการประเมินผล
และ รายงาน 

            นางสาวอุมาพร บุญเปียก 
นางสาวลัดดาวัลย์ จันดาหัวดง 
นางสาวกาญจนา   ดอนพลก้อม 

สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สงิหเสน)ี 
๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) ๕๐,๐๐๐  บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

๑. กจิกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการต้านทุจริต 

   ⮚ วัสดุอปุกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
๕,๐๐๐ 

๒. กจิกรรมที่สง่เสรมิคุณลักษณะ ๔  ประการ 

    ⮚ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
๕,๐๐๐ 

๗. กจิกรรมอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร ๖ ช่ังโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท 
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 

 
- 

 
๓,๖๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 

๘. กจิกรรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” 

    ⮚ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
 

 
- 

 
- 

 
๒,๐๐๐ 



๑๒๕ 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

๙. กจิกรรมบริษัทสร้างการด ี

    ⮚ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
๕,๐๐๐ 

๑๐. กจิกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านทุจริตผ่านสื่อภาพยนต์สั้น 

    ⮚ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
๕,๐๐๐ 

๑๑. กจิกรรมสร้างสำนึกพลเมอืงดี (Project Citizen) 

    ⮚ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
๘,๔๐๐ 

๑๒. กจิกรรมเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานใหเ้ป็นเลิศ  
   (Best Practices) 

    ⮚ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๓,๐๐๐ 

๑๓. กจิกรรมถอดบทเรียน(Best Practices) 

    ⮚ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
๒,๐๐๐ 

๑๔. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ITA online 

    ⮚ อุวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกจิกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๕,๐๐๐ 

๑๕. กจิกรรมปฏิญญาโรงเรียนสจุริต 

    ⮚ อุปกรณ์และวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
๑,๐๐๐ 

รวม  ๓,๖๐๐ ๔๖,๔๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๕๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๖. การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ทุกคนเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนสจุริต 

การเข้าร่วมกิจกรรม บัญชีลงเวลา 

๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะ  
ตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

ประเมินคุณลกัษณะ ๕ 
ประการ 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
๕ ประการ  โดย 
- ครูประจำช้ัน 
- ผู้ปกครอง 
- นักเรียนประเมินตนเอง 

 
 
 



๑๒๖ 
 

 



๑๒๗ 

 

 

โครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๑ สพป.กทม. ข้อที่ ๑ โรงเรียน ข้อที่ ๒  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๑  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ (ข้อที่ ๔) 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพิพรรธ  ไกรวัฒนพงศ์  และว่าที่ร้อยตรีหญงิจริาภรณ์ โอภาสภาณุเมศ 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
             ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา ๖ วรรค ๒ กล่าวว่า สุขภาพของเด็ก ที ่มี
ความจำเพาะในเรื่องของสุขภาพต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสม ด้วยสถานศึกษานั้น
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู ้ของนักเรียน ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที ่จะต้อง
ให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียนโดยมุ่งดูแลสุขภาพของนักเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีความสุข และการสร้าง
องค์ความรู้ให้นักเรียนมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาล รวมไปถึงการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพของอาหารและตรวจ
สุขภาพผู้ประกอบอาหาร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนผู้รับบริการเป็นสำคัญจึงได้จัดทำโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)   
๒.วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑  ผู้ประกอบอาหารผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ สุขาภิบาล 
       ๒.๒  ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนทุกคนต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ และเข้ารับการตรวจสอบคุณภาพของ
อาหารและเครื่องดื่ม 
       ๒.๓  นักเรียนที่เจ็บป่วยได้รับการปฐมพยาบาล ดูแล และส่งต่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๒.๔  นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากบุคลากรทางการสาธารณสุข และได้รับวัคซีนพื้นฐานในการป้องกัน
โรคติดต่อต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน 
๓.เป้าหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       ๓.๑.๑  ผู้ประกอบอาหารทุกคนผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ , สุขาภิบาล 
       ๓.๑.๒  ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนทุกคนต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ 
       ๓.๑.๓  นักเรียนที่เจ็บป่วยทุกคนได้รับการปฐมพยาบาล ดูแล และส่งต่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 
              ๓.๑.๔  นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ และได้รับวัคซีนครบถ้วน 
      ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
      ๓.๒.๑  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่สะอาด  ถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการ , สุขาภิบาล 
      ๓.๒.๒  ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ  
       ๓.๒.๓  นักเรียนได้รับการบริการทางการพยาบาลและการส่งต่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๒๘ 

 

 

 

               ๓.๒.๔  นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพครบถ้วน และได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓ ตัวชี้วัด 
        ๓.๓.๑ ผู้ประกอบอาหารผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ  สุขาภิบาล 
        ๓.๓.๒ ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนทุกคนต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน
อนามัยดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยและส่งต่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๓.๓.๓ นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด   ถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการ 
        ๓.๓.๔ ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ  
        ๓.๓.๕ นักเรียนได้รับการบริการทางการพยาบาลและการส่งต่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๓.๓.๖ นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพและได้รับวัคซีนพื้นฐานครบถ้วน 
๔.ปฏิทินการดำเนินงาน 

                                       
 
กิจกรรม 

ปกีารศึกษา ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. ก.ย. 

กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้
ประกอบอาหาร 
๒.๑ ประชุมชี้แจง 
๒.๒ แตง่ตัง้คณะทำงาน 
๒.๓ ประชุมชี้แจง 
ผู้ประกอบอาหาร 
๒.๔ ตรวจสุขภาพ 
ผู้ประกอบอาหารโดย
ทำงานร่วมกันกับ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
๑๕ (ลาดพร้าว) 
๒.๕ ประเมินกิจกรรม 

            นายพิพรรธ
ไกรวัฒนพงศ์  
ว่าที่ ร.ต.จิราภรณ์ 
โอภาสภาณุเมศ 

 

กิจกรรมตรวจสอบ
คุณภาพอาหารและน้ำดื่ม 
๒.๑ ประชุมชี้แจง 
๒.๒ แตง่ตัง้คณะทำงาน 
๒.๓ เก็บตัวอย่างอาหาร
และน้ำดื่มเพื่อนำมา
ตรวจสอบปีละ ๒ คร้ัง  

            นายพิพรรธ
ไกรวัฒนพงศ์  
ว่าที่ ร.ต.จิราภรณ์ 
โอภาสภาณุเมศ 

 

ระยะเวลา 



๑๒๙ 

 

 

                                       
 
กิจกรรม 

ปกีารศึกษา ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. ก.ย. 

โดยทำงานร่วมกันกับฝ่าย
สุขาภบิาล สำนักงานเขต
วังทองหลาง 
๒.๔ ประเมินกิจกรรม 

กิจกรรมงานพยาบาล 
และอนามัยโรงเรียน 
๓.๑ ประชุมชี้แจง 
๓.๒ แตง่ตัง้คณะกรรมการ
งานอนามัยโรงเรียน  
๓.๓ ดูแลการเจ็บป่วยของ
นักเรียนและการส่งต่อ
นักเรียนในกรณีที่เกิด
อุบัติเหต ุ
๓.๔ จัดซ้ือยา เวชภัณฑ ์
และวัสดุอุปกรณ์ภายใน
ห้องพยาบาลกลางและ
หน่วยพยาบาลประจำ
ระดับชั้น 
 

            นายพิพรรธ
ไกรวัฒนพงศ์  
ว่าที่ ร.ต.จิราภรณ์ 
โอภาสภาณุเมศ 
นางสาวไอลดา 
มูฮัมหมัดยูโซ๊ะ 

กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียน และการรับ
วัคซีนพ้ืนฐาน 
๔.๑ ประชุมชี้แจง 
๔.๒ แตง่ตัง้คณะกรรมการ
งานอนามัยโรงเรียน 
๔.๓ ประสานงานร่วมกับ
พยาบาลอนามัยโรงเรียน
ของศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๑๕ ในการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน และ
การฉีดวคัซีน 
๔.๔ ประเมินกิจกรรม 

            นายพิพรรธ
ไกรวัฒนพงศ์  
ว่าที่ ร.ต.จิราภรณ์ 
โอภาสภาณุเมศ 
นางสาวไอลดา 
มูฮัมหมัดยูโซ๊ะ 

ระยะเวลา 



๑๓๐ 

 

 

                                       
 
กิจกรรม 

ปกีารศึกษา ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. ก.ย. 

 

 
 
 
 
๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท  

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
๑. กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ำดื่ม 

- อาหารว่างรับรองเจา้หน้าทีต่รวจสอบคุณภาพอาหารและน้ำดื่มจากฝ่าย
สุขาภบิาลสำนักงานเขตวงัทองหลาง(จำนวน ๖ คนๆละ๒๐บาท๑ วัน) 

 
๑๒๐ 

  

๒. กิจกรรมงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์   ๑๕,๑๖๐ 
๓. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและการรับวัคซีนพื้นฐาน 

- อาหารว่างรับรองพยาบาลอนามัยโรงเรียน ศูนยบ์ริการ 
สาธารณสุข ๑๕ (ลาดพร้าว) จำนวน ๔ คน คนละ ๒๐ บาท 
-  ตรวจสขุภาพ เป็นเวลา  ๕ วัน 
-  ฉดีวัคซีน ป.๑ , ป.๖ เป็นเวลา  ๓ วัน 

- อาหารกลางวันรับรองพยาบาลอนามยัโรงเรียน ศูนย์บริการ 
สาธารณสุข ๑๕ (ลาดพร้าว) จำนวน ๔ คน คนละ ๘๐ บาท 
-  ตรวจสขุภาพ เป็นเวลา ๕ วัน) 
-  ฉดีวัคซีน ป.๑, ป.๖ เป็นเวลา ๓ วัน   
-เจลลา้งมือ /สเปร์แอลกอฮอล์ เคร่ืองวัดอุณหภูมิแมส ทีต่รวจ ATK 

 
 

๖๔๐ 
 
 
 

๒,๕๖๐ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖,๕๒๐ 

รวม ๓,๓๒๐  ๓๑,๖๘๐ 
รวมท้ังสิ้น ๓๕,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๖.การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วดัความสำเร็จ วิธกีารประเมิน เครื่องมือที่ใช ้

๑. ผู้ประกอบอาหารผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
ตามหลกัโภชนาการ สุขาภิบาล 

 
 
- สังเกต 

 
 
- แบบบันทึกการสงัเกต ๒. ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนทกุคนต้องเข้ารับ 

ระยะเวลา 



๑๓๑ 

 

 

 

การตรวจสุขภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
งานอนามัยดูแลนกัเรียนที่เจ็บป่วยและส่งต่อใน
กรณีที่เกิดอุบัตเิหตุอย่างมปีระสิทธิภาพ 

- ตรวจสุขภาพ 
- ประเมินกระบวนการ 

- บันทึกการตรวจสุขภาพ 
- แบบประเมิน 

๓. นักเรียนไดร้ับประทานอาหารทีส่ะอาด 
ถูกสุขอนามัยตามหลกัโภชนาการ 

๔. ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนทกุคนมีสุขภาพ
แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ 

- สังเกต 
- ตรวจสุขภาพ 
- ประเมินกระบวนการ 

- แบบบันทึกการสงัเกต 
- บันทึกการตรวจสุขภาพ 
- แบบประเมิน ๕. นักเรียนไดร้ับการบริการทางการพยาบาลและการ

ส่งต่อในกรณีที่เกิดอุบัตเิหตุอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๖. นักเรียนไดร้ับการตรวจสุขภาพและไดร้ับวัคซีน
ครบถ้วน 

๗.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ๗.๑  นักเรียนได้รบับริการอาหารที่สะอาดและถูกสุขอนามัย 
 ๗.๒  ผู้ประกอบอาหารในโรงเรยีนผ่านการรบัรองการตรวจสุขภาพ 
 ๗.๓  นักเรียนได้รบัการบรกิารทางการพยาบาลและการส่งตอ่ในกรณีทีเ่กิดอุบัตเิหตุอย่างมปีระสิทธิภาพ 
          ๗.๔  นักเรียนได้รบัการตรวจสุขภาพ และได้รับวัคซีนพื้นฐานตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่าง
ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

โครงการ  พัฒนาระบบงานทะเบียนและการรับนกัเรยีนใหม ่
แผนงาน  กลุ่มบรหิารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๔ สพป.กทม. ข้อที่ ๖ โรงเรียน ข้อที่ ๖  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒  ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวละอองดาว แสงเพชร นางสาวรัตนา ยืนยง  และนางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๗ “ให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด 
เข้าเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ช้ันปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” และ พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔ มาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๕ ในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
สงัคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ และเพื่อให้คนไทย ได้รับโอกาสเท่าเทียมกนัทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้มีความสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม ควบคู่กันไป 
  การรับนักเรียนเพื่อเข้ามาเรียนในโรงเรียนและการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน เป็นหน้าที่หนึ่ง
ของการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ต้องดำเนินการให้เป็นระบบ เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้เป็นไป
ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและปะสิทธิผลในการบริหารและการ
จัดการศศึกษาของโรงเรียนตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ตามกฎเกณฑ์ กติกา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้องชุมชนได้รับทราบการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ดังนั้น โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง 
สงิหเสนี) จึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนที่กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานและตามปฏิทินการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่กำหนด 
 ๒. เพื่อลงทะเบียนประวัตนิักเรียนรายบุคคล 
 ๓. เพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัตินักเรียนรายบุคคลเป็นระบบครบถ้วนทุกคน 
 ๔. เพื่อจัดทำเอกสารระบบระเบียนนักเรียนครบถ้วนทุกคน 
 ๕. เพื่อตรวจสอบข้อมูลแบบย้อนกลับได้และรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
 
 
 



๑๓๓ 

 

 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปรมิาณ  
 ๑. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนการรบันักเรียนทีก่ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและตามปฏิทินการรับนกัเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่
กำหนดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปรง่ใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม เสมอภาคตามหลกัธรรมาภิบาล  
 ๒. ดำเนินการลงทะเบียนและจัดทำประวัตินักเรียน ตรวจสอบ รายงานข้อมลูการลงทะเบียนการจัดทำ
ประวัตินักเรียนรายบุคคล การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัตนิักเรียนรายบุคคลเป็นระบบครบถ้วนทุกคน 
 ๓. ดำเนินการจัดทำเอกสารระบบระเบียนนักเรียนครบถ้วนทุกคน 
 ๔. ดำเนินการตรวจสอบ รายงานข้อมูลและรับรองคุณวุฒิการศึกษาครบถ้วนทุกคน 
  ๓.๒ เชิงคณุภาพ  
 ๑. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนการรบันักเรียนทีก่ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและตามปฏิทินการรับนกัเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่
กำหนดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปรง่ใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม เสมอภาคตามหลกัธรรมาภิบาล  
 ๒. ดำเนินการลงทะเบียนและจัดทำประวัตินักเรียน ตรวจสอบ รายงานข้อมลูการลงทะเบียนการจัดทำ
ประวัตินักเรียนรายบุคคล การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัตนิักเรียนรายบุคคลเป็นระบบมปีระสทิธิภาพ 
 ๓. ดำเนินการจัดทำเอกสารระบบระเบียนนักเรียนครบถ้วนเป็นระบบมปีระสทิธิภาพ 
 ๔. ดำเนินการตรวจสอบ รายงานข้อมูลและรับรองคุณวุฒิการศึกษาครบถ้วนเป็นระบบมีประสทิธิภาพ 
  ๓.๓ ตัวชี้วัด  
  ๑. การรบันักเรียนของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๒. กำหนดมาตรการการป้องกัน กำกบั ติดตามให้การรบันักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สจุริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนกัเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนให้ได้ข้อยุติ 
  ๔. ลงทะเบียนและจัดทำประวัตินักเรียน ตรวจสอบ รายงานข้อมูลการลงทะเบียนการจัดทำประวัติ
นักเรียนรายบุคคล การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัตินักเรียนรายบุคคลเป็นระบบมปีระสิทธิภาพ 
   ๕. จัดทำเอกสารระบบระเบียนนกัเรียนครบถ้วนเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
   ๖. ตรวจสอบ รายงานข้อมูลและรับรองคุณวุฒิการศึกษาครบถ้วนเป็นระบบมปีระสทิธิภาพ 
 ๔. กิจกรรมและขั้นตอนในการดำเนินงาน 

     ๔.๑  กิจกรรมท่ีสำคัญ 
           ๔.๑.๑  กิจกรรมการรับนักเรียนใหม่ 
            ๔.๑.๒  กิจกรรมการลงทะเบียนและทำประวัตินักเรียน  
            ๔.๑.๓  กิจกรรมการจัดทำเอกสารระเบียนนักเรียน การจัดทำสำมะโนผู้เรียน  
            ๔.๑.๔  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิการสำเร็จการศึกษา  



๑๓๔ 

 

            ๔.๑.๕  การให้บริการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
  
๔.๒ ปฏิทินการดำเนินงาน 
 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

  ๑. ประชาสัมพันธ์ 
 - แผ่นพับ 
 - ไวนิล 

            นางสาวรัตนา   ยืนยง 
นางสาววาสนา  ตั้งเศวตชัย 
นางสาวละอองดาว  แสงเพชร 
นายพงศธร  บุญชิต 

 ๒. แจกใบสมัคร               เจ้าหน้าที่ธุรการ 

  ๓. รับสมัคร 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ MEP, 
 อนุบาล ๒,  MEP อนุบาล 
๑ และประถมศึกษาปีที่ ๑ 

            นางสาวเขมณจิ  อ่ำแห 
นางสาวรัตนา  ยืนยง 
นางสาววาสนา  ตั้งเศวตชัย 
นางสาวละอองดาว  แสงเพชร 
และคณะ 

  มอบตัว  ป.๑  MEP    
 อนุบาล ๒ MEP 

             นางสาวรัตนา  ยืนยง 
 นางสาวละอองดาว แสงเพชร 
นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 
และคณะ 

   จับฉลากและประชุม    
  ผู้ปกครอง อนุบาล ๑ 

            นางสาวรัตนา  ยืนยง 
นางสาวละอองดาว แสงเพชร
นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย
และคณะ 

 มอบตัวนกัเรียนอนุบาล ๑             นางสาวรัตนา  ยืนยง 
นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย
และคณะ 

 จับฉลากนกัเรียน ช้ัน ป.๑ 
            นางสาวรัตนา  ยืนยง  

นางสาวละอองดาว แสงเพชร 
และคณะ 

 มอบตัวนักเรียน ช้ัน ป.๑             นางสาวละอองดาว แสงเพชร 



๑๓๕ 

 

นางสาวรัตนา  ยืนยง 
นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย
และคณะ 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีงบประมาณ ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

กิจกรรมงานลงทะเบียนทำ
ประวัตินักเรียน  

            นางสาวละอองดาว แสงเพชร 
นางสาวรัตนา  ยืนยง 
นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย
และคณะ 

กิจกรรมจัดทำเอกสาร
ระเบียนนักเรียน 

            นางสาวละอองดาว แสงเพชร 
นางสาวรัตนา  ยืนยง 
นางสาววาสนา  ตั้งเศวตชัย
และคณะ 

กิจกรรมตรวจสอบและ
รับรองคุณวุฒิการศึกษา 

            นางสาวละอองดาว แสงเพชร 
นางสาวรัตนา  ยืนยง 
นางสาววาสนา  ตั้งเศวตชัย
และคณะ 

สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรยั (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท  

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์    
กระดาษโรเนียว ๗๐ แกรม จำนวน ๑๕  รมี  (๙๐x๑๕)    

กระดาษ A๔  Double A  ๘๐  แกรม  จำนวน  ๕  รีม   
(๑๒๕x๑๐) 

   

ปากกา  ๒  กล่องๆ ละ  ๕๐  ด้าม  (๑๕๙x๒)    

แฟ้มกระดาษ    
ค่าอาหารว่าง คณะกรรมการ มื้อๆ ละ  ๒๕  บาท    

รวม   ๖๐,๐๐๐ 
รวมท้ังสิ้น ๖๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



๑๓๖ 

 

 
 
 
 
๖. การประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / 

ประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

๑ ผลผลิต(Outputs) 
- โรงเรียนมีวิธีดำเนินการรับนักเรียน 
   และได้นักเรียนที่มีคุณภาพมาเข้าเรียน 
- โรงเรียนมีนักเรียนมาเข้าเรียน 
ครบทุกระดบัช้ัน 
- โรงเรียนจัดการรบันักเรียนได้อย่างเป็นธรรมและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง  ชุมชน  ตาม
บริบทของโรงเรียน 

 
- ประกาศหลักเกณฑ ์
- ประกาศรับสมัคร 
- ดำเนินการรับสมัคร 
- สอบคัดเลอืก 
- ดำเนินการจับฉลาก 
- ประกาศผล  

 
- แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

๒  ผลลัพธ์ (Outcome) 
- โรงเรียนมีวิธีการดำเนินการรบันักเรียน 
  ที่เป็นธรรม โดยวิธีการจับฉลาก 
- โรงเรียนรับนกัเรียนได้ครบตามที่วางแผนการรบันักเรียน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
- โรงเรียนรับนกัเรียนได้ตามความต้องการของผู้ปกครอง
และชุมชน ตามบรบิทของโรงเรียน 
-โรงเรียนมีข้อมลูการลงทะเบียนและจัดทำประวัตินักเรียน 
ตรวจสอบ รายงานข้อมูลการลงทะเบียนการจัดทำประวัติ
นักเรียนรายบุคคล การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติ
นักเรียนรายบุคคลเป็นระบบมปีระสทิธิภาพ 
- โรงเรียนมีข้อมลูระเบียนนกัเรียนครบถ้วนเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีการตรวจสอบ รายงานข้อมลูและรับรอง
คุณวุฒิการศึกษาครบถ้วนเป็นระบบมีประสทิธิภาพ 
- การใหบ้รกิารกบันักเรียนและผูป้กครอง 

 
- ประกาศหลักเกณฑ ์
- ประกาศรายช่ือ 
- ดำเนินการสอบ
คัดเลือก 
- ดำเนินการจับฉลาก 
- ประกาศรายช่ือผูม้ี
สิทธ์ิเข้าเรียน 
- ดำเนินการลงทะเบียน 
- ดำเนินการจัดทำ
ประวัตินักเรียน 
- ดำเนินการรายงาน
ข้อมูล 
- ดำเนินการจัดทำ
ระเบียนนักเรียน 
- ดำเนินการตรวจสอบ
และรบัรองคุณวุฒ ิ 

 
- แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 



๑๓๗ 

 

 ๗.๑  นักเรียนทีเ่ข้าใหม่ทกุคนมีประสิทธิภาพ ผ่านการรับสมัครตามขั้นตอนการสอบ  นักเรียนมีประสิทธิภาพ 
            พร้อมที่จะศึกษาในระดับช้ันน้ัน ๆ ได้ และได้รับความร่วมมือจากผูป้กครองในทกุ ๆ ด้าน 
     ๗.๒  โรงเรียนรบันกัเรียนใหม่ได้เต็มตามจำนวนของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ๗.๓  โรงเรียนมลีงทะเบียนและจัดทำประวัตินักเรียน ตรวจสอบ รายงานข้อมลูการลงทะเบียนการจัดทำ
ประวัตินักเรียนรายบุคคล การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัตนิักเรียนรายบุคคลเป็นระบบมปีระสทิธิภาพ 
    ๗.๔ โรงเรียนมีข้อมลูระเบียนนักเรียนครบถ้วนเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 

    ๗.๕ โรงเรียนมีการตรวจสอบ รายงานข้อมลูและรบัรองคุณวุฒิการศึกษาครบถ้วนเป็นระบบมีประสทิธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

โครงการ  ส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวันของโรงเรียน 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๑ สพป.กทม. ข้อที่ ๑ โรงเรียน ข้อที่ ๑  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๑  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ (ข้อ ๔)  
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ว่าที่ร้อยตรหีญงิจริาภรณ์ โอภาสภานุเมศ และนางสาวเบญจพร นาคอ้าย 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

     ปัจจุบันน้ันพบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาโรคอ้วนน้ำหนักเกินมาตรฐาน ในขณะเดียวกันก็พบว่ายังมีนักเรียนที่
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเกิดจากนักเรียนยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของ
ตนเองทำให้นักเรียนส่วนหนึ่งยังมีปัญหาโรคอ้วนหรือผอมเกินไป การเลือกซื้ออาหารที่ไม่มีประโยชน์ และขาดการ
ออกกำลังกาย รวมไปถึงสิ ่งแวดล้อมรอบ ๆโรงเรียนที่เอื ้อต่อการทำให้นักเรียนมีปัญหาโรคอ้วนน้ำหนักเกิน
มาตรฐาน และน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่เกิดจากการขาดสารอาหาร การรับประทานอาหารไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ถึงจะมีจำนวนการเกิดปัญหาโรคอ้วนหรอืผอมเกินไปไม่มากแต่ถ้าหากไม่มีการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กไม่ได้เต็มศักยภาพ  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวันของโรงเรียน เพื่ อ
สนองตอบนโยบายของรัฐบาลโครงการอาหารกลางวัน แก้ปัญหาและเสริมสร้างปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีในการเลือก
รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย และให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อให้นักเรยีน
สามารถพัฒนาสุขภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญผู้ปกครองของเด็กนักเรียนจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมของนักเรียนด้วย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและอาหาร
กลางวันของโรงเรียนในโรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)ขึ้น   
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑. เพื่อให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา๒๕๖๕   
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดและถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

  ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
  ๒.๔ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่ถูหลักโภชนาการ มีคุณค่า  สะอาด ปลอดภัย 
  ๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพแข็งแรง และมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 



๑๓๙ 

 

  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรง  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง  มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีความสุข 
  ๓.๓ ตัวชี้วัด 
 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่า สะอาดปลอดภัย เพียงพอต่อ 
ความต้องการของร่างกาย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 ๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 
 
                ระยะเวลา    
  กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

ขั้นเตรียมการ(P) 
๑. ศึกษานโยบายของ

โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา

และสพฐ.ในส่วนที่เก่ียวข้อง

กับโครงการฯ 

๒. ศึกษาผลการดำเนิน

โครงการฯ ในปีที่ผา่นมา  

๓. ศึกษาบริบทและสภาพ

ความเป็นไปได้ในการพฒันา

โครงการฯ 

๔. จัดทำโครงการฯ นำเสนอ

ต่อฝ่ายบริหาร 

๕. แตง่ตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
๖. วางแผนเตรียมข้อมูลใน
การดำเนินการ 

            ว่าที่ร้อยตรีหญงิจิราภรณ์   
โอภาสภานุเมศ 
นางสาวเบญจพร  นาคอ้าย  
 

ขั้นดำเนินการ(D) 
๑. ประชุมคณะทำงานเพื่อ

ชี้แจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

 

            ว่าที่ร้อยตรีหญงิจิราภรณ์   
โอภาสภานุเมศ 
นางสาวเบญจพร  นาคอ้าย  
 



๑๔๐ 

 

 
                ระยะเวลา    
  กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๒. ดำเนินงานตามโครงการฯ  

๒.๑ อาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนตั้งแตช่ั้นอนุบาลถงึ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๒.๒ ควบคุมกำกับตรวจสอบ
คุณภาพอาหารกลางวัน 
๒.๓ ดูแลสถานที่ประกอบ
อาหาร 
๒.๔ ดูแลที่รับประทาน
อาหารนักเรียน 
๒.๕ จัดซ้ือภาชนะ  อุปกรณ์
การรับประทานอาหาร 
๒.๖ ตรวจเชค็สุขภาพ
ผู้ประกอบการ 

             

ขั้นนิเทศตดิตามผล(C) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  

นิเทศตดิตามการดำเนินงาน 

และคอยอำนวยความสะดวก 

ในการดำเนินกิจกรรมของ

ผู้เก่ียวข้องให้เป็นไปตาม

ภาระงานที่โครงการฯ 

กำหนด               

            ว่าที่ร้อยตรีหญงิจิราภรณ์   
โอภาสภานุเมศ 
นางสาวเบญจพร  นาคอ้าย  
 

ขั้นประเมินและ 

รายงานผล (A) 

๑. สรุปประเมินโครงการฯ 

๒. จัดทำรายงาโครงการฯ  

นำเสนอฝ่ายบริหาร 

 

            ว่าที่ร้อยตรีหญงิจิราภรณ์   
โอภาสภานุเมศ 
นางสาวเบญจพร  นาคอ้าย  
 

สถานท่ีดำเนินการ : โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สงิหเสนี) 



๑๔๑ 

 

 
๕. งบประมาณ  จากอปท. จำนวน  ๖,๙๒๕,๘๐๐  บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

ขั้นเตรียมการ(P) 
๑. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีทีผ่่านมา  

๓. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการฯ 

๔. จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๖. วางแผนเตรียมข้อมลูในการดำเนินการ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

ขั้นดำเนินการ(D) 
๑. ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และมอบหมาย 

ภาระงาน 

๒. ดำเนินงานตามโครงการฯ  

๒.๑ อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตัง้แต่ช้ันอนุบาลถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๒.๒ ควบคุมกำกับตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน 
๒.๓ ดูแลสถานทีป่ระกอบอาหาร 
๒.๔ ดูแลที่รบัประทานอาหารนกัเรียน 
๒.๕ จัดซื้อภาชนะ  อุปกรณ์การรบัประทานอาหาร 
๒.๖ ตรวจเช็คสุขภาพผูป้ระกอบการ 

 
 
 
 

๖,๙๒๕,๘๐๐ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

ขั้นนิเทศติดตามผล(C) 
ผู้รบัผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอย

อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้

เป็นไปตามภาระงานทีโ่ครงการฯ กำหนด   

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

๑. สรุปประเมินโครงการฯ 

๒. จัดทำรายงาโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบรหิาร 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมท้ังสิ้น ๖,๙๒๕,๘๐๐ - - 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



๑๔๒ 

 

 
 
๖. การประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน  

  ผลผลิต (Outputs) 
๑.  นักเรียนมสีุขนิสัยในการรบัประทานอาหาร  สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
๒.  นักเรียนมีภูมิต้านทานโรคไม่เกิดโรคติดต่อ   

๑. ช่ังน้ำหนักและ 
วัดส่วนสูงของนกัเรียน 
๒. สัมภาษณ์ 
๓. ติดตามการเลือก
รับประทานอาหานักเรียน 

๑. แบบประเมินก่อน
ดำเนินโครงการ 
๒. แบบสมัภาษณ์ 
๓. แบบประเมิน 
เมื่อสิ้นสุดดำเนินการ  

 ๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)            
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารถูก
สุขอนามัยและครบถ้วนตามโครงการ 

๑. ทำแบบประเมินโครงการ 
๒. ทำแบบสอบถามความ
พึงพอใจ  

๑. แบบประเมิน
โครงการ 
๒. แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ๗.๑  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสมบรูณ์  มีสุขนิสัยที่ด ี
   ๗.๒  โรงเรียนสง่เสรมิด้านคุณภาพ  สุขภาพใจอย่างมีระบบต่อเนื่องและจัดการเรียนการสอน                   
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๗.๓  นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 



๑๔๓ 

 

โครงการ  อาหารเสริม (นม) 

แผนงาน  กลุ่มบรหิารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๒ สพป.กทม. ข้อที่ ๓ โรงเรียน ข้อที่ ๔  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๑  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ (ข้อ ๔) 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวธนพร วรบุตร  นางสาวปวีณา โค้วจำรัส และนายธนพร ตันตระกลู 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.หลักการและเหตุผล 

ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับ
ที่๓)พ.ศ.๒๕๕๓ ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ ขออนุมัติตั้ง
งบประมาณเป็นรายปี เพื่อดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายดังนี้โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งข้ึน เพื่อ
แก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และโภชนาการในเด็ก ด้วยเห็นว่า เด็กควรจะได้ด่ืมนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความ
สมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเ ต็มศักยภาพ 
ปัจจุบันส่งเสริมให้ดื่มนมตั้งแต่อนุบาล๑ – ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง 
สิงหเสนี) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้นักเรียนได้ดื่มนมอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ซึ่งเป็นสิ่ง
สำคัญมากเพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตในทุกๆด้าน นักเรี ยนควรได้ดื่มนมอย่างเพียงพอ ได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทาน
โรค และเมื่อนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดี
ข้ึนด้วย นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) จึงได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าว เพื่อ
สง่เสริมให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านโภชนาการอย่างเต็มศักยภาพ 
๒.วัตถุประสงค์ 
         ๒.๑ เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

         ๒.๒ เพื่อเป็นการปลูกฝังการดื่มนมในเด็ก เป็นอาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา 

๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ   

      ๓.๑.๑ ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนระดับอนุบาล-ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่๑-๖ ได้ด่ืมนมทุกคนและทุกวัน     

      ๓.๑.๒ ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนระดับอนุบาล-ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่๑-๖ นักเรียนมีสุขภาพกาย

ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 



๑๔๔ 

 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ   

      ๓.๒.๑ ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนระดับอนุบาล-ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่๑-๖ ได้ด่ืมนมทุกคนและทุกวัน     

      ๓.๒.๒ ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนระดับอนุบาล-ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่๑-๖ นักเรียนมีสุขภาพกาย

ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

๓.๓ ตัวชี้วัด 
๓.๓.๑ นักเรียนได้ด่ืมนมทุกคนและทุกวัน     

     ๓.๓.๒ นักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
๔.ปฏิทินการดำเนินงาน 

                         ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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. ขัน้วางแผน (Plan)  
- ประชุมวางแผนรวบรวมข้อมลู - 
นำเสนอโครงการ  
- แต่งตัง้ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

            

๒. ขัน้ปฏิบัติ (Do) 
- ประชุมผูเ้กี่ยวข้อง แต่งตั้ง  
  คณะกรรมการอาหารเสรมิ (นม) 
-ดำเนินการคัดเลือก บริษัท ผูผ้ลิต 
และผูจ้ัดจำหน่าย อาหารเสริม (นม) 
-ดำเนินการจัดซ้ือ/หาอาหารเสริม (นม) 
-ดำเนินการจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) 

            

๓. ขัน้ตรวจสอบ(Check)  
- กำกับ ติดตาม และตรวจสอบผล    
  การดำเนินงานเป็น ระยะๆ  
- แก้ไขข้อบกพรอ่งทกุระยะ 

            

๔. ขัน้ปรับปรุงและพัฒนา (Act)  
- สรปุผลการดำเนินงาน  
- แก้ไขข้อบกพรอ่ง และปรบัปรุงทั้ง 
  โครงการ เพื่อนำเสนอโครงการใน   
  ปีถัดไป 

            

สถานท่ีดำเนินการ ห้องเรียนสายช้ันอนุบาลปทีี่ ๑ – ๓ และห้องเรียนสายช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑ - ๖  



๑๔๕ 

 

และห้องเรียนพเิศษ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๕.งบประมาณ จาก อปท. จำนวน ๓,๐๐๑,๑๘๐ บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
-ดำเนินการจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) ๓,๐๐๑,๑๘๐ - - 

รวมท้ังสิ้น ๓,๐๐๑,๑๘๐ - - 
๖.การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๑. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ ผู้เรียนทุกคน

ได้รับอาหารเสรมิ (นม) ตั้งแต่อนบุาลจนถึง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกัน 
ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการ 
เรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดและม ีคุณภาพสูงข้ึน 

๑.การสอบถาม  
๒.ตรวจสอบเอกสาร 

๑.แบบสอบถาม  
๒.ตรวจสอบเอกสาร 

๗.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

     นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทรศรัย (กระจ่าง สงิหเสนี) ทกุคนได้รับอาหารเสริม (นม) ตั้งแต่ระดบั
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 



๑๔๖ 

 

โครงการ  กิจการนักเรียน 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๒ สพป.กทม. ข้อที่ ๓ โรงเรียน ข้อที่ ๒  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๑  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ (ข้อที่ ๑-๔) 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวรเดช สังวาลย์น้อย, สิบโทณัฐดนัย  สว่างเรอืงฤทธ์ิ และ นายธีระวัฒน์ ดอนอินอาจ 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 งานกิจการนักเรียนเป็นภาระงานหนึ่งที่สำคัญของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของนักเรียน  ให้
กว้างขวางยิ่งข้ึนและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรพฒันานักเรยีนให้เกิดความเจรญิงอกงามในทุกด้าน ทั้ง ทางด้าน 
อารมณ์สังคม จิตใจ ช่วยให้เป็นคนที่สมบูรณ์สามารถอยู่ร่วมกับผู ้อื ่นในสังคมอย่างมีความสุข  สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนานักเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งหวังให้นักเรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม กล่าวคือ ให้เป็นคนดีคนเก่ง 
คนมีความสุข ดังนั้น ครูทุกคนจึงมีบทบาทหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพรู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนที่ครบถ้วนและเป็น  ปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ครูเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการ  เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้อง
ส่งเสริมพัฒนานักเรยีนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบ วินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีจิตสาธารณะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน สามารถ เลือกดำเนินชีวิต 
อย่างมีภูมิรู้และภูมิธรรม โดยมีมาตรการเชื่อมโยง กันอย่างเป็นระบบ  จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการ
กิจการนักเรียนข้ึนส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) ทุกคนให้มี
ความเป็น นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดีเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และคนดี
ของ สังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัย และค่านิยมที่ พึงประสงค์ 
 ๒.๒  เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีความประพฤติดีภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบ 
ประชาธิปไตย 
 ๒.๓ เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท การพนัน สื่อลามกส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดี
ของนักเรียน 
    ๒.๔ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 



๑๔๗ 

 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ  
        ๓.๑.๑  นักเรียนระดับช้ันอนุบาล - ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมและ 
                  มีส่วนร่วมในการดำเนินกจิกรรม 
 ๓.๑.๒  นักเรียนระดับช้ันอนุบาล - ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 
                  นักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัย และค่านิยมที่ พึงประสงค์ 
 ๓.๑.๓  นักเรียนระดับช้ันอนุบาล - ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้าน 
                   ความประพฤติ และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๓.๑.๔  นักเรียนระดับช้ันอนุบาล - ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไข 
                  ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท การพนัน สื่อลามก ได้รับความรู้ มีทักษะในการป้องกันตนเอง 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.๑.๒  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัย และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ๓.๑.๓  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความประพฤติดีภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ 
                     ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๓.๑.๔  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท  
             การพนัน สื่อลามก มีทักษะในการป้องกันตนเอง 
๓.๒.๕  โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 

 ๓.๓ ตัวชี้วัด 
๓.๓.๑  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 
๓.๓.๒  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
๓.๓.๓  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสมรรถนะสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

 ๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 
 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปกีารศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๑.ขัน้วางแผน (Plan)    

- เสนอโครงการ/กจิกรรม
และจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการ
ทำงาน / ปฏิทินงาน 
- มอบหมายการปฏิบัตงิาน 

            นายวรเดช สังวาลย์น้อย 
นายธีระวัฒน์ ดอนอินอาจ 
หัวหน้าสายช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
และหัวหน้ากิจกรรมต่าง ๆ 



๑๔๘ 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปกีารศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๒. ขัน้ปฏิบัติ (Do) ดำเนินการจัดกจิกรรมตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้วางแผนไว้ 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคณุธรรม - จรยิธรรม 

๑.กิจกรรมน้อมธรรม 
นำสุขทุกวันพระ 

            นางสาวดวงเดือน ศรีอินทร ์

นางสาวณปภัช สุขเกษม 

นางสาวอุมาพร บุญเปียก 

หัวหน้าสายช้ัน ป.๑-ป.๖ 

๒.กิจกรรมสวดมนต์ 
ทำนองสรภัญญะ 

            นางสาวกาญจนา ดอนพลกอ้ม 
นางสาวประภัสสร นรวรรณ 
นางสาวณภัทร ใฮงาม 
หัวหน้าสายช้ัน ป.๑-ป.๖ 

๓. กิจกรรมตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ 

            นางสาวกาญจนา ดอนพลกอ้ม 
นางสาวอุมาพร บุญเปียก 
นางสาณปภัช สุขเกษม 

๔. กิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

            นางสาวอุมาพร   บุญเปียก 
นางสาวณภัทร ใฮงาม 
นางสาวประภัสสร  นรวรรณ 

๕. กิจกรรมวันสำคัญ 
ของชาติ 
➢ กิจกรรมวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินี 

            นายเส็ง   บุดดา 
ครูเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร ์
ครูกาญจนา  ดอนพลก้อม 
(สายช้ัน ป.๖) 

➢ กิจกรรมวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

พระบาทสมเดจ็

            ครูเสง็   บุดดา 
ครูวรเดช  สังวาลย์น้อย 

ครูอุมาพร  บุญเปียก 

(สายช้ัน ป.๕) 



๑๔๙ 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปกีารศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่

รัชกาล ๑๐ 
 

➢ กิจกรรมวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

สมเดจ็พระบรม ราช

ชนนีพันปีหลวงและ

วันแม่แห่งชาติ 

            ครูเสง็   บุดดา 
ครูหรรษา  รอดนิตย์ 
ครูดวงเดือน  ศรีอินทร ์

(สายช้ัน ป.๓) 

➢ กิจกรรมวันคล้ายวัน

สวรรคต

พระบาทสมเดจ็พระ

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช 

บรมนาถบพิตร  

รัชกาล ๙ 

            ครูเสง็   บุดดา 
ครูดวงฤทัย  วิชัยรัตน์ 

ครูประภากร   มุโสตตา 

 

➢ กิจกรรมวัน
พระราชทานธงชาติ
ไทย  

            ครูเสง็   บุดดา 
สิบโทณัฐดนัย   สว่างเรืองฤทธ์ิ
นายสาธิต   โคตรสงคราม 

➢ กิจกรรมวันคล้ายวัน

พระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเดจ็พระ

มหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร  วัน

ชาติ  วันพ่อแห่งชาติ 

และวันดินโลก 

            ครูเสง็   บุดดา 
ครูเบญจพร  นาคอ้าย 

ครูเมย์   เนาวรัตน์ 
(สายช้ัน ป.๔) 



๑๕๐ 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปกีารศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๖. กิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา 
➢ กิจกรรมพิธีหล่อ
เทียนจำนำพรรษา 
(วันอาสาฬบูชา และ
วันเข้าพรรษา)  

            ครูณปภัช  สุขเกษม 
นางสาวณภัทร ใฮงาม 
และคณะกรรมการ 

➢ กิจกรรมพิธีแห่
เทียนจำนำพรรษา 
(วันอาสาฬบูชา และ
วันเข้าพรรษา) 

            ครูอุมาพร  บุญเปียก 
และคณะสายช้ัน ป.๕ 

➢ กิจกรรมทำบญุ
ตักบาตรวันข้ึนปีใหม ่

            ครูอุมาพร  บุญเปียก 
นางสาวณภัทร ใฮงาม 
และคณะ 

➢ วันมาฆบูชา             ครูกาญจนา ดอนพลก้อม 
และคณะสายช้ัน ป.๔ 

๗.กิจกรรมวันไหว้ครู              นางสาวหรรษา รอดนิตย์ 
นายณัฐดนัย  เดชมา 

๘.กิจกรรมงานทำบุญ 
วันก่อตั้งโรงเรียน 

            นางสาวอุมาพร บุญเปียก 
นางสาวกาญจนา ดอนพลกอ้ม 

๕. กิจกรรมคปูองความด ี             นายวรเดช สังวาลย์น้อย  
นางสาวอรอนงค์   บุตรแสน 
และคณะดำเนินงาน 

๖. กิจกรรมค่ายพทุธบุตร              

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

๑. กิจกรรมเลอืกตั้ง

ประธานนักเรียนและ

คณะกรรมการ 

            นายวรเดช สังวาลย์น้อย  
และคณะดำเนินงาน 



๑๕๑ 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปกีารศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

สภานักเรียน 

๒. กิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตย  

ภายในห้องเรียน 

            นายวรเดช สังวาลย์น้อย และ 
และครูประจำช้ัน 

๓. กิจกกรรม 

วันสันติภาพโลก 

            นายพรชัย   คงศรีแย้ม  
และครูประจำช้ัน 

กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 

๑. กิจกรรมสร้างเสรมิวินัย
ภายในห้องเรียน 

            นายวรเดช สังวาลย์น้อย  
และครูประจำช้ัน 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

๑. กจิกรรมเด็กดีศรพีระยา             นายวรเดช สังวาลย์น้อย และ 
นางสาวณภัทร  ใฮงาม 
หัวหน้าสายช้ันและ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

๒. กิจกรรมพระยาเกมส์ 
ครั้งที่ ๓๔ 

            นายธีระวัฒน์ ดอนอินอาจ 
นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 
หัวหน้าสายช้ัน อนุบาล-ป.๖ 
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร ี

๑. กิจกรรมการสร้างเสรมิ
วินัยด้วยระเบียบแถว 

            นายวรเดช สังวาลย์น้อย 
และหัวหน้าลูกเสอืสายช้ัน 

๒. กิจกรรมการประกวด
ระเบียบแถว (สวนสนาม) 

            นายวรเดช สังวาลย์น้อย 
และหัวหน้าลูกเสอืสายช้ัน 

๓. กิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

            นายวรเดช สังวาลย์น้อย 
และหัวหน้าลูกเสอืสายช้ัน 



๑๕๒ 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปกีารศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๔. กิจกรรมวันสมเดจ็พระ
มหาธีรราชเจ้า 

            นายวรเดช สังวาลย์น้อย 
และหัวหน้าลูกเสอืสายช้ัน 

กิจกรรมต่อต้านภัยยาเสพติด 

๑. กิจกรรมโรงเรียนปลอด
บุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์

            นายซาการียา อาบซู ิ
นายวรเดช สังวาลย์น้อย 
นายสาธิต โคตรสงคราม 
และคณะดำเนินงาน 

๒. กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

            นายซาการียา อาบซู ิ
นายวรเดช สังวาลย์น้อย 
นายสาธิต โคตรสงคราม 
และคณะดำเนินงาน 

๓. กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านการใช้ยาเสพ

ติดในสถานศึกษา ปี

การศึกษา ๒๕๖๕ 

            นายซาการียา อาบซู ิ
นายวรเดช สังวาลย์น้อย 
นายสาธิต โคตรสงคราม 
และคณะดำเนินงาน 

๔. กิจกรรมโครงการครู 

D.A.R.E.เพือ่ต่อต้านการใช้

ยาเสพติดในเดก็นักเรียน  

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

            นายวรเดช สังวาลย์น้อย 
และครสูายช้ัน ป.๕ 

๕. กิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติดโลก 
 
 

            นายซาการียา อาบซู ิ
นายวรเดช สังวาลย์น้อย 
นายสาธิต โคตรสงคราม 
และคณะดำเนินงาน 

๖. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก             นายซาการียา อาบซู ิ
นายวรเดช สังวาลย์น้อย 
นายสาธิต โคตรสงคราม 
และคณะดำเนินงาน 



๑๕๓ 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปกีารศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๗. กิจกรรมวันงดด่ืมสุรา
แห่งชาติ 

            นายซาการียา อาบซู ิ
นายวรเดช สังวาลย์น้อย 
นายสาธิต โคตรสงคราม 
และคณะดำเนินงาน 

๓.ขัน้ตรวจสอบ (Check) 
 - กำกบั ดูแลและติดตาม
การดำเนินงาน  
 - ประเมินผลและสรุปผล
การดำเนินงาน  
 - รายงานผลการดำเนินงาน 

            นายวรเดช สังวาลย์น้อย 
นายธีระวัฒน์ ดอนอินอาจ 
หัวหน้าสายช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
และหัวหน้ากิจกรรมต่าง ๆ 

๔.ขัน้ปรับปรุงและพัฒนา
(Act)  
- รับข้อคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะจาก

ผู้เกี่ยวข้องเป็น แนวทางใน

การดำเนินงาน/พัฒนางาน

ต่อไป 

            นายวรเดช สังวาลย์น้อย 
นายธีระวัฒน์ ดอนอินอาจ 
หัวหน้าสายช้ัน ป.๑ - ป.๖ 
และหัวหน้ากิจกรรมต่าง ๆ 

 

สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

 

๕. งบประมาณ  จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๒๑๑,๓๕๔ บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคณุธรรม - จรยิธรรม 
๑. กิจกรรมนอ้มธรรมนำสุขทุกวันพระ  

 - ค่าวัสดุอปุกรณ์จัดกจิกรรม 

 
- 

 
- 

 
๑,๐๐๐ 

๒. กิจกรรมสวดสรภัญญะ 
          - ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
๓,๐๐๐ 

๓. กิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ - - ๕,๐๐๐ 
๔. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. - - ๕,๐๐๐ 
๕. กิจกรรมค่ายพทุธบุตร 
          - ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกจิกรรม 
         - ค่าตอบแทนพระวิทยากร 
          - ค่าอาหารว่าง 

 
- 
- 
- 

 
- 

๒๐,๐๐๐ 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

- 
- 

๕. กิจกรรมวันสำคัญของชาติ 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกจิกรรม 

 
- 

 
- 

 
๒๐,๐๐๐ 

๖. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
➢ กิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา  
       (วันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา)  
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกจิกรรม 
➢ กิจกรรมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา  
      (วันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา) 
 - ค่าวัสดอุุปกรณ์จัดกจิกรรม 
➢ กิจกรรมทำบญุตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ 
 - ค่าวัสดอุุปกรณ์จัดกจิกรรม 
➢ วันมาฆบูชา 

 - ค่าอุปกรณ์จัดกจิกรรม 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

๗. กิจกรรมวันไหว้คร ู
          - ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกจิกรรม 

 
- 

 
- 

 
๒,๐๐๐ 

๘. กิจกรรมงานทำบญุวันก่อตั้งโรงเรียน 
          - ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกจิกรรม 
 

 
- 

 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 



๑๕๕ 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
๙. กิจกรรมคปูองความดี/สมุดบันทึกความด ี
                      - ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกจิกรรม 

- - ๓,๐๐๐ 

กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 
๑. กิจกรรมสร้างเสรมิวินัยภายในห้องเรียน 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกจิกรรม 
 - ค่าของรางวัล จำนวน ๘ รางวัล รางวัลละ ๒๐๐ บาท 

 
- 

๑,๖๐๐ 

 
- 
- 

 
๓,๐๐๐ 

- 
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
๑. กจิกรรมเด็กดีศรพีระยา 
 - ค่าเกียรตบิัตร A๔ จำนวน ๕ แพ็ค แพ็คละ ๒๓๕ บาท 

 
- 

 
- 

 
๑,๑๗๕ 

๒. กิจกรรมพระยาเกมส์ ครั้งที่ ๓๔ 
 - การจัดซื้อเหรียญรางวัล 
 - การจัดซื้ออปุกรณ์การจัดกิจกรรม 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร ี
๑. กิจกรรมการสร้างเสรมิวินัยด้วยระเบียบแถว 
 - ค่าอาหารว่าง ลูกเสือ – เนตรนารี  
   จำนวน ๒๐๐ คน คนละ ๒ มื้อ มื้อละ ๑๕ บาท 

 
 

๖,๐๐๐ 

 
 

- 

 
 

- 

๒ . กิจกรรมการประกวดระเบียบแถว (สวนสนาม) 
ฝึกซ้อมระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เพื่อเข้าร่วม 
การประกวดระเบียบแถว ปี ๒๕๖๔  ระยะเวลา ๓ วัน  
          - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
 - ค่าอาหารกลางวัน ลูกเสือ เนตรนารี  
   จำนวน ๑๓๒ คน คนละ ๓ มื้อ มื้อละ ๒๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวันผู้กำกบัลูกเสอื  
   จำนวน ๑๕ คน คนละ ๓ มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท 
 - ค่าน้ำด่ืม 
การพาลกูเสือ เนตรนารี เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว ปี ๒๕๖๔   
 - ค่าอาหารกลางวัน ลูกเสือ เนตรนารี  
   จำนวน ๑๓๒ คน คนละ ๑ มื้อ มื้อละ ๒๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวันผู้กำกบัลูกเสอื  
   จำนวน ๑๕ คน คนละ ๑ มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท 
 - ค่าพาหนะรับจ้างเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน 

 
 
 
- 
 

๗,๙๒๐ 
 

๒,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๒,๖๔๐ 
 

๗๕๐ 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 



๑๕๖ 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
 - ค่าน้ำด่ืม ๑๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
- - 

๓. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลกูเสือแหง่ชาติ 
 - ค่าวัสดอุุปกรณ์การจัดกิจกรรม 

 
- 
 

 
- 
 

 
๑,๐๐๐ 

๔. กิจกรรมวันสมเดจ็พระมหาธีรราชเจ้า 
 - ค่าวัสดอุุปกรณ์การจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
๑,๐๐๐ 

กิจกรรมต่อต้านภัยยาเสพติด 
๑. กิจกรรมโรงเรียนปลอดบหุรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
           - ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 

๒,๕๙๘ 

๒. กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
          - ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 

๑,๙๖๔ 

๓. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
          - ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 

 

๑,๙๙๕ 

๔. กิจกรรมโครงการครู D.A.R.E.เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียนปกีารศึกษา ๒๕๖๕ 
          - ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 
 - ค่าอาหารว่าง 
   จำนวน ๒๐ คน คนละ ๑ มื้อ มื้อละ ๒๐ บาท 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 

 

๓,๐๖๒ 
๔๐๐ 

 
๕. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
๑,๐๐๐ 

๖. กิจกรรมวันงดสบูบหุรี่โลก 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
๑,๐๐๐ 

๗. กิจกรรมวันงดด่ืมสุราแหง่ชาติ 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
๑,๐๐๐ 

รวม ๓๘,๑๖๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๕๓,๑๙๔ 
รวมท้ังสิ้น ๒๑๑,๓๕๔ 

 
 
 



๑๕๗ 

 

๖. การประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกจิกรรมและมีส่วน
ร่วมในการดำเนินกิจกรรม 

- บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึง่ประสงค์
ตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษากำหนด 

ประเมินคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน
ตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษากำหนด 

สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน 

แบบประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ๓.๑.๒  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ๓.๑.๓  นักเรียนมีความประพฤติดีภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ 
                     ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          ๓.๑.๔  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา  ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การพนัน                    
                      สื่อลามก ได้รับความรู้ มีทักษะในการป้องกันตนเอง 

๓.๒.๑  โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 
 
 
 
 

 
 

  
 



๑๕๘ 

 

โครงการ  พัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ้
แผนงาน  กลุ่มบรหิารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๔ สพป.กทม. ข้อที่ ๖ โรงเรียน ข้อที่ ๖  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๖ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพงศธร บุญชิต และ นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีนโยบายส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยได้ จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และ
ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT และอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาอย่าง
ต่อเนื่อง โรงเรียนพระยาประเสรฐิสนุทราศรยั (กระจ่าง สิงหเสนี) มีบทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบในการพัฒนางาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร ู ้ใน
สถานศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานในภารกิจดังกล่าว บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาจึงจัดทํา “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี” 
 การจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่างมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษา ค้นคว้าประยุกต์ใช้ เพื่อ
สร้างสรรค์งาน ตลอดจนมีคุณธรรม และค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ โรงเรียนได้ให้ความสำคัญต่อ
การพัฒนาในด้านนี้อย่างยิ ่ง  ได้ระดมทรัพยากรจากหลายๆ ฝ่ายเพื่อให้สามารถจัดการศึ กษา แก่นักเรียนจน
สามารถมีห้องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน 
 ในทศวรรษแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ICT มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดประสงค์ของการจัดการศึกษา 
ของชาติต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑  เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
          ๒.๒  เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมกับการใช้งานในสถานศึกษา 
          ๒.๓  เพื ่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู ้บริหาร ครู บุคลากร  นักเ รียนและ

บุคคลภายนอกสถานศึกษา 
          ๒.๔  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมในการเรียนการสอน 



๑๕๙ 

 

๒.๕  เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ  ของนักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย   
 ๒.๖  เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการของทางด้านวิทยาการคำนวณ-งานเทคโนโลยี 
 ๒.๗  เพื่อให้บุคลากรทางการได้ใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมทางการเรียนการสอน 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกด้านอยู่ในระดับดี 
          ๓.๑.๒ สถานศึกษาสามารถนำข้อม ูลสารสเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนา สถานศึกษาให้ เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ในระดับดี 
   ๓.๑.๓ สถานศึกษามีวารสารประจำปี ปีการศึกษาละ ๑ เล่ม 
   ๓.๑.๔  นักเรียนทุกคนของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  ได้ใช้ห้องปฏบิัติการ

คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ครบ ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๓.๑.๕  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมเกีย่วกับ การจัดการเรียนการสอนทีเ่กี่ยวกับการจดัการเรยีนรู้ในวิชาวิทยาการ

คำนวณ อย่างน้อย ๑ ผลงาน 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๓.๒.๑ สถานศึกษามีรายงานข้อมูลสารสนเทศ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมในทุกด้าน 
   ๓.๒.๒ สถานศึกษามีการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยให้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่มีคุณภาพ  
   ๓.๒.๓ ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี และทักษะในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
   ๓.๒.๔ ครูผู้สอนหรือผู้รับบริการ  มีความพึงพอใจในการใช้ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ในการสืบค้น 

ปฏิบัติงานหรือ ฝึกอบรม ในระดับดีข้ันไป  
 ๓.๓ ตัวชี้วัด 
   ๓.๓.๑  โรงเรียนมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและใช้ในการบริหารได้ 
          ๓.๓.๒  จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานครู นักเรียน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ฯ ให้กับ

ผู้ปกครอง หน่วยงานอื่น และชุมชน ได้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโรงเรียน 
   ๓.๓.๓  สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
          ๓.๓.๔  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
          ๓.๓.๕  โรงเรียนมีโสตทัศนูปกรณ์สำหรับกรบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
  ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 

 

 ๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 
 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๑. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
๑.๑ ประชุมผู้เก่ียวข้องเพื่อ
ทราบสภาพปัญหาและ
ขอบเขตความต้องการใช้
สารสนเทศ 
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ ประชุมผู้เก่ียวข้องเพื่อ
กำหนดรูปแบบขอบเขตของ
สารสนเทผู้รับผดิชอบ 
ตลอดจนคุณลักษณะ 
Hardware ในการจัดเก็บ
และใช้งานสารสนเทศ 

            นายพงศธร บุญชิต  
นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 

๒. ข้ันดำเนินการ (Do)              

๒.๑ ดูแลบำรุงรักษา และ
ซ่อมแชมอุปกรณ์
ประชาสัมพันธ ์
กล้องถ่ายรูป และเลนส ์

            นายพงศธร บุญชิต  
นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 

๒.๒ ปรับปรุงป้ายข้อมูล
โรงเรียน 

            นายพงศธร บุญชิต  
นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 

๒.๓ จัดทำวารสารโรงเรียน 
๑ ฉบับ(ประจำปีการศึกษา) 
รูปเล่มรายงานสารสนเทศ 
และหนังสือเกษียณอายุ
ราชการของครูประจำป ี

            นายพงศธร บุญชิต  
นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 
นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสทิธ์ิ 
นางสาวปรียา พุ่มมจีิตร 

๒.๔ จัดทำและพัฒนา
เว็บไซต์โรงเรียน 
Facebook ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

            นายพงศธร บุญชิต  
นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 



๑๖๑ 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๒.๕ จัดทำสารสนเทศอ่ืนๆ 
และสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ ์
โรงเรียน (ไวนิลป้ายตา่งๆ, 
บอร์ด,ออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ) 

            นายพงศธร บุญชิต  
นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 
นายเส็ง บุดดา 
นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสทิธ์ิ 
 

๒.๖ จัดระบบสารสนเทศ
พื้นฐานของสถานศึกษา 

            นายพงศธร บุญชิต  
นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 

๒.๗ จัดทำระบบสารสนเทศ
ที่เก่ียวกับผูเ้รียน (DMC, 
ระบบคัดกรองเด็กยากจน) 

            นายพงศธร บุญชิต  
นายเส็ง บุดดา 
 นางสาวทิวาวรรณ สังข์ภิรมย ์
 
 

๒.๘ จัดทำระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารวิชาการ 
(โรงเรียนวิถีพุทธ, SAR 
ออนไลน์ ปพ.๑ ปพ.๘) 

            นายพงศธร บุญชิต  
นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 

๒.๙ จัดทำระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารจัดการและ 
บริการการศึกษา (EMIS) 

            นายพงศธร บุญชิต  
นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 

๒.๑๐ จัดทำระบบ
สารสนเทศทเีก่ียวกับ
บุคลากร 
(ข้อมูลครูและบคุลากร
ประจำปี, BIG DATA.) 

            นายพงศธร บุญชิต  
นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 

๒.๑๑ กิจกรรมการพัฒนา
ห้องออกอากาศและส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ 
 

            นายพงศธร บุญชิต  
นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 
นายเส็ง บุดดา 
 



๑๖๒ 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

• จดัทำรายการPRAYA TV 
• ปรับปรุงระบบ 
การส่งสญัญาณ 

๒.๑๒ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ
ระบบ ICT  เพื่อรองรับการ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
• จดัซ้ืออุปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์ ICTแทนที่
อุปกรณ์ชำรุดเสยีหายและ
ซ่อมแชมไม่ได ้

            นายพงศธร บุญชิต  
นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 

๒.๑๓ กิจกรรมพัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร์ 
• จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้เพียงพอต่อจำนวน
นักเรียน ๑ เคร่ือง ต่อ ๑ คน 

            นายพงศธร บุญชิต  
นายเส็ง บุดดา 

๓. ข้ันตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check) 
๓.๑ ตรวจสอบ ตดิตาม 
ประเมินผล 

            นายพงศธร บุญชิต  
นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 
นายเส็ง บุดดา 
 

๔. ขั้นสรุป รายงานผล และ
ปรับปรงุ (Act) 
๔.๑ .สรุป รายงานผล 
การดำเนินโครงการ 
๔.๒ ดำเนินการปรับปรุง
เอกสาร/คู่มือ/โปรแกรม 

            นายพงศธร บุญชิต  
นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 

สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สงิหเสนี) 
 
 
 



๑๖๓ 

 

 
๕. งบประมาณ  .......................-......................... 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
๕.๑ ดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแชมอุปกรณ์งานประชาสัมพันธ์ 
กล้องถ่ายรูป และเลนส ์

- - - 

๕.๒ ปรับปรุงป้ายข้อมูลโรงเรียน - - - 
๕.๓ จัดทำวารสารโรงเรียน ๑ ฉบับ(ประจำปีการศึกษา) รูปเล่ม 
รายงานสารสนเทศ และหนังสือเกษียณอายุราชการของครูประจำปี 

- - - 

๕.๔ จัดทำและพัฒนาเว็บไซตโ์รงเรียน, 
Facebook, ช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์  

- - - 

๕.๕ จัดทำสารสนเทศอ่ืนๆ และสารสนเทศประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียน (ไวนิลป้ายตา่งๆ, บอร์ด,ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ตา่งๆ) 

- - - 

๕.๕ จัดทำระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับผู้เรียน (DMC,ระบบคัดกรอง
เด็กยากจน) 

- - - 

๕.๖ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพระบบ ICT  เพื่อรองรับการเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
• จดัซ้ืออุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ICT แทนที่อุปกรณ์ชำรดุเสยีหายและ
ซ่อมแชมไม่ได ้

- - - 

๕.๗ จัดซื้ออปุกรณ์คอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอต่อจำนวนนักเรียน ๑ 
เครื่อง ต่อ ๑ คน 

- - - 

รวม - - - 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๖. การประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
๑ โรงเรียนมกีารจัดทำข้อมลูสารสนเทศและใช้ในการบรหิารได้ การสอบถามความพึงพอใจ การสอบถามความพึงพอใจ 

๒ จัดทำเอกสารประชาสมัพันธ์ผลงานครู นักเรียน โรงเรียน 
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย ฯ ให้กับผู้ปกครอง หน่วยงานอืน่ 
ชุมชน ได้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโรงเรียน 

การสำรวจ 
การบันทึก  

แบบสำรวจ 
แบบบันทึก  

๓ สร้างและพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้ 
สมบรูณ์และเป็นปัจจุบัน 

การประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน 

๔ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจำเป็นในการ 
วิเคราะหห์าประสทิธิภาพของสถานศึกษา 

การสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 



๑๖๔ 

 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
๕ โรงเรียนมโีสตทัศนูปกรณ์สำหรบัการบรหิารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ร้อยละ ๙๐ 
การสำรวจ แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 
๖ นักเรียนทุกสายช้ันได้รู้ ทักษะเบือ้งต้นของการเทคโนโลยี ใน

ห้องคอมพิวเตอร์ประกอบกับการจัดการเรียนการสอน 
การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

๗ นักเรียนทุกสายช้ัน ได้แหล่งเรียนและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน
เต็มประสิทธิภาพ 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
๗.๑  งานสารสนทศและงานประชาสมัพันธ์ของโรงเรียน มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ฉับไว และเกิด

ประสิทธิผลโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลมุในทุกด้าน ตลอดจนสร้างสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมากยิ่งข้ึน 

๗.๒  โรงเรียนสามารถนำข้อมลูสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 
๗.๓  โรงเรียนมีโสตทัศนูปกรณ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับการบรหิารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ฉับไว และเกิดประสทิธิผล ครอบคลุมการใช้งานอย่างทั่วถึง ตลอดจนสร้าง
สัมพันธ์อันดีกบัผูป้กครอง ชุมชน และสงัคมมากยิง่ข้ึน 

๗.๔ นักเรียนทุกสายช้ันรู้ถึงคุณค่าของการใช้อปุกรณ์ให้ห้องคอมพิวเตอร์ 
๗.๕ นักเรียนรู้จกัอุปกรณ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
๗.๖ นักเรียนมีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในหอ้งคอมพิวเตอร์ 
๗. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องอปุกรณ์เทคโนโลยีไปต่อยอดความรู้และสร้างสรรค์ผลงานในอนาคต 

 
 
 
 
 



๑๖๕ 

 

 

โครงการ  จัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๔ สพป.กทม. ข้อที่ ๖ โรงเรียน ข้อที่ ๖  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางชุติมา  ทิพวาที และนางสาวอภิญญา จันทมิฬ 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
………………………………...............…………………………………………………………………….....................................................…...... 
 

๑. หลักการและเหตผุล 
 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดทำข้ึนเพื่อ
ใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เชื ่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับ
ปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ แผนปฏิบ ัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ึนเพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของโรงเรียน รวมถึงเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการดำเนนิงาน
ของโรงเรียน โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการ จำเป็นต้องมาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร เพื่อร่วมกันกำหนด
แนวทางการดำเนินงานและกำหนดงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ควรดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและสามารถ
บรรลุผลตามเป้าหมายของโรงเรียน 
 ดังนั้นในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของโรงเรียนพระยาประเสรฐิสุนทราศรัย (กระจ่าง      
สิงหเสนี)ทางฝ่ายนโยบายและแผนจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรือ่งการจดัทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
แบบมีส่วนร่วมขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมีกรอบหรือแนวทางในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงการจัดทำโครงการให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละพันธกิจของโรงเรียน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 
 



๑๖๖ 

 

 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ โรงเรียนสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และนำไปปรับปรงุ
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา 

 ๒.๒ โรงเรียนได้จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบหรือ
แนวทางในการดำเนินงาน 

 ๒.๓ โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณที่ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อย่างคุ้มค่า 

 

๓. เป้าหมาย 

   ๓.๑ เชิงปริมาณ 

     ๓.๑.๑ โรงเรียนได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และนำไป
ปรับปรุงในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 

    ๓.๑.๒ โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการดำเนินงาน
ร้อยละ ๑๐๐ 

    ๓.๑.๓ โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณที่ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕       
ร้อยละ ๑๐๐ 

    ๓.๒ เชิงคณุภาพ 

    ๓.๒.๑ โรงเรียนได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และนำไป
ปรับปรุงในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

    ๓.๒.๒ โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    ๓.๒.๓ โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณที่ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕      
อย่างคุ้มค่า     

 

 

 

 

 

  



๑๖๗ 

 

 

 ๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 
 
                ระยะเวลา     
 กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๑. กจิกรรมจดัทำแผนปฏิบตักิาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๑.๑ ประชุมวางแผน  
แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ดำเนินงานและขออนุมัต ิ

            ฝ่ายบริหาร  
นางชุติมา ทิพวาที 
 

๑.๒ อบรมเชิงปฏิบตัิการ 

ให้ความรู้เร่ืองการจัดทำ

แผนปฏิบตัิการ  

โดยวทิยาการภายนอก 

            ฝ่ายบริหาร  
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทางการศึกษาทุกทา่น 
 

๑.๓ ประชุมเชงิปฏิบตัิการ 

จัดทำแผนปฏิบตัิการ 

ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๕ รายละเอียด ดงัน้ี 

-สรุปรายงานผลโครงการ
ตามแผนปฏิบตัิการ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
-นำเสนอโครงการตาม 

แผนปฏิบตัิการ  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

-จัดสรรงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบตัิการ  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

            ฝ่ายบริหาร  
คณะครูและบคุลากร 
ทางการศึกษาทุกทา่น 
 
คณะครูที่รับผดิชอบ 
โครงการแต่ละกลุ่มงาน 
 
 
คณะครูที่รับผดิชอบ 
โครงการแต่ละกลุ่มงาน 
 
ฝ่ายบริหาร  
หัวหน้าฝ่าย ๔ กลุ่มงาน 
 

๑.๔ ดำเนินการจดัทำ
โครงการตามแผนปฏิบตัิการ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

            คณะครูที่รับผดิชอบ 
โครงการแต่ละกลุ่มงาน 
 

๑.๕ จัดทำรูปเล่ม 
แผนปฏิบตัิการ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

            นางชุติมา ทิพวาที  
และนางสาวอภิญญา จันทมิฬ 



๑๖๘ 

 

 

 
                ระยะเวลา     
 กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๑.๖ นำแผนปฏบิัติการ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  

สู่การปฏิบตั ิ

            ฝ่ายบริหาร  
คณะครูและบคุลากร 
ทางการศึกษาทุกทา่น 

๑.๗ สรุป ประเมินผล 

การดำเนินโครงการ 

            นางชุติมา ทิพวาที  
และนางสาวอภิญญา จันทมิฬ 

๒. กจิกรรมการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

๒.๑ ประชุมวางแผน แตง่ตัง้
คณะกรรมการดำเนินงาน
และขออนุมัต ิ

            ฝ่ายบริหาร  
นางชุติมา ทิพวาที 
 

๒.๒ ประชุมเชงิปฏิบตัิการ 

ทบทวนแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาระยะ ๕ ป ี 

พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙  

            ฝ่ายบริหาร  
คณะครูและบคุลากร 
ทางการศึกษาทุกทา่น 
 

๒.๓ ดำเนินการจดัทำ
ทบทวนแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาระยะ ๕ ป ี 
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

            ฝ่ายบริหาร  
คณะครูและบคุลากร 
ทางการศึกษาทุกทา่น 
 

๒.๔ จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนา
คุณภาพ 
การศึกษา ระยะ ๕ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙๖๕ 

            นางชุติมา ทิพวาท ี
และนางสาวอภิญญา จันทมิฬ 

๒.๕ นำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
ระยะ ๕ ป ี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
-๒๕๖๙ สู่การปฏิบัต ิ

            ฝ่ายบริหาร  
คณะครูและบคุลากร 
ทางการศึกษาทุกทา่น 
 

๒.๖ สรุป ประเมินผล 

การดำเนินโครงการ 

            นางชุติมา ทิพวาที  
และนางสาวอภิญญา จันทมิฬ 

สถานท่ีดำเนินการสถานท่ีดำเนินการ : โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี 



๑๖๙ 

 

 

๕. งบประมาณ  จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าครุภัณฑ ์ ค่าวัสด ุ

กิจกรรมการจดัทำแผนปฏิบัตกิาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ป ี

๑. คา่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรภายนอก 
   -ค่าอาหารเหมาจ่าย จำนวน ๑ วัน (๘๐ บาท x ๑ มื้อ x ๖๕ คน ) ๕,๒๐๐   
   -ค่าอาหารว่าง  (๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๖๕ คน) ๔,๕๕๐   

-ค่าวิทยากรภายนอก (๖๐๐ บาท x ๖ ช่ัวโมง) ๓,๖๐๐   
๒. คา่ประชุมสรุปรายงานผล ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

-ค่าอาหารเหมาจ่าย จำนวน ๑ วัน (๘๐ บาท x ๑ มื้อ x ๖๕ คน)  ๕,๒๐๐   
-ค่าอาหารว่าง  (๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๖๕ คน) ๔,๕๕๐   

๓. คา่จัดทำเอกสารและเขา้เล่ม 
   -กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม ๑๔ รีมๆ ละ ๑๓๐ บาท 
 

  ๑,๘๒๐ 

   -กระดาษโฟโต้ A๔ ๑๘๐ แกรม จำนวน ๒ รีมละ ๒๒๕ บาท 
 

  ๔๕๐ 

   -หมึกปริ้น EPSON L๖๑๗๐ สีแดง สเีหลือง สีฟ้า อย่างละ ๒ กล่อง 

    รวม ๖ กล่องๆละ ๒๕๐ บาท รวม ๑,๕๐๐ บาท 

    สีดำ ๒ กล่องๆ ละ ๓๖๐ บาท รวม ๗๒๐ บาท 

๒,๒๒๐   

๔. คา่ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร ์ ๒,๔๑๐   
รวม ๒๗,๗๓๐  ๒,๒๗๐ 

รวมท้ังสิ้น ๓๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

๑. โรงเรียนได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และนำไปปรบัปรุงใน 
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รอ้ยละ ๑๐๐  

สอบถามความพงึพอใจ 

  

แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 



๑๗๐ 

 

 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

๒. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐ 
 

๓. โรงเร ียนม ีการจ ัดสรรงบประมาณที ่ตอบสนองต่อ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ๗.๑ โรงเรียนได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และนำไป

ปรับปรุงในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

 ๗.๒ โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ๗.๓ โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณที่ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ อย่างคุ้มค่า       
 



๑๗๑ 

 

โครงการ  สหกรณ์โรงเรยีน 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๓ สพป.กทม. ข้อที่ ๓ โรงเรียน ข้อที่ ๒  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๑  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ (ข้อที่ ๑) 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวณปภัช สุขเกษม และนางสาวละอองดาว  แสงเพชร  
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
      ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานด้านคุณภาพการศึกษา  ได้ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็น
คนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 โรงเรียนได้เห็นความสำคัญกิจกรรมสหกรณ์เป็นกจิกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนมคีวามรู้หลกัการสหกรณ์ที่
ถูกต้องและบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีความสามารถรวมกลุ่ม
จัดการแก้ปัญหา ปฏิบัติการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์เปน็ทุนดำเนินการฝกึนักเรยีนให้ปฏิบัติการจรงิ นำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตในเรื่องความพอเพียง ฝึกคุณลักษณะ ซื่ อสัตย์ต่อตนเอง รักการทำงาน มีความ
รับผิดชอบร่วมกัน อันเป็นผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนดีที่สังคมต้องการ 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน 
  ๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจระบบและใช้บริการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ  
  ๓.๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน 
  ๓.๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าใจระบบและใช้บริการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ผู้เรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน 
  ๓.๒.๒ ผู้เรียนเข้าใจระบบและใช้บริการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
  ๓.๓ ตัวชี้วัด 
 ๓.๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน 
 ๓.๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าใจระบบและใช้บริการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
 



๑๗๒ 

 

 ๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 
 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

ขออนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งคณะทำงานประชุม
วางแผนการ 

            นางสาวณปภัช สุขเกษม 
นางสาวละอองดาว  แสงเพชร 
และคณะ 

รับสมัครสมาชิกและทำ
บัตรสมารท์การ์ด 

            นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ 
นายพงศธร บุญชิต 
ว่าที่ ร.ต.จริาภรณ์ 
โอภาสภานุเมศ 
และครูประจำช้ัน 

ดำเนินงานตามโครงการ
สหกรณ์ร้านค้า 

            นางสาวณปภัช สุขเกษม 
และคณะ 

ปันผลสมาชิกและคืนหุ้น
นักเรียนป.๖ 

            นางสาวณปภัช สุขเกษม 
นางสาวละอองดาว  แสงเพชร 
และคณะ 

นิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

            นางสาวสุนิษา  บัวสง 

สรปุ / รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 
 

            นางสาวณปภัช สุขเกษม 
นางสาวละอองดาว แสงเพชร 
และคณะ 

 

สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรยั (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
๕. งบประมาณ  ..............................-........................... 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

แฟ้มสรุปโครงการ 
ไส้แฟ้ม 
กระดาษดับเบิล้A  

- - - 

รวม - - - 
 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



๑๗๓ 

 

๖. การประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / 

ประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

๑  ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน ทะเบียนรายช่ือสมาชิก
สหกรณ์โรงเรียน 

ทะเบียนรายช่ือสมาชิก
สหกรณ์โรงเรียน 

๒  ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐  เข้าใจระบบและใช้บรกิารกจิกรรม
สหกรณ์โรงเรียน  

บันทึกยอดซื้อสินค้า
ของสมาชิกสหกรณ์
โรงเรียน  

บันทึกยอดซื้อสินค้าของ
สมาชิกสหกรณ์โรงเรียน 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
๗.๑  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมสหกรณ์  
๗.๒. นักเรียนมีคุณสมบัติที่พงึประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของการจัดกจิกรรมสหกรณ์  และสามารถนำ  
      แนวคิดหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและขยายผลสู่ชุมชนและท้องถ่ิน 

 



๑๗๔ 

 

 

โครงการ  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

แผนงาน  กลุ่มบรหิารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๔ สพป.กทม. ข้อที่ ๖ โรงเรียน ข้อที่ ๖  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช และนางสาวณปภัช  สุขเกษม 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับที่๓)
พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๘ ทรัพยากรและการลงทนุเพื่อการศึกษา มาตรา ๕๘  กล่าวว่า “ให้มีการระดมทรัพยากร และ
การลงทุนด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สินทั้งภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น ๆ และต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษา” ใช้การจัดการศึกษา เพื่อให้เป็นระบบในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนพระยาประเสริฐ
สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) จึงจัดการระดมทุนและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเ ลิศในการจัด
การศึกษา และให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร
ทั้งระบบสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.เพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ในการจัดจ้างครูอัตราจ้าง และลูกจ้างช่ัวคราว 
๒.เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 
๓.เพื่อระดมทรัพยากรมาพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ 

๓. เป้าหมาย 

 ๓.๑ เชิงปรมิาณ 

   ๓.๑.๑  โรงเรียนได้รบัการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา จากผู้ปกครอง บ้าน วัด ชุมชนเป็นอย่างดี
   ๓.๑.๒  โรงเรียนได้รบัทุนการศึกษาทีส่นับสนุนจากภาครัฐและองค์กรภายนอก 
   ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
           ๓.๒.๑ โรงเรียนมีทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างช่ัวคราว 

 ๓.๒.๒ โรงเรียนมีทุนทรัพย์มาพัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล ผูเ้รียนเกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก 

๓.๒.๓ ผู้เรียนได้รบัทุนการศึกษาที่สนบัสนุนจากภาครัฐและองค์กรภายนอก                         
๓.๓ ตัวชี้วัด 

๓.๓.๑ โรงเรียนไดร้ับทุนทรัพยจ์ากผู้ปกครอง บ้าน  วัด และชุมชน  
๓.๓.๒ โรงเรียนไดร้ับทุนทรัพยม์าพฒันาการเรียนการสอนสูม่าตรฐานสากล   



๑๗๕ 

 

 

          ๓.๓.๓ ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพงึประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก 

 

๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 

                  ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปกีารศึกษา ๒๕๖๕  

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตค. พย. ธค. มค. กพ มีค เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

ขออนุมัติกำหนดการจัดการ
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช  

            นายเจษฎาภรณ์  
สุดานิช และ
นางสาวณปภัช   
สุขเกษม 
 

การจัดงานทอดผ้าป่า 
นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช 
คณะกรรมการดำเนินการ 

            นายเจษฎาภรณ์  
สุดานิช และ
นางสาวณปภัช   
สุขเกษม 

การขอรับสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากองค์กร
ภายนอกและองค์กรภาครัฐ 
นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช 
คณะกรรมการดำเนินการ 

            นายเจษฎาภรณ์  
สุดานิช และ
นางสาวณปภัช   
สุขเกษม 

 

ประเมินผลโครงการ             นายเจษฎาภรณ์  
สุดานิช และ
นางสาวณปภัช   
สุขเกษม 

สรุปผลโครงการ             นายเจษฎาภรณ์  
สุดานิช และ
นางสาวณปภัช   
สุขเกษม 

สถานท่ีดำเนินการ ห้องเรียนสายชั้นอนุบาลปีที ่๑ – ๓และห้องเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และห้องเรียนพิเศษ  

๕. งบประมาณ……………………-…………………………… 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
การจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  
- ถวายปัจจัยพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป 
- อาหารแขกที่มาร่วมงาน 
- ค่าดอกไม้ พวงมาลัย 
- ถวายภัตตาหารเพล 
- น้ำดืม่  

 
 
 

  



๑๗๖ 

 

 

- อุปกรณ์จัดสถานที่ในห้องประชุม  
รวม    

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

๖. การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๑. ได้รับทุนทรัพยจ์ากผูป้กครอง บ้าน  วัด 

ชุมชน และโรงเรียน 
ถาม – ตอบ 
การสอบ 

แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ 

๒. โรงเรียนได้รบัทุนทรัพยม์าพัฒนาการเรียน
การสอนสูม่าตรฐานสากล 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบ 

๓. ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็น 
พลโลก 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบ 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ๗.๑  โรงเรียนได้รบัการสนบัสนุนทุนทรพัย ์
  ๗.๒  ผู้เรียนได้รับการพฒันาความเป็นเลิศในการเรียนรู้ 
 ๗.๓  โรงเรียนสามารถขับเคลือ่นพัฒนาองค์กรไปสูส่ากลสามารถนำแนวคิด หลักการและวิธีการสหกรณ์ไปใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  และขยายผลสู่ชุมชนและท้องถ่ิน 
 



๑๗๗ 

 

 

โครงการ  พัฒนาอาคารสถานท่ี - ส่งเสริมด้านพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๑ สพป.กทม. ข้อที่ ๑ โรงเรียน ข้อที่ ๕  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒  ตัวช้ีวัดที่ ๕ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเมย์  เนาวรัตน์ สิบโทณัฐดนัย สว่างเรืองฤทธ์ิ  และนายสาธิต  โครตสงคราม 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........……... 

๑. หลักการและเหตุผล 

การที ่โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้นั ้นโรงเรียนจะต้องจั ด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการเรียนรู ้ของผู ้เรียนอันได้แก่บริเวณ สนามหญ้าสวนหย่อมที่เป็น
ธรรมชาติอาคารเรียนอาคารประกอบอาหารห้องน้ำห้องส้วม โรงอาหารห้องครัว ให้มีความสะอาดมั่นคงแขง็แรง
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ไฟฟ้าแสงสว่างน้ำประปาสะอาดดื่มได้ปลอดภัย ดังนั้นกลุ่มบริหารทั่วไป จัดทำ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามน่าอยู่  และน่าเรียนจึงได้
จัดทำโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ – ส่งเสริมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียน   
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)   
๒.วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑. เพื่อปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ/แหล่งเรียนรู้ต่างๆให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
     ๒.๒  เพื่อซ่อมแซมสาธารณูปโภค(ระบบไฟฟ้า-เครื่องใช้ไฟฟ้า- ระบบปรับอากาศ -น้ำประปา-หอ้งสุขา) 
ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
     ๒.๓  เพื่อพัฒนาปรบัปรุงบริเวณภูมิทัศนส์วนหย่อมสนามหอ้งสุขา ใหส้ะอาดสวยงาม 
 ๒.๔ บุคลากรและผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานภายในโรงเรียน  
 ๒.๕ บุคลากรและผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนเกิดความตระหนกัรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพฒันาการอนรุักษ์
พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
๓.เป้าหมาย 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  อาคารเรียน-อาคารประกอบและห้องประกอบการ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
  ๓.๑.๒  ห้องน้ำ-ห้องสุขา  ทั้ง ๗๘ ห้องอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
 ๓.๑.๓  อุปกรณ์แสงสว่าง-พัดลม –เครื่องปรับอากาศ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๑.๔  บริเวณภูมิทัศน์สวนหย่อม-สนามหญ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้และมีการตัดแต่งทุกภาคเรียน 
  ๓.๑.๕  บุคลากรและผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานภายในโรงเรียน  
  ๓.๑.๖  บุคลากรและผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ในโรงเรียนเกิดความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 



๑๗๘ 

 

 

   
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

  ๓.๒.๑  อาคารเรียน-อาคารประกอบและห้องประกอบการ  มีโครงสร้างเหมาะสมปลอดภัย 
  ๓.๒.๒  ห้องน้ำ-ห้องสุขา อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน  ไม่มีอบุัติเหต ุ
 ๓.๒.๓  อุปกรณ์แสงสว่าง-พัดลม –เครื่องปรบัอากาศ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและเหมาะสม 

๓.๒.๔  บริเวณภูมิทัศนส์วนหย่อมสนามอยู่ในสภาพพรอ้มงาน ใช้ไม่มีสัตว์มีพิษ 

๓.๒.๕  ระบบน้ำดื่ม สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานของรัฐฯ 

  ๓.๒.๖  ค่าน้ำ ค่าไฟ ของโรงเรียนเพิ่มข้ึนไมเ่กินรอ้ยละ ๑๐ ต่อปี 
  ๓.๒.๗  ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงและเกิดมลูค่าได้ 
  ๓.๓.๘  บุคลากรและผู้เรียนมีความสนใจในกจิกรรม รักในธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

๓.๓ ตัวชี้วัด 

๓.๓.๑ นักเรียนและครูประจำช้ันมีความพงึพอใจในการใช้งานห้องเรียนในระดับ ดี 

๓.๓.๒ นักเรียนและครูประจำวิชา มีความพึงพอใจในการใช้งานห้องประกอบการในระดับ ดี 

๓.๓.๓ นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในการใช้งานห้องน้ำ-ห้องสุขา ในระดับ ด ี

๓.๓.๔ นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในการใช้งานแสงสว่าง, พัดลม  แสงสว่าง 

๓.๓.๕  นักเรียนและครู มีความพึงพอใจในภูมิทัศนส์วนหยอ่มสนามอยู่ในสภาพพร้อมใช้ไม่มสีัตว์มีพิษ  

  ๓.๓.๖   มีการแยกประเภทขยะ/ลดปริมาณขยะได้ และเพิ่มมูลค่าของขยะได้  
  ๓.๓.๗   ค่าไฟฟ้าและน้ำของโรงเรียนลดลง 
   ๓.๓.๘   ค่าไฟฟ้าและน้ำภายในบ้านของนักเรียนลดลง 
๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 

                         ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

๑. ขั้นเตรยีมงาน (Plan) 
๑.๑ สำรวจสภาพปจัจบุัน
ปญัหาและความต้องการ 
วิเคราะห์ ทำโครงการนำเสนอ
ฝ่ายบริหารและกรรมการ
สถานศึกษา   

            

๑.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการ/กจิกรรม 

            

๑.๓ ประชุมครู-เจ้าหน้าที่
ภายในกลุ่มงานอาคาร-สถานที ่

            



๑๗๙ 

 

 

           

                         ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
๒. ขั้นดำเนินการ (DO) 
๒.๑ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
(หลอดไฟ-พัดลม-สวิตซ์-สายไฟ) 
๒.๒ ปรับปรงุซ่อมแซมระบบ
ประปา-ห้องน้ำ-หอ้งสุขา (ท่อ
ประปา-ก๊อกน้ำ-สายชำระ) 
๒.๓ ปรับปรงุภูมิทัศนส์นาม
หญ้า-ต้นไม้-สระบัว 
๒.๔ งานปรบัปรุงซ่อมแซมเชิง
โยธาฯ(งานคอนกรีตงานเหล็ก-
งานหลงัคา-งานทาส)ี 
๒.๕  งานซ่อมแซม ครุภัณฑ์
อุปกรณ์ทำความสะอาดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ อุปกรณ์
ตกแต่งสถานที่ต่างๆ ห้องเรียน 
(กระดานดำ-กระดาษไวท์
บอร์ด-โต๊ะเก้าอี้ภายใน
ห้องเรียน-ครุภัณฑ์สำนักงาน   
อุปกรณ์ทำความสะอาดอาคาร
เรียนไม้กวาด ไม้กวาด
ทางมะพร้าว ไม้ถูพื้น  น้ำยาถู
พื้น น้ำยาทำความสะอาด แม็ค 
กระดาษกาว  ฯลฯ) 
๒.๖ งานซ่อมแซม-บำรงุรกัษา 
ระบบปรับอากาศและตู้เย็น
(ล้างเครื่องทุกๆ ๓ เดือน –
บำรุงรักษาประจำปี-ซ่อมแซม
ชำรุด) 
 

            



๑๘๐ 

 

 

                         ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
๒.๗ งานบำรงุซ่อมแซมระบบ
น้ำดื่ม(ล้างเครือ่งน้ำดื่ม-เปลี่ยน
ใส้กรองน้ำ) 
๒.๘ กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
นายเมย์ เนาวรัตน์และคณะ
๒.๙ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
๒.๑๐ กิจกรรมรบัการประเมิน
โครงการด้านสิง่แวดล้อม( 
โรงเรียนสีเขียว, โรงเรียนปลอด
ขยะ, Eco—school, EESD) 
 

๓. ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
๓.๑ ตรวจสอบรายการ-ตรวจ
รับพสัด ุ
 

            

๔. ขั้นรายงาน (ACTION) 
๔.๑ ประเมินผลโครงการ-สรุป
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 
๔.๒ จัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินการและแนวทางในการ
ปรับปรงุพฒันา 
 

            

 

สถานท่ีดำเนินการ ห้องเรียนสายช้ันอนุบาลปทีี่ ๑ – ๓ และห้องเรียนสายช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑ - ๖ และ

ห้องเรียนพเิศษ อาคารประกอบ ห้องน้ำ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

 

 

 

 



๑๘๑ 

 

 

๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๗๗๐,๐๐๐  บาท 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๑. นักเรียนและครปูระจำช้ันมีความพึงพอใจในการใช้งานห้องเรียน-

ห้องประกอบการ 
- ประเมินผล 
- ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิ 

- ประเมินผล 
- ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิ 
 

๒. นักเรียนและครมูีความพึงพอใจในการใช้งานห้องน้ำ-ห้องสุขา 
๓. นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในการใช้งานแสงสว่างพดัลม แสงสว่าง 

๔. นักเรียนและครมูีความพึงพอใจในการใช้งานระบบปรับอากาศ-
ตู้เย็น ตู้แช่นมโรงเรียน 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
๑. ค่าซ่อมบำรุงหลอดไฟฟ้า-พัดลม-สวิตซ์  
( ๓๖ W- ๑๘ W) ราคาหลอดละ ๑๑๐ บาท 

๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๒. ค่าระบบประปา (ท่อประปา,สุขภัณฑ์,ก๊อกน้ำ) ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
๓. ค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้า – ปุ๋ยดินสายยางลำเรียงน้ำ  
(ค่าน้ำมัน-ค่าซ่อมแซมรายป)ี 

๑๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

๔. ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน- อาคารประกอบ และ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ต่างๆ ห้องเรียน 
(อนุบาล-ประถม-ห้องประกอบการ-ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
ทำความสะอาดทกุประเภท  สำนักงาน)  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๕. ค่าซ่อมบำรุงรัษาเครื่องปรับอากาศ-ตู้เย็น,ตู้แช่นม 
(เครื่องละ ๗๐๐ บาท จำนวน ๘๓ เครื่อง 

๒๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๖. ค่าบำรุงรักษาระบบน้ำดื่ม  
(ล้างเครื่องกรอง-เปลี่ยนอะไหล่ไส้กรองน้ำ) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๗. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันสิง่แวดล้อมโลก ๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๘. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมจิตอาสาพฒันาสิ่งแวดล้อม ๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๙. กิจกรรมรับการประเมินโครงการด้านสิง่แวดล้อม 
( โรงเรียนสีเขียว, โรงเรียนปลอดขยะ, Eco—school, 
EESD) 

๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

รวม ๑๕๗,๐๐๐ ๑๙๓,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ 
รวมท้ังสิ้น ๗๗๐,๐๐๐ 



๑๘๒ 

 

 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๕. นักเรียนและครู มีความพงึพอใจในภูมทิัศน์สวนหย่อมสนามอยู่ใน

สภาพสวยงาม พร้อมใช้ไม่มสีัตว์มีพิษ  
๖. นักเรียนและครู มีความพงึพอใจในอาคารเรียน อาคารประกอบ 
๗.  นักเรียนและครู มีความพงึพอใจในระบบผลิตน้ำด่ืมของโรงเรียน 
๘. นักเรียนและครู มีความพงึพอใจในความปลอดภัย-สะดวกสบาย

โดยภาพรวมของโรงเรียน  
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ๗.๑ อาคารเรียน-อาคารประกอบของโรงเรียนสะอาดสวยงามมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย 
 ๗.๒ บริเวณโรงเรียนสนามหญ้า และรอบโรงเรียนสะอาดสวยงามรม่รื่นปลอดภัย 
 ๗.๓ บริเวณหอ้งเรียน-ห้องประกอบ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ สะอาดสวยงามรม่รื่นปลอดภัย 
 ๗.๔ ห้องน้ำห้องส้วม และสาธารณูปโภคน่าใช้และเพียงพอต่อการใช้งาน 
 ๗.๕  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำของโรงเรียนลดลง  
 ๗.๖  มีนักเรียนแกนนำด้านการอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 ๗.๗  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอนรุักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมมากข้ึน และสามารถนำความรู้ไปปรบัใช้ภายในครอบครัวได้ 
 



๑๘๓ 

 

 

โครงการ  พัฒนาการดำเนินงานธุรการและงานสารบรรณ 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๔ สพป.กทม. ข้อที่ ๖ โรงเรียน ข้อที่ ๖  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายณรงค์  น้ำดอกไม้ และนางสาวนฤมล แสนอ่อน   
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............……………… 
๑.หลักการและเหตุผล 
    งานธุรการของโรงเรียน มีความสำคัญต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับ
การควบคุม ดำเนินการ ติดต่อโต้ตอบ ประสานงาน จัดระเบียบ สั่งการ การเงิน การพัสดุ รวมทั้งการจัดกิจกรรมโดย
ส่วนรวมของแต่ละกลุ่มบริหารงาน เป็นศูนย์กลางของการบริการ ได้แก่งานสารบรรณกลาง  งานทะเบียนนักเรียน       
งานการเงิน  งานการพัสดุ งานทะเบียนนักเรียน และงานอื่นๆที่จัดเข้าอยู่ในประเภทเดียวกัน  คือ การทำหนังสือโต้ตอบ
ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วนงานอื่นๆ การประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ของสถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการคร ูการเลือ่นเงนิเดือน การเสนอขอความดีความชอบ 
ตลอดจนบำเหน็จรางวัลต่างๆ  ซึ่งเป็นงานที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อบริการแก่นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรของ
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด 
       โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) จึงได้จัดโครงการนี ้เพื ่อพัฒนา การให้บริการ          
ของธุรการให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
๒.วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในราชการ 
  ๒.๒ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษา ควบคุม ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานในราชการ 
   ๒.๓ เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานต่างๆของสถานศึกษา 
   ๒.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อและประสานงานการสนับสนุนการจัดการศึกษาของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และชุมชน 
๓.เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
   ๓.๑.๑ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการบริการด้านเอกสารหลักฐานในราชการที่ถูกต้อง 
สะดวก รวดเร็ว  
  ๓.๑.๒ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการติดต่อประสานงานการสนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ การให้บริการงานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในราชการ ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
  ๓.๒.๒ การเก็บรักษา ควบคุม ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานในราชการ โดยใช้ระบบสารสนเทศในการสืบค้น 



๑๘๔ 

 

 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

 ๓.๓ ตัวชี้วัด 
  ๓.๓.๑ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจการให้บริการงานเอกสารหลักฐานราชการ 
ในระดับ ดีมาก  และร้อยละ ๒๐ ในระดับ ดี 
   ๓.๓.๒ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจการให้บริการการติดต่อประสานงาน 
การสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ในระดับ ดีมาก และร้อยละ ๒๐ ในระดับ ดี 
  ๓.๓.๓ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ ๘๐  มีความพึงพอใจ การเก็บรักษา ควบคุม ตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐานในราชการ โดยใช้ระบบสารสนเทศในการสืบค้น ในระดับ ดีมาก และร้อยละ ๒๐ ในระดับ ดี 
  ๓.๓.๔ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ การติดต่อประสานงานการดำเนินงานของกลุ่ม
บริหารงาน ในระดับ ดีมาก และร้อยละ ๒๐ ในระดับดี 
๔.ปฏิทินการดำเนินงาน 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขัน้วางแผน(Plan) 
-สำรวจปริมาณงาน ใน
การให้บริการของ 
๔ กลุ่มบริหารงาน 
-สำรวจความต้องการ
ใช้กระดาษ วัสดุและ
อุปกรณ์สำนักงานของ
๔ กลุ่มบริหารงาน 
 

            นายณรงค์ น้ำดอกไม้ 
นางสาวนฤมลแสนอ่อน 

๒. ขัน้ปฏิบัติ (Do) 
- สำรวจปริมาณ
คงเหลือของกระดาษ
วัสดุและอปุกรณ์
สำนักงาน 
-จัดซื้อ กระดาษวัสดุ
และอุปกรณ์สำนักงาน
เพิ่มเตมิใหเ้พียงพอต่อ
การใช้งาน 
 

            นายณรงค์ น้ำดอกไม้ 
นางสาวนฤมลแสนอ่อน
นางสาวประภัสสร 
นรวรรณ 



๑๘๕ 

 

 

๓. ขัน้ตรวจสอบ
(Check)  
- กำกับ ดูแลและ
ติดตามการดำเนินงาน 
- สรุปรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

            นายณัฐพัชร ป้อมหิน 
นางสาวเขมณิจอ่ำแห 
นางสาวสุนิษา บัวสง 

๔. ขัน้ปรับปรุงและ
พัฒนา (Act) 
- สำรวจความพึงพอใจ
และข้อคิดเห็นของผู้
ขอรับบริการ 
- ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ
นำระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บรกิาร 
 

            นายณรงค์ น้ำดอกไม้ 
นางสาวนฤมลแสนอ่อน 

สถานท่ีดำเนินการ ห้องธุรการ และห้องปฏิบัตงิานรองผูอ้ำนวยการของกลุ่มบรหิารงาน 
๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๑๐๗,๗๐๐ บาท  

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

๑.จัดซื้อกระดาษสำหรับงานเอกสารหลักฐานในราชการ    

- กระดาษ A๔ จำนวน ๗๕ รีม    ๙,๓๗๕ 

- กระดาษการ์ดสี A๔ ๑๕๐ แกรม จำนวน ๒๐ รีม    ๑,๘๐๐ 

- กระดาษ A๔(๗๐ แกรม) สำหรับโรเนียวเอกสาร  ๕๐ รีม   ๔,๕๐๐ 

๒.จัดซื้อน้ำหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ ที่ติดตั้งและใช้ปฏิบัติงาน 
ห้องธุรการและหอ้งรองผู้อำนวยการ  ดังนี้  
๒.๑ เครื่องปริ้น EPSON L๔๑๖๐  ( ๑๕ หลอด ) แบ่งเป็น 
 

   

           - สีดำ          จำนวน    ๖  หลอด/ราคา ๓๘๐ บาท   ๒,๘๐๐ 

           - สีเหลือง      จำนวน    ๓  หลอด/ราคา ๒๕๐ บาท   ๗๕๐ 

           - สีชมพู        จำนวน    ๓  หลอด/ราคา ๒๕๐ บาท   ๗๕๐ 

           - สีฟ้า          จำนวน    ๓  หลอด/ราคา ๒๕๐ บาท 
 

  ๗๕๐ 



๑๘๖ 

 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

๒.๒ เครื่องปริ้น EPSON L๖๑๙๐ ( ๗ หลอด ) แบ่งเป็น    

           - สีดำ         จำนวน     ๔  หลอด/ราคา ๓๘๐ บาท   ๑,๕๒๐ 

           - สีเหลือง     จำนวน    ๑  หลอด/ราคา ๒๕๐ บาท   ๒๕๐ 

           - สีชมพู       จำนวน    ๑  หลอด/ราคา ๒๕๐ บาท   ๒๕๐ 

           - สีฟ้า         จำนวน    ๑  หลอด/ราคา ๒๕๐ บาท   ๒๕๐ 

๒.๓ เครื่องปริ้น EPSON L๖๑๗๐ ( ๕ หลอด ) แบ่งเป็น    

            - สีดำ        จำนวน     ๒  หลอด/ราคา ๓๘๐ บาท   ๗๖๐ 

            - สีเหลือง    จำนวน    ๑  หลอด/ราคา ๒๕๐ บาท   ๒๕๐ 

            - สีชมพู      จำนวน    ๑  หลอด/ราคา ๒๕๐ บาท   ๒๕๐ 

            - สีฟ้า        จำนวน    ๑  หลอด/ราคา ๒๕๐ บาท   ๒๕๐ 

๒.๔ เครื่องปริ้น EPSON L๕๖๕ ( ๕ หลอด ) แบ่งเป็น    

             - สีดำ       จำนวน     ๒  หลอด/ราคา ๓๘๐ บาท   ๗๖๐ 

             - สีเหลือง   จำนวน    ๑  หลอด/ราคา ๒๕๐ บาท   ๒๕๐ 

             - สีชมพู     จำนวน    ๑  หลอด/ราคา ๒๕๐ บาท   ๒๕๐ 

             - สีฟ้า       จำนวน    ๑  หลอด/ราคา ๒๕๐ บาท   ๒๕๐ 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

๒.๕ เครื่องปริ้น Brother MFC-L๒๗๐๐๐  
- สีดำ     จำนวน     ๒  หลอด/ราคา ๒,๔๐๐ บาท 

   
๔,๘๐๐ 

๒.๖ ผงหมึกสำหรับเติมเครื่องถ่ายเอกสาร Xerox wc๕๓๓๕ 
      รุ่น AE๙๕๗๘๑๐๘ (ตามสัญญาเช่าเครื่อง)  
      จำนวน ๑๒ หลอด / ราคา ๓,๕๐๐ บาท 

   
 

๔๒,๐๐๐ 

๒.๗ ผงหมึกสำหรับเติมเครื่องโรเนียวเอกสาร 
      (ตามสัญญาเช่าเครือ่ง)   

   

      - น้ำหมึก    จำนวน   ๑๐ กล่อง/ราคา ๔๐๐ บาท   ๔,๐๐๐ 

      - กระดาษไข  จำนวน  ๕ ม้วน/ราคา ๒,๔๐๐   ๑๒,๐๐๐ 

๓.อุปกรณ์สำนักงาน สำหรับใช้งานธุรการ  
   จำนวนและรายละเอียดตามรายการสั่งซือ้แนบท้ายโครงการ 

   
    ๑๘,๘๘๕ 

รวมท้ังสิ้น ๑๐๗,๗๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 



๑๘๗ 

 

 

๖. การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

๑. นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจการให้บริการงานเอกสารหลักฐานราชการ 
การต ิดต ่อประสานงานการสนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
การเก็บรักษา ควบคุม ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน
ในราชการ โดยใช้ระบบสารสนเทศในการสืบค้น 
และการติดต่อประสานงานการดำเนินงานของกลุม่
บริหารงาน ในระดับ ดีมาก และร้อยละ ๒๐ ใน
ระดับ ดี 

ผู้มาขอใช้บรกิารให้
คะแนนความพึงพอใจ 
ของการได้รบับริการ 

แบบให้คะแนน 
ความพึงพอใจ 
ของการให้บริการ 
 

๗.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
           ๗.๑ นักเรียน ครู และผูป้กครอง ได้รับการบริการด้านเอกสารหลักฐานในราชการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว  
   ๗.๒ นักเรียน ครู ผู ้ปกครอง และชุมชน ได้รับการติดต่อประสานงานการสนับสนุนการจัดการศึกษา           
ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
   ๗.๓ การให้บริการงานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในราชการ ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
   ๗.๔ การเก็บรักษา ควบคุม ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานในราชการ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยใช้ระบบ
สารสนเทศในการสืบค้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 

 

 

แบบแสดงรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และประมาณการค่าใช้จา่ยสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณส์ำนักงาน  
เพ่ือใช้งานธุรการ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  

แนบท้าบโครงการพัฒนาการดำเนินงานธุรการของโรงเรียน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ – ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖) 

ลำดับ
ท่ี รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

หมาย
เหต ุ

๑ แม็กเย็บกระดาษ (Staples) NO.๑๐ ๓ อัน ๔๑๐ ๑๒๓๐   
๒ แม็กเย็บกระดาษ (Staples) NO.๓๕ ๓ อัน ๔๑๐ ๑๒๓๐   
๓ ลูกแม็กเย็บกระดาษ (Staples) NO.๑๐ ๒๐ กล่อง ๑๒ ๒๔๐   
๔ ลูกแม็กเย็บกระดาษ (Staples) NO.๓๕ ๒๐ กล่อง ๒๒ ๔๔๐   
๕ กระดาษ Preminm Glossy Proto Paper ๔ ห่อ ๑๙๐ ๗๖๐   
๖ กระดาษสติก๊เกอร์ ขนาด A ๔ ๒ ห่อ ๓๖๐ ๗๒๐   
๗ คลิปดำหูขาว เบอร์๑๐๘ ๖ กล่อง ๖๒ ๓๗๒   
๘ คลิปดำหูขาว เบอร์๑๑๐ ๖ กล่อง ๒๗ ๑๖๒   
๙ คลิปดำหูขาว เบอร์๑๑๒ ๖ กล่อง ๓๕ ๒๑๐   

๑๐ ลวดเสียบกระดาษ ๔๐ กล่อง ๑๒ ๔๘๐   
๑๑ กระดาษกาวสี ขนาด ๒ นิ้ว คละสี ๑๒ ม้วน ๘๕ ๑๐๒๐   
๑๒ ที่ถอนลวดเสียบกระดาษ ๒ อัน ๗๕ ๑๕๐   
๑๓ เทปใส ๑๕มม.x๕๐ม. ๒ แพ็ค ๕๖๐ ๑๑๒๐   
๑๔ กาวแท่ง ยู้ฮู ขนาด ๔๐ กรัม ๒ แพ็ค ๓๙๙ ๗๙๘   
๑๕ กรรไกร ๕ ด้าม ๕๘ ๒๙๐   
๑๖ ปากกาลกูลื่น ควอนต้ัม นีโอ ๗ ๓ แพ็ค ๑๙๕ ๕๘๕   
๑๗ หมึกเติมแท่นประทับสีน้ำเงิน ๓ หลอด ๑๘ ๕๔   
๑๘ หมึกเติมแท่นประทับสีแดง ๒ หลอด ๑๘ ๓๖   
๑๙ ซองจดหมายขาว มีตราครฑุ ( ๑ แพ็ค ๒๐๐ ซอง) ๔ แพ็ค ๑๕๕ ๖๒๐   
๒๐ ซองใสเ่อกสาร A๔  (๑ แพ็ค ๕๐ ซอง) ๒ แพ็ค ๘๙ ๑๗๘   
๒๑ ซองใสเ่อกสาร A๔ ขยายข้าง(๑ แพ็ค ๕๐ ซอง) ๒ แพ็ค ๓๒๐ ๖๔๐   
๒๒ ซองใสเ่อกสาร ๑๑ X ๑๖ (๑ แพ็ค ๕๐ ซอง) ๒ แพ็ค ๒๙๕ ๕๙๐   
๒๓ ซองถนอมกระดาษ ๑๑ ร ู(ไส้แฟม้) ๓๐ ห่อ ๒๙ ๘๗๐   
๒๔ มีดคัตเตอร ์ ๓ อัน ๓๐ ๙๐   

รวม ๑๒๘๘๕   
ประมาณการจำนวนเงิน ๑๒,๘๘๕ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสบิห้าบาท) 

       ลงช่ือ..........................................ผู้ขออนมุัติ 



๑๘๙ 

 

 

( นายณรงค์  น้ำดอกไม้ ) 
วันที่        เดือน              พ.ศ.๒๕๖๕ 

 



๑๙๖ 
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โครงการ  จัดจ้างบุคลากร 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๓ สพป.กทม. ข้อที่ ๓ โรงเรียน ข้อที่ ๓  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่  ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๔ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์   
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.หลักการและเหตผุล 
              โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนทั้ง
ห ้องเร ียนปกติและห้องเร ียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Mini-English Program) ตามโครงการพัฒนาโรงเร ียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ซึ่งมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยจัดการศึกษาสนองนโยบาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั ่นในระบอบการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งต้องมีความต้องการบุคลากรและครูที่สอนตรงตามวิชา และบุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สนับสนุน
และส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการนี้ข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากรและด้านการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เกิดแก่นักเรียนและสถานศึกษาต่อไป 
๒.วัตถุประสงค ์
   ๒.๑  เพื่อจัดจ้างครผูู้สอนสาขาที่ขาดแคลน และลูกจ้างช่ัวคราว 
   ๒.๒  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
   ๒.๓  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูที่มีความรู้ความสามารถ และมีความถนัดในสาขาวิชา 
   ๒.๔  เพื่อให้มีบุคลากรที่สามารถทำงานด้านสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๓.เป้าหมาย 
   ๓.๑ เชิงปริมาณ 
   ๓.๑.๑  เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนสาขาที่ขาดแคลน และลูกจ้างช่ัวคราว 
   ๓.๑.๒  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
   ๓.๑.๓  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูที่มีความรู้ความสามารถ และมีความถนัดในสาขาวิชา 
   ๓.๑.๔  เพื่อให้มีบุคลากรที่สามารถทำงานด้านสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา  
   ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๓.๒.๑  โรงเรียนได้จ้างครูและบุคลากรได้อย่างเพียงพอในการบริหารอัตรากำลังของโรงเรียน 
   ๓.๒.๒  โรงเรียนมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและมีประสิทธิภาพสูง 



๑๙๘ 

 

 

 
            ๓.๒.๓  นักเรียนได้รับความรู้จากครูผู้มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาวิชา 
           ๓.๒.๔  โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถและทำงานด้านสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                    ๓.๓ ตัวชี้วัด 
   ๓.๓.๑. โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีคุณภาพตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ๓.๓.๒. นักเรียนได้เรียนรู้จากครูที่มีความรู้ความสามารถและมีความถนัดในสาขาวิชา และมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 
   ๓.๓.๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง 
๔.ปฏิทินการดำเนินงาน 

             ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. ก.ย. 
๑.ประชุมวางแผนและ
จัดทำแผนการ
บริหารงานบคุคล 

            นายณัฐพชัร 
ป้อมหิน 

๒.จัดทำแผนกลยุทธ์
การพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
นำเสนอเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 

            นายณัฐพชัร 
ป้อมหินร 

๓.แต่งตัง้คณะทำงาน
จัดทำแผนงานโครงการ 

            นายณัฐพชัร 
ป้อมหิน 

๔.ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน  
เพื่อพิจารณาต่อ 
สัญญาจ้าง 

            นายณัฐพชัร 
ป้อมหิน 

๖.การจดัจ้าง ครูอตัราจ้างและบุคลากรของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  

๖.๑ การจัดจ้างครู
อัตราจ้าง ๘ อัตรา 
- วิชาเอก ปฐมวยั           
๓ อัตรา 
- วิชาเอก พลศึกษา         
๒ อัตรา 

            นายพิพรรธ 
ไกรวัฒนพงศ ์



๑๙๙ 

 

 

- วิชาเอกดนตรีสากล       
๑ อัตรา 
 

             ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. ก.ย. 
              

๖.๒.การจัดจ้างพีเ่ลี้ยง 
๑๓ อัตรา 
- พี่เลี้ยงนักเรียน
อนุบาล    ๑๑ อัตรา 
- พี่เลี้ยงนักเรียน ป.๑         
๒ อัตรา  

            นายพิพรรธ 
ไกรวัฒนพงศ ์

๖.๓ การจัดจ้างเจ้า
หน้าธุรการ ๒ อัตรา 
-ระดับ ปวส. ๑ อัตรา 
-ระดับปริญญาตรี๑อัตรา  

            นายพิพรรธ 
ไกรวัฒนพงศ ์

๖.๔ การจ้างเหมา
บริการครูชาวต่างชาติ 
ปฏิบตัิงานสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ห้องเรียน 
Mini-English 
Program และ English 
Conversation 
ห้องเรียนปกติป๑ - ๖ 
ชั้นอนุบาลปีที๒,๓ 

            นายพิพรรธ 
ไกรวัฒนพงศ ์

๖.๕ การจัดจ้าง
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน 
ปฏิบตัิงานสอน
ภาษาจีน ป.๑ - ป. ๖ 
จำนวน ๒ อัตรา  

            นายพิพรรธ 
ไกรวัฒนพงศ ์

ประเมินผลโครงการ             นายณัฐพัชรป้อมหิน 

นายพิพรรธ 
ไกรวัฒนพงศ ์



๒๐๐ 

 

 

 

สถานท่ีดำเนินการ ห้องเรียนสายช้ันอนุบาลปทีี่ ๑- ๓ และห้องเรียนสายช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และห้องเรียนพิเศษ  

๕. งบประมาณ .....................-.................... 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

๑.การจัดจ้างครูอัตราจ้าง ๘ อัตรา ระดบัปรญิญาตร ี
๑.๑อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท x ๘ อัตรา  x ระยะเวลา ๑๒ เดือน 
๑.๒อัตราเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง อัตรา ๕ %  
  เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท x ๘ คน x ๕ %  x ระยะเวลา ๑๒ เดือน 

   

๒.การจัดจ้างพ่ีเลี้ยง ๑๓ อัตรา ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
๒.๑อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท x ๑๓ อัตรา  x ระยะเวลา ๑๒ เดือน 
๒.๒อัตราเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง อัตรา ๕ %  
     เงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท x ๑๓ คน x ๕ %  x ระยะเวลา ๑๒ เดือน 

   

๓.การจัดจ้างเจา้หน้าธุรการ ๓ อัตรา 
๓.๑ ธุรการ ระดับ ปวส. ๑ อัตรา  
      อัตาเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ บาท X ๑๒ เดือน 
๓.๒ อัตราเงินสมทบประกันสงัคมส่วนของนายจ้าง อัตรา ๕ %  
     เงินเดือน ๑๑,๕๐๐ บาท x ๕ %  x ระยะเวลา ๑๒ เดือน 
๓.๓ ธุรการ ระดับปริญญาตรี ๒ อัตรา 
๓.๓.๑ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐บาทx ๑ อัตรา x ระยะเวลา ๑๒ เดือน 
๓.๓.๒ อัตราเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง อัตรา ๕ %  
      เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท x ๑ คน x ๕ %  x ระยะเวลา ๑๒ เดือน 

   

๔.การจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ปฏิบัตงิานสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ห้องเรียน Mini-English Program และ English 
Conversation ห้องเรียนปกตปิ.๑ – ๖ และช้ันอนุบาลปีที่ ๒ ,๓ 

   

๕.การจัดจ้างครผูู้สอนวิชาภาษาจีน ปฏิบัตงิานสอนภาษาจีน ป.๑ - ๖
จำนวน ๒ อัตรา  
 

   

รวม    

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖.การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

สรุปรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

            นายณัฐพัชร ป้อมหิน 

นายพิพรรธ 
ไกรวัฒนพงศ ์



๒๐๑ 

 

 

๑. โรงเรียนมบีุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ มีคุณภาพตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผล 
การปฏิบัตงิาน 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

๒. นักเรียนได้เรียนรู้จากครูที่มีความรู้ความสามารถ
และมีความถนัดในสาขาวิชา และมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 

ประเมินผลการเรียน 
 

แบบทดสอบ 

๓. นักเรียนไดร้ับการพัฒนาตามศักยภาพและส่งเสริม
ผู้ที่มีความสามารถพเิศษอย่างต่อเนื่อง 

ประเมินผลการเรียน แบบทดสอบ 

๗.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
    ๗.๑ มีบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีคุณภาพตามโครงการ 
 ๗.๒ มีครูสอนตรงตามความสามารถ ความถนัด ทำให้การจดัการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพและมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 
 ๗.๓ โรงเรียนมบีุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 



๒๐๒ 

 

 

 

โครงการ  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๓ สพป.กทม. ข้อที่ ๓ โรงเรียน ข้อที่ ๓  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๔ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเส็ง  บุดดา  นางสาวปรียา พุ่มมีจิตร และนางสาวสุพัตรา  กุลธนาพงศ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู ้ที ่ให้การส่งเสริม 
สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และ เทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอก สถานศึกษา 
เพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง   สิงหเสนี)  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษานั้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมี
การสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมทีจ่ะปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป  จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลข้ึน 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ 

๒.๒ เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและ
นักเรียนมาพัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

๒.๓ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร 

๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
        ๓.๑.๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ ศึกษาดูงาน 
อย่างน้อย ๒๐ ช่ัวโมงต่อปี 
     ๓.๑.๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ และมีความ
สามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 
 



๒๐๓ 

 

 

 

  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ ครูและบุคลากรโรงเรียนมีความรู ้ความเข้าใจในวิชางานที่รับผิดชอบ  สามารถสามารถใช้

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๓.๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ตรงตามตาม
นโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๓.๓.๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ 
มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้กิจกรรมผ่านการปฏิบัติจริง และพัฒนาให้มีระบบที่เช่ือมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 
  ๓.๓.๔.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยี สารสนเทศ มาปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
 ๓.๓.๕.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองและพัฒนากระบวนการ กิจการลูกเสือ ตาม
นโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
        ๓.๓ ตัวชี้วัด 
 ๓.๓.๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๙๐ ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ ศึกษาดู
งาน อย่างน้อย ๒๐ ช่ัวโมงต่อปี 
 ๓.๓.๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๙๐ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ และมี
ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 
 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
๑.๑ สำรวจสภาพปจัจบุัน
ปัญหาและความต้องการ 
วิเคราะห์ ทำโครงการ
นำเสนอ ฝ่ายบรหิาร และ
กรรมการสถานศึกษา        

            นายเส็ง  บุดดา   
นางสาวปรียา พุ่มมจีิตร  
นางสาวสุพัตรา  กุลธนาพงศ์ 

๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

            นายเส็ง  บุดดา   
นางสาวปรียา พุ่มมจีิตร  
นางสาวสุพัตรา  กุลธนาพงศ์ 

๑.๓ ประชุมครูภายในกลุ่ม 
            นายเส็ง  บุดดา   

นางสาวปรียา พุ่มมจีิตร  
นางสาวสุพัตรา  กุลธนาพงศ์ 

 



๒๐๔ 

 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

 ขั้นดำเนินการ (Do)  
  ๑.การพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

 

๑.๑ การอบรมพฒันา

ความรู้ความเข้าใจการขอ

เลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ

ครู และการจัดทำเอกสาร

เตรียมรับการประเมิน 

            นางสาวละอองดาว  แสงเพชร 
นางสาวรัตนา  ยืนยง 
นางสาวสุพัตรา  กุลธนาพงศ์ 

๑.๒ การอบรมเชิง

ปฏิบัติการทักษะความรู้

ความสามารถการใช้สื่อ

การสอน ให้แก่ครผูู้สอน 

            นายเส็ง บุดดา 

นายพงศธร บุญชิต 
นายเมย์  เนาวรัตน์ 

๑.๓ การจัดการสัมมนา/

ศึกษาดูงานของครูและ 

บุคลากรภายในประเทศ 

และภายนอกประเทศ 

            นายเส็ง  บุดดา   
นางสาวปรียา พุ่มมจีิตร 
นางสาวอุมาพร บุญเปียก 

๑.๔ การอบรมพฒันา

บุคลากรทางการลูกเสือ 

เนตรนาร ี

 

            นายวรเดช  สังวาลน้อย 
นายสาธิต  โคตรสงคราม 
นางสาวอุมาพร บุญเปียก 

๑.๕ การสนบัสนุนการเข้า

รับการอบรมพัฒนา 

ศักยภาพของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อเสรมิสร้างขวัญและ

กำลังใจให้แก ่

ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน 

 

            นายเส็ง  บุดดา 
นางสาวอุมาพร บุญเปียก 
นางสาวสุพัตรา  กุลธนาพงศ์ 



๒๐๕ 

 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

๑.๖ การอบรมวัฒนธรรม
องค์กร 

            นายเส็ง  บุดดา 
นางสาวรัตนา  ยืนยง 
นางสาวณปภัช  สุขเกษม 

ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
ประเมินผลการจัดทำ
โครงการ 

            นายเส็ง  บุดดา   
นางสาวปรียา พุ่มมจีิตร  
นางสาวสุพัตรา  กุลธนาพงศ์ 

ขั้นรายงาน (ACTION) 

- จัดทำรายงานสรุปผลการ

ดำเนินการและแนวทางใน

การปรับปรงุพัฒนา 

            นายเส็ง  บุดดา   
นางสาวปรียา พุ่มมจีิตร  
นางสาวสุพัตรา  กุลธนาพงศ์ 

 

สถานท่ีดำเนินการ สถานที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ ภายนอกประเทศ
และการจัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิารของหน่วยงานของรัฐ  
๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๔๕๙,๕๑๙ บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

๑.การอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจการขอเลื่อนวิทยฐานะ
ข้าราชการครู และการจัดทำเอกสารเตรียมรับการประเมิน 
- ค่าวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ๖ ช่ังโมง x ๖๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวันข้าราชการครู ๖๓ คน x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ 
- ค่าอาหารว่างข้าราชการครู ๖๓ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 

๒.การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ความสามารถการใช้สื่อการ
สอนให้แก่ครูผูส้อน 
- ค่าอาหารกลางวันข้าราชการครู ๗๕ คน x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ 
- ค่าอาหารว่างข้าราชการครู ๗๕ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 

 
 

๒๕,๐๐๐ 

  

๓.การจัดการสัมมนา/ศึกษาดูงานของครูและบุคลากร
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
- ค่าที่พัก อาหาร และแหล่งศึกษาเรียนรู ้
 

๒๘๒,๕๑๙   



๒๐๖ 

 

 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

๔.การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี 
- ค่าวิทยากรภายนอก 
- ค่าสมัครเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์  

 
๖๒,๐๐๐ 

  

๕.การสนับสนุนการเข้ารบัการอบรมพฒันาศักยภาพของครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลงัใจให้แก่ 
ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
- ค่าสมัครเข้ารับการอบรม  

 
๕๐,๐๐๐ 

  

๖.การอบรมวัฒนธรรมองค์กร 
 

๒๐,๐๐๐   

รวม ๔๔๙,๕๑๙ ๑๐,๐๐๐  

รวมท้ังสิ้น ๔๕๙,๕๑๙ 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ร้อยละ ๙๐ ได้เข้ารบัการอบรม สมัมนา 
และ ศึกษาดูงาน อย่างน้อย ๒๐ ช่ัวโมงตอ่ป ี
 
 
 

- ประเมินจากการเข้ารบั
การอบรม 
 

- เกียรติบัตร วุฒบิัตร  
หรือเอกสารรับรองการ
ฝึกอบรมจากการพฒันาตนเอง
ต่างๆ 
- แบบนิเทศการจัดการเรียน
การสอน 

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ร้อยละ ๙๐ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ 
และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
  

- สอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
   ๗.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพฒันาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทีสู่งข้ึน 
     ๗.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 
     ๗.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทกัษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 



๒๐๗ 

 

 

 ๗.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาความรู้และมีวุฒทิางการลกูเสือ และสามารถดำเนิน
กิจการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



๒๐๘ 

 

 

โครงการ  ส่งเสริมสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๒ สพป.กทม. ข้อที่ ๒ โรงเรียน ข้อที่ ๔  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๔ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์ นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธ์ิและนางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........…… 

๑. หลักการและเหตผุล 
 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนประสทิธิภาพของการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนอยู่หลายฝ่าย ซึ่งบุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสําเร็จในการพัฒนาทุกด้านของการศึกษา เพราะบุคลากร
เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การบริหารงานโดยการ
จัดการให้ร่วมกันทํางานเป็นทีมและด้วยความพึงพอใจ ขวัญและกําลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน
เป็นอย่างมาก เพราะเป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงหากขวัญและกําลังใจไม่ดี การปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดี
เท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไม่โดดเด่นแต่มีขวัญกําลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่า ดังนั้นการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเพื่อให้คณะครูและบุคลากรได้รับสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาล ด้านการศึกษาบุตร ด้านที่พักอาศัย และด้านการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นับว่าเป็น
ส่วนหนึ่งในกระบวนการเสรมิสร้างขวัญและกําลงัใจอันจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนต่อไป  

๒. วัตถุประสงค ์
    ๒.๑ เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รบัสวัสดิการด้านการรกัษาพยาบาล ด้านการศึกษาบุตร และด้านที่พักอาศัย 
 ๒.๒ เพื่อให้ข้าราชการครูในโรงเรียนไดร้ับสวัสดิการด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีขวัญและกำลงัใจที่ดี ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ครูและบุคลากร ร้อยละ ๙๐ ได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ด้านการศึกษาบุตร และด้านที่พักอาศัย 
  ๓.๑.๒  ข้าราชการครู ร้อยละ ๙๐ ได้รับสวัสดิการด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ครูและบุคลากรได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ด้านการศึกษาบุตร และด้านที่พักอาศัย 
                   มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๓.๒.๒ ข้าราชการครูได้รับสวัสดิการด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีขวัญและกำลังใจที่ดี   
                   ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
 ๓.๓ ตัวชี้วัด 
  ๓.๓.๑ ครูและบุคลากรได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลด้านการศึกษาบุตรและด้านที่พักอาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๓.๓.๒ ข้าราชการครูได้รับสวัสดิการด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีขวัญและกำลังใจที่ดี   
                   ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 



๒๐๙ 

 

 

๔. กิจกรรม / ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน (ดำเนินการตามกระบวน PDCA) 
                ระยะเวลา    
     

 กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

(Plan) 
ประชุมวางแผนโครงการ
และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการ 

            นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์ 
นางสาวณัฐกานต ์ขันทะสิทธ์ิ 
นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร ์
 

(Do) 
ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ 
๑. ดา้นการรักษาพยาบาล  

๒. ด้านการศึกษาบุตร 

๓. ด้านที่พกัอาศัย 

๔. ด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

             
 
นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร ์
นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์ 
นางสาวณัฐกานต ์ขันทะสิทธ์ิ 
นายเส็ง บุดดา 

(Check) กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ การดำเนิน
โครงการ 

            นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์ 
นางสาวณัฐกานต ์ขันทะสิทธ์ิ 
นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร ์

(Action)ประเมินผลและ
รายงานโครงการ 

            นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์ 
นางสาวณัฐกานต ์ขันทะสิทธ์ิ 
นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร ์

 
 

๕. งบประมาณ ................-................. 
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ 
๑. ด้านการรักษาพยาบาล  
๒. ด้านการศึกษาบุตร 

๓. ด้านที่พกัอาศัย 

๔. ด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

 



๒๑๐ 

 

 

๖. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

๑ ครูและบุคลากรได้รับสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาล ด้านการศึกษาบุตร และ
ด้านที่พักอาศัย 

- สอบถาม  สัมภาษณ์ - แบบสอบถาม   
- แบบสัมภาษณ์ 

๒ ข้าราชการครูได้รบัสวัสดิการด้าน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีขวัญและกำลงัใจที่
ดี ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึนสง่ผลใหป้ระสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
 

- แบบสอบถามความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 

- แบบสอบถาม   
- แบบประเมิน 
 

๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

   ๗.๑ คณะบุคลากรไดร้ับสวัสดิการอย่างทั่วถึงส่งผลให้มปีระสทิธิภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

     ๗.๒ หน่วยงานและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องได้รบัความพึงพอใจและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแกโ่รงเรียน 

     ๗.๓ ข้าราชการครูได้รบัเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ มีขวัญและกำลังใจที่ดี ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 
 



๒๑๑ 

 

 

โครงการ  คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๒ สพป.กทม. ข้อที่ ๓ โรงเรียน ข้อที่ ๔  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเส็ง  บุดดา นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย และนางสาววิไล ดวงดี 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
             ด้วยสำนักงานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  องค์กรเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน  เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของนักเรียนทั้งในระดับห้องเรียน ระดับสายชั้น  และระดับโรงเรียน  เพื่อสนับสนุนและ
พัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ร่วมมือพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
              ดังนั ้นเพื ่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภายนอกให้มีส่วนร่วมใน              
การสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษาจึงได้มีโครงการ
สานสัมพันธ์ชุมชน 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑   เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนและองค์กร
ภายนอก   ร้อยละ ๙๐ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา 
      ๒.๒   เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนและองค์กร
ภายนอกเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาผู้เรียนและดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด 
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
   ๓.๑.๑   ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย คระกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชุมชนและองค์กรภายนอก 
ร้อยละ ๙๐ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา 
       ๓.๑.๒   ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชุมชนและองค์กรภายนอก 
ร้อยละ ๙๐ เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาผู้เรียนและดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการเกิดประโยชน์
สูงสุด  
 
 



๒๑๒ 

 

 

 

  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๓.๒.๑  โรงเรียนได้รับความเช่ือมั่นจากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน องค์กรภายนอก 
   ๓.๒.๒  โรงเรียนได้รับความร่วมมือ  ในการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน องค์กรภายนอก ในการดำเนินงานของโรงเรียน  และพัฒนาด้านการศึกษา 
   ๓.๒.๓   โรงเรียนได้รับการสนับสนุน  ส่งเสริม ด้านการพัฒนาการศึกษา  และการดำเนินงาน ตาม
กิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓ ตัวชี้วัด 
   ๓.๓.๑   ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ ๙๐ ของ เข้าร่วมประชุม ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
   ๓.๓.๒.  ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ปกครองเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานร้อยละ ๙๐ ประชุม
เข้าร่วมประชุม ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง 
   ๓.๓.๓   สนับสนุนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
   ๓.๓.๔   ความพึงพอใจของชุมชน 
   ๓.๓.๕   ประสานกับองค์กรภายนอกให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
   ๓.๓.๖   ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ผู ้ปกครอง  คณะกรรมการ
ผู้ปกครองเครือข่ายชุมชน  องค์กรภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมใน  การพัฒนา / บริหารจัดการ / จัดการศึกษา 

 

๔. ปฏิทินการดำเนินงาน 
 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

การประชุมคณะกรรม

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

            นายณัฐพัชร ป้อมหิน 

นายเส็ง บุดดา 
นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 
นางสาววิไล ดวงดี 
นายณรงค์  น้ำดอกไม้ 
 

การประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนและการคัดเลือก

คณะกรรมการเครือข่าย

ผู้ปกครอง 

            นายณัฐพัชร ป้อมหิน 

นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 

นางสาววิไล ดวงดี 
นายเส็ง บุดดา 
 

 



๒๑๓ 

 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

การประชุมคณะกรรมการ

เครือข่ายผูป้กครอง  

ระดับโรงเรียน 

            นายณัฐพัชร ป้อมหิน 

นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 

นายเส็ง บุดดา 
นางสาววิไล ดวงดี 

การประสานงานจัด

กิจกรรมของสถานศึกษา

กับคณะกรรมการเครือข่าย

ผู้ปกครอง 

            นายณัฐพัชร ป้อมหิน 

นายเส็ง  บุดดา 

นายธีระวัฒน์ ดอนอินอาจ 

นายสาธิต  โคตรสงคราม 

นางยุพาพัชญ์  พรสมุาลย ์

นายณรงค์ น้ำดอกไม ้

หัวหน้าสายทุกระดับช้ัน 

กิจกรรมงานเยี่ยมปู่ย่า  – 

ตายาย ใกล้โรงเรียน 

 

            นายณัฐพัชร ป้อมหิน 

นายสาธิต  โคตรสงคราม 

นายธีระวัฒน์ ดอนอินอาจ 

นายพีรวัฒน์ มักสัน  

นางสาวอรอนงค์ บุตรแสน 

นายเส็ง  บุดดา 

การประชุมคณะกรรม

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

            นายณัฐพัชร ป้อมหิน 

นายเส็ง บุดดา 
นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 

นางสาววิไล ดวงดี 

การประสานงาน /ต้อนรบั

การมาศึกษาดูโรงเรียน 

ขององค์ภายนอก  

 

            นายณัฐพัชร ป้อมหิน 

นางสาวเขมณจิ อ่ำแห 

นางสาวสุนิษา บัวสง 

ว่าที่ร.ต.จริาภรณ์  
โอภาศภาณุเมศ 



๒๑๔ 

 

 

 

 
                ระยะเวลา    
     กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

การมอบเกียรติบัตร 

และของทีร่ะลึก 

 

            นายณัฐพัชร ป้อมหิน 

นางสาววิไล ดวงดี 

นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย  
นายเส็ง บุดดา 

การจัดทำสรุปเลม่รายงาน

การประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

            นายณัฐพัชร ป้อมหิน 

นางสาวเขมณจิ อ่ำแห 

นางสาวสุนิษา บัวสง 

นายณรงค์ น้ำดอกไม ้

ประเมินผลโครงการ 

 

            นายณัฐพัชร ป้อมหิน 

นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 
นายเส็ง บุดดา 
นางสาววิไล ดวงดี 

สรปุรายงานผลการดำเนิน

โครงการ 

 

            นายณัฐพัชร ป้อมหิน 

นางสาววิไล ดวงดี 
นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย 

นายเส็ง บุดดา 

สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
๕. งบประมาณ ....................-.................... 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
การประชุมคณะกรรมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ค่าอาหารว่างของคระกรรมการและผู้เข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการ ๑๕ คน เจ้าหน้าที่ ๑๐ คน  x ๑๕๐ บาท x ๓ มื้อ 
 

 
 
 

  

การประชุมผู้ปกครองนกัเรียนและการคัดเลือกคณะกรรมการ
เครือข่ายผูป้กครอง 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์  

   



๒๑๕ 

 

 

 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

-การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง  
ค่าอาหารว่าง  

   

การประสานงานจัดกิจกรรมของสถานศึกษากับคณะกรรมการ
เครือข่ายผูป้กครอง 

   

การประสานงาน /ต้อนรบัการมาศึกษาดูโรงเรียน 
ขององค์กรภายนอก เช่น ค่าอาหารว่าง / ค่าอาหารกลางวัน 

   

การจัดทำเกียรติบัตรและจัดซื้อของทีร่ะลึก สำหรับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 

   

การจัดทำสรุปเลม่รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง 

   

รวม    
 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๖. การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๑ ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมประชุม         

ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
 
- สังเกตจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม / ประชุม 
- สำรวจความคิดเห็น 
- สังเกตจำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 
- ประเมินความพงึพอใจ 

 
- แบบสำรวจความคิดเห็น 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
- แบบสำรวจความคิดเห็น 

๒ ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ปกครองเครอืข่าย 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ร้อยละ ๙๐ 
ประชุมเข้าร่วมประชุม ปกีารศึกษาละ ๒ ครั้ง 

๓ สนับสนุนคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองอย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๔ ความพึงพอใจของชุมชน 
๕ ประสานกบัองค์กรภายนอกใหม้ีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาสถานศึกษา 
๖ ได้รับความร่วมมอืจากคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง  คณะกรรมการผูป้กครอง
เครือข่ายชุมชน  องค์กรภายนอก เข้ามามสี่วนร่วม 
ในการพัฒนา / บริหารจัดการ / จัดการศึกษา 

- จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
/ ประชุม 
- สำรวจความคิดเห็น 
- สัมภาษณ์ 

- สังเกต 
- แบบประเมิน 
- ผลสัมฤทธ์ิของงาน 



๒๑๖ 

 

 

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
     ๗.๑  โรงเรียนได้รับความร่วมมือ  สนบัสนุน  ช่วยเหลอืกิจกรรมทางการศึกษาเป็นผลใหเ้กิดความสมัพันธ์ 
ที่ดีระหว่าง ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภายนอก 
 ๗.๒  โรงเรียนประสบความสำเรจ็ในการบรหิารงานจัดการและความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียน  
บุคลากรครู อย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจจากทกุภาคส่วน 
 



๒๑๗ 

 

 

 

 
 



๒๑๘ 

 

 

 
โครงการ  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน
แผนงาน  กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๔ สพป.กทม. ข้อที่ ๖ โรงเรียน ข้อที่ ๖  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช และนายศุภโชค  เย็นร่มไทร 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…………… 
๑.หลักการและเหตผุล 

ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ และ
(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งได้บัญญัติไว้ว่า      
“การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒   ขออนุมัติต้ังงบประมาณเป็นรายปี   เพื่อดำเนินงาน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่ายดังนี ้
  ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกำหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
๑๒ ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายน้ัน รัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบายจัดการศึกษาดังกล่าวโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ ายเป็นเวลา ๑๕ ปี 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ โดยขออนุมัติตั้งงบประมาณเป็นรายปีและขยาบขอบเขตการ
ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละคณะมาเป็นลำดับ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็น
ว่า โดยที่เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหาความ
ยากจนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงสมควรยืนยัน
แนวทางดังกล่าวและพัฒนาต่อไปด้วยการยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่
ของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคง และเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณ
สนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง 
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)   จึงได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าว        
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
๒.วัตถุประสงค ์
   เพื่อให้นกัเรียนทุกคนมโีอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรบัรายการหนังสือ อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนกัเรียน และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐจัดให ้
๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปรมิาณ 

   เพื่อให้นกัเรียนร้อยละ๑๐๐ มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือ อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐจัดให้ 



๒๑๙ 

 

 

 
 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

 ๓.๒.๑  ช่วยลดภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในส่วนทีร่ัฐให้การสนับสนุน 
 ๓.๒.๒  นักเรียนมีความพร้อมและโอกาสในการศึกษามากข้ึนจากการสนบัสนุนของรัฐ  
ในโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓.๒.๓  สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการพฒันาผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๓ ตัวชี้วัด 

๓.๓.๑ นักเรียนมีหนงัสอืเรียน เครื่องแบบนกัเรียน อุปกรณ์การเรียน และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ใช้ใน
โรงเรียนอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 

๓.๓.๒ ครูและบุลากร ที่เกี่ยวข้องและนักเรียนปฏิบัตงิานและเรียนได้ต่อเนื่อง   

๔.ปฏิทินการดำเนินงาน 

                         ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

                     พ.ศ. ๒๕๖๔                                      พ.ศ. ๒๕๖๕ 
พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.  มค. กพ. มีค. เมย. 

๑. ขัน้วางแผน (Plan)  
- ประชุมวางแผนรวบรวมข้อมลู - 
นำเสนอโครงการ  
- แตง่ตัง้ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

            

๒. ขัน้ปฏิบัติ (Do) 
- ประชุมผูเ้กี่ยวข้อง แต่งตั้ง  
  คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย 
-ดำเนินจัดการเรียนการสอน 
-ดำเนินการจัดซื้อ/หา หนงัสอืเรียน 
-ดำเนินการจ่ายค่าอปุกรณ์การเรียน 
-ดำเนินการจ่ายค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 

-ดำเนินกจิกรรมพัฒนาคุณภาพ   
 ผู้เรียน ประกอบด้วย 
 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 
 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนาร ี

            

๓. ขัน้ตรวจสอบ(Check)  
- กำกับ ติดตาม และตรวจสอบผล    

            



๒๒๐ 

 

 

  การดำเนินงานเป็น ระยะๆ  
- แก้ไขข้อบกพรอ่งทกุระยะ 
 
                         ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

     พ.ศ. ๒๕๖๔                         พ.ศ. ๒๕๖๕ 
พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.  มค. กพ. มีค. เมย. 

๔. ขัน้ปรับปรุงและพัฒนา (Act)  
- สรปุผลการดำเนินงาน  
- แก้ไขข้อบกพรอ่ง และปรบัปรุงทั้ง 
  โครงการ เพื่อนำเสนอโครงการใน   
  ปีถัดไป 

            

สถานท่ีดำเนินการ ห้องเรียนสายช้ันอนุบาลปทีี่ ๑–๓และหอ้งเรียนสายช้ันประถมศึกษาปทีี่๑–๖และห้องเรียนพิเศษ  

๕.งบประมาณ  จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๕,๖๙๒,๘๒๘ บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
-ดำเนินจัดการเรียนการสอน  
-ดำเนินการจัดซื้อ/หา หนงัสอืเรียน  
-ดำเนินการจ่ายค่าอปุกรณ์การเรียน  
-ดำเนินการจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน 

๒,๐๙๙,๗๐๐.๐๐ 
๗๑๒,๒๖๘.๐๐ 
๔๘๙,๕๔๐.๐๐ 
๓๙๑,๓๒๐.๐๐ 

  

-ดำเนินกจิกรรมพัฒนาคุณภาพ  ผู้เรียน ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 

นางสาวอุมาพร  บุญเปียก   
๒. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 

นางสาวปรางค์ทิพย์  ม่วงอ่อน 
๓. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสอื – เนตรนาร ี

นายวรเดช  สังวาลน้อย 
๔. กิจกรรม ICT 

นางพงศธร  บุญชิต 
๕. กิจกรรมค่ายวิชาการ 

นางสาวปรียา  พุ่มมีจิตร 
 

 
 
 
 

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๗๕๐,๐๐๐.๐๐ 

  

รวมท้ังสิ้น ๕,๖๙๒,๘๒๘.๐๐ 
 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



๒๒๑ 

 

 

 

 

 

 

๖.การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๑. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ ผู้เรียนทุกคน

ได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัด
การศึกษาต้ังแตอ่นุบาลจนถึง การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกัน ผู้เรียนได้รบั
การศึกษาตามมาตรฐานการ เรียนรู้ที่
หลักสูตรกำหนดและม ีคุณภาพสูงข้ึน 

๑.การสอบถาม  
๒.ตรวจสอบเอกสาร 

๑.แบบสอบถาม  
๒.ตรวจสอบเอกสาร 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

     นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทรศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย          
ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครบร้อยละ ๑๐๐ 
 

 

 



๒๒๒ 

 

 

โครงการ  บรหิารจัดการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๔ สพป.กทม. ข้อที่ ๖ โรงเรียน ข้อที่ ๖  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่           โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช 

ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีบคุลากรที่เกีย่วข้องกับการขับเคลื่อนประสิทธิภาพของการจัดการ
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านการเงินและงบประมาณเพื่อจัดสรรเป็นค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนพระยา
ประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาองค์กร  
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน โดยเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาและการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จั ดซื้อ  จัดจ้างได้ 

ตามระเบียบพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
๒.วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑  เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ตามระเบียบพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๒.๒  เพื่อให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับการบริการการสนับสนุนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีระบบครบวงจร 
   ๒.๓  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาองค์กร  
๓.เป้าหมาย 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

   ๓.๑.๑  เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ตามระเบียบพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๓.๑.๒  เพื่อให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนไดร้ับการบริการสนับสนุนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ   
มีระบบครบวงจรได้ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 

           ๓.๒.๑  โรงเรียนมีการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  
และสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามระเบียบพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๒๒๓ 

 

 

 ๓.๒.๒  ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับการบริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒.๓  โรงเรียนมีเงินงบประมาณเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓.๓ ตัวชี้วัด 

๓.๓.๑ ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับการบริการ การสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน อย่างทั่วถึง 

๓.๓.๒ โรงเรียนมีเงินงบประมาณเพียงพอในการจ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ 
  ๓.๓.๓ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนได้รับการบริการสนับสนุนการจัดการศึกษา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง 
๔.ปฏิทินการดำเนินงาน 

                         ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.  มค. กพ. มีค. เมย. 

๑.ขั้นวางแผน(Plan) 
- รวบรวมข้อมูลจากรายงานการใช้
จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค
งบประมาณ ๒๕๖๔ 
- แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบและ
คณะทำงาน 

            

๒.ขัน้ปฏิบัติ(Do) 
-คณะกรรมการดำเนินเสนอแผน
จัดต้ังเงินงบประมาณ 

            

๓.ขัน้ตรวจสอบ(Check) 
-กำกับ ติดตาม และตรวจสอบผล
การใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเน้นการ 
ประหยัดลดค่าใช้จ่าย 

            

๔.ขัน้ปรับปรุงและพัฒนา(Act) 
-สรุปผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ 

            



๒๒๔ 

 

 

 
 

สถานท่ีดำเนินการ ห้องเรียนสายช้ันอนุบาลปทีี่ ๑ – ๓ และห้องเรียนสายช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑ - ๖ และ

ห้องเรียนพเิศษ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสนี) 

๕.งบประมาณ เงินอุดหนุน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
รายการค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าน้ำประปา 
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าโทรศัพท์ โทรสาร 
- ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 
- ค่ายานพาหนะสง่หนงัสอื สพป.กทม. 
 

 
๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๕,๐๐๐.๐๐ 
๖๕,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 

รวม ๑,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐  
รวมท้ังสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

๖.การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๑. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากร 

ของโรงเรียนได้รับการบริการ การสนับสนุน 
การจัดการเรียนการสอน อย่างทั่วถึง 
 

สอบถามความพงึพอใจ แบบสอบถาม 

๒. โรงเรียนมเีงินงบประมาณเพียงพอในการจ่าย
ชำระค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค 

๓. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนได้รับ
การบริการสนบัสนุนการจัดการศึกษา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง 
 

สอบถามความพงึพอใจ แบบสอบถาม 

 



๒๒๕ 

 

 

๗.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ๗.๑ โรงเรียนมีเงินงบประมาณในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เพื่อดำเนินการจัดการบริการ  
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แก่นักเรียน ครูและบุ คลากรของโรงเรียนอย่างทั่วถึง ตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 
 ๗.๒ นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน ได้รับการบริการ การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีประสทิธิภาพและทั่วถึง 
 

  



๒๒๖ 

 

 

โครงการ  บริหารพัสดุและการเงินโรงเรียน 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๔ สพป.กทม. ข้อที่ ๖ โรงเรียน ข้อที่ ๖  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประภัสสร นรวรรณ และนายพพิรรธ ไกรวัฒนพงศ์  
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ในหมวด ๘ ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 
๖๐ มาตรา ๖๑ และมาตรา  ๖๒  มุ่งเน้นให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึง  รวมทั้งจัดให้มี
การดูแลบำรุงรักษา  ซึ่งเป็นการสนองนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  และนโยบายของโรงเรียน  ซึ่งงานการเงินและพัสดุเป็นหน่วยงาน   ที่มีภารกิจหลักในการให้บรกิาร
อำนวยความสะดวก  และบริหารจัดการเกี่ยวจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ  ดังนั้น  เพื่อให้การ
บริหารจัดการของงานพัสดุ การเงิน และบัญชี  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ โปร่งใส  ตรวจสอบได้  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องดำเนินการพัฒนาระบบ การบริหารงาน พัสดุ 
การเงิน และบัญชี เพื่อให้ภารกิจการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ
โรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  เพื่อให้การดำเนินการทางการเบิกจ่ายเงินจัดทำบัญชีและพัสดุเป็น
มาตรฐานเดียวกัน เกิดความโปร่งใสและมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตใน
ภาครัฐได้อีกทางหนึ่งตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐกำหนด 
๒. วัตถุประสงค์  
  ๒.๑ เพื ่อพัฒนาระบบการบริหารงานด้านการเงินและด้านพัสดุ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  ๒.๒ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่
กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
   ๒.๓ เพื่อให้โรงเรียนมีพัสดุเพียงพอต่อความต้องการ และถูกต้องตามระเบียบราชการ 
๓.เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑สถานศึกษาบริหารการเงินและพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
  ๓.๒.๒งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตาม แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ร้อยละ  ๘๐ 
 



๒๒๗ 

 

 

 

  ๓.๒ เชิงคณุภาพ 
  ๓.๒.๑ ระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.๒.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สามารถดำเนินการเบิกจ่ายตาม  แผนปฏิบัตกิาร ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบยีบของทางราชการ 
  ๓.๓ ตัวชี้วัด 
  ๓.๓.๑. การดำเนินงานและการบรหิารงานการเงินและพสัดถูุกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
  ๓.๓.๒. บุคลากรครู นักเรียนได้มสีื่อ วัสดุ อุปกรณ์   ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้พัสดุทีม่ี
คุณภาพตามปกติ 
๔.ปฏิทินการดำเนินงาน 
 

 
                 ระยะเวลา 
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
                  พ.ศ.๒๕๖๔                             พ.ศ.๒๕๖๕ 
พค
. 

มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.  มค. กพ. มีค. เมย. ผู้รับผิดชอบ 

๑.การเตรียมและการวางแผน

ดำเนินงาน และแตง่ตัง้

ผู้รับผิดชอบและคณะทำงาน 

            นางสาวประภสัสร  นรวรรณ 

นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ ์

นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช 

๒.ดำเนินการงานการเงิน พสัด ุให้

เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 

๒.๑ งานการเงินและบญัช ี

-กิจกรรมพัฒนาระบบเอกสาร

หลักฐานทางการเงินและบญัช ี

-กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารการ

เบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

๒.๒ งานพัสดุและครุภัณฑ ์

-กิจกรรมจัดซ้ือพัสดแุละครุภณัฑ ์

-กิจกรรมลงทะเบยีนพัสดคุงเหลือ

และการถือครองครุภัณฑข์อง

โรงเรียน 

กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซม

ครุภัณฑ ์

-กิจกรรมดำเนินการตรวจสอบ

พัสดุประจำป ี

             

 

นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช 

และนายศภุโชค  เย็นร่มไทร 

 

 

 

 

นางสาวประภสัสร นรวรรณ 

นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ ์

นางสาวประภากร อ่ำวิลยั 

นางสาวสุพตัรา  กุลธนาพงศ ์

นางสาวพิมพ์พิชชา ฤทธ์ิมนตรี 



๒๒๘ 

 

 

 
                 ระยะเวลา 
     กิจกรรม 
 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
                  พ.ศ.๒๕๖๔                             พ.ศ.๒๕๖๕ 
พค
. 

มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.  มค. กพ. มีค. เมย. ผู้รับผิดชอบ 

๓.สรุปผลการเงิน พัสดุและ

ประเมินผลโครงการ 

            นางสาวประภสัสร นรวรรณ 

นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ ์

๔.สรุปรายงานการดำเนินโครงการ             นางสาวประภสัสร นรวรรณ 

นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ ์

สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๓๒๘,๕๑๓.๕๗ บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
๑.การเตรียมการวางแผนดำเนินงาน และแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบคณะทำงาน    

๒.ดำเนินการงานการเงิน พสัดุ ให้เป็นปจัจบุัน ถูกต้อง 
๒.๑ งานการเงินและบัญชี 
      -วัสดุ อุปกรณ์ 
      -จัดทำเอกสาร 
๒.๒ งานพัสดุและครุภัณฑ ์
๒.๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์ 
         -กระดาษ ๗๐ แกรม 
         -หมึกโรเนียวและกระดาษไข 
         -อุปกรณ์ทำความสะอาด 
         - จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ 
         - ค่าบริการทางด่วน  
๒.๒.๒ค่าเอกสารงานพสัดุ 
         -กระดาษ เอ๔๘๐ แกรม ๒๐ รีม 
         -หมึกปริ้นเตอร์ ๓ ชุด 
๒.๒.๓กิจกรรมการปรับปรงุซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
        - ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 
        - ซ่อมบำรุงรถยนต ์
๒.๒.๔กิจกรรมดำเนินการตรวจสอบพสัดุประจำปี 

  ๓๒๘,๕๑๓.๕๗ 

๓.สรปุผลการเงิน พัสดุและประเมินผลโครงการ    
๔.สรปุรายงานการดำเนินโครงการ    

รวมท้ังสิ้น ๓๒๘,๕๑๓.๕๗ 



๒๒๙ 

 

 

 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
๖.การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

๑. การดำเนินงาน และการบรหิารงานการเงินและ
พัสดุถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

-ตรวจสอบบัญชีรับ-จ่าย 
-ตรวจสอบเอกสาร 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

แบบบันทึกการตรวจสอบ 

๒. บุคลากรครู นักเรียนได้มีสือ่ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้พัสดุทีม่ีคุณภาพ
ตามปกต ิ

การสำรวจสอบถาม แบบสอบถาม 

๗.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ๗.๑ระบบการบริหารงานด้านการเงินและด้านพสัดุ  ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปรง่ใส และถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการ 

๗.๒ โรงเรียนมพีัสดเุพียงพอต่อความต้องการ และถูกต้องตามระเบียบราชการ และครุภัณฑ์ 
ที่ใช้ภายในโรงเรียนได้รับการซอ่มบำรุงและอยู่ในสภาพที่พรอ้มใช้งานได้ตามปกติ 
 



๒๓๐ 

 

 

โครงการ  ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
แผนงาน  กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. ข้อที่ ๔ สพป.กทม. ข้อที่ ๖ โรงเรียน ข้อที่ ๖  
สนองมาตรฐานประกัน มาตรฐานที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพนารัตน์ จารีตพิทยา นายเจษฎาภรณ์ สุดานิชและ นางสาวประภัสสร นรวรรณ 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้เน้นการจัดการศึกษาโดยการกระจายอำนาจ การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ   ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริหารงานทั่วไป  ให้ถึงระดับสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษา
ได้รับเงินงบประมาณในการบริหารจัดการมากยิ่งข้ึน  การบริหารงานการเงิน บัญชีและการพัสดุในสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง  และจำเป็นต้องมีระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อป้องกันการทุจริตและ
การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามเป้าหมายที่กำหนด    

การตรวจสอบภายในเป็นเครื ่องมือทางการบริหารที ่มีความสำคัญในการสอบทาน ทบทวนและ
ประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ ตลอดจน
การปฏิบัติงานอื่น ๆ  ว่าดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และ
โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
           โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย( กระจ่าง สิงหเสนี ) จึงได้จัดทำโครงการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษาข้ึน เพื่อควบคุมความเสี่ยงของการบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย 
ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล และ กลุ่มบริหารงานทั่วไป   
ตลอดจนตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษาให้มีการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร
แผนงานและระเบียบวิธีปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของราชการ  
๒.วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการควบคุมการเงินที่ดี ป้องกันการรั่วไหลและสูญหาย มีการดูแล 
ป้องกันทรัพย์สินที ่รัดกุมและสามารถตรวจสอบได้ และมีการใช้ทรัพยากร และงบประมาณอย่างคุ ้มค่า 
ประหยัด  มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใสทางการเงิน สามารถตรวจสอบได้   
  ๒.๒  เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรและส่งเสริมการทำงาน
เป็นทีม รวมทั้งสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 



๒๓๑ 

 

 

 

๓.เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ร้อยละ ๘๐ ของระบบควบคุมภายในสถานศึกษามีระบบการควบคุมการเงินที่ดี ป้องกันการ
รั่วไหลและสูญหาย มีการดูแล ป้องกันทรัพย์สินที่รัดกุมและสามารถตรวจสอบได้ มีการใช้ทรัพยากร และ
งบประมาณอย่างคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใสทางการเงิน สามารถตรวจสอบได้   
  ๓.๑.๒ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริม
การทำงานเป็นทีม รวมทั้งสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างครบถ้วน
และได้รับคำปรึกษา แนะนำแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของราชการ 
  ๓.๒.๒  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการด้านการเงิน  บัญชีและการพัสดุ ในเชิงคุณภาพเป็นที่พอใจ 
ปฏิบัติหน้าที่โดยความสุจริต  โปร่งใส และตรวจสอบได้   
  ๓.๓ ตัวชี้วัด 
  ๓.๓.๑  ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษามีความพึงพอใจการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน 
  ๓.๓.๒ ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
การตรวจสอบภายในตามหลักสูตรของกรมบัญชีกลาง   
  ๓.๓.๓ สถานศึกษา ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง 
ตามระเบียบ 
๔.ปฏิทินการดำเนินงาน 

 
                   ระยะเวลา 
     กิจกรรม 

ปกีารศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔                         พ.ศ.๒๕๖๕ 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.  มค. กพ. มีค. เมย. ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศกึษา 

๑.ประชุมวางแผน แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 
และขออนุมัต ิ
 

            ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

นางพนารัตน์ จารีตพิทยา 

 

๒.จัดทำแผนและดำเนินการ

ตรวจสอบการดำเนินงาน 

ด้านการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณของสถานศึกษา 

            ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

นางพนารัตน์ จารีตพิทยา 

นายเจษฎาภรณ์ สุดานิช 
นางสาวประภัสสร นรวรรณ 
 



๒๓๒ 

 

 

 

 
                   ระยะเวลา 
     กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔                             พ.ศ.๒๕๖๕ 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.  มค. กพ. มีค. เมย. ผู้รับผิดชอบ 

๓.จัดใหบุ้คลากรของหน่วย

ตรวจสอบภายในได้รับการ

พัฒนาความรู้ความสามารถ

ด้านการตรวจสอบภายในตาม

หลักสูตรของ สพฐ.และ

กรมบัญชีกลาง 

            นางพนารัตน์ จารีตพิทยา 

นายเจษฎาภรณ์ สุดานิช 
นางสาวประภัสสร 
นรวรรณ 

๔.การรวบรวมข้อมูลความ

เสี่ยงผลจากการดำเนินงาน

ของสถานศึกษา 

            นางพนารัตน์ จารีตพิทยา 
นางสาวรัตนา  ยืนยง 
คณะกรรมการดำเนินงาน 

๕.สรปุรายงานผลการ

ดำเนินการควบคุมภายใน          

ส่ง สพป.กทม. 

            นางพนารัตน์ จารีตพิทยา 
นางสาวรัตนา  ยืนยง 
นายณรงค์ น้ำดอกไม ้

๖.สรปุรายงานผลการดำเนิน

โครงการ 

            นางสาวสุนิษา  บัวสง 
นางพนารัตน์ จารีตพิทยา 
คณะกรรมการดำเนินงาน 

สถานท่ีดำเนินการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
๕. งบประมาณ จากงบเงินอุดหนุน (รายหัว) จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

๑.จัดให้บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในได้รับการพฒันาความรู้ 
ความสามารถด้านการตรวจสอบภายในตามหลักสูตรของ สพฐ. 
และกรมบญัชีกลาง 

  ๔,๐๐๐.๐๐ 

๒.จัดทำรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบภายใน ส่ง สพป.กทม. 
 -กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม ๒ รีมๆ ละ ๑๓๐ บาท 
 

  ๑,๐๐๐.๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



๒๓๓ 

 

 

 
 
๖.การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษามีความพึงพอใจ
ในการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน 

๑. สอบถามความพึงพอใจ 
๒.ประเมินผลงาน 

๑. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
๒. แบบรายงานผล 
การดำเนินงาน  
ตามแผนการควบคุมภายใน
ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

๒. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรในหน่วยตรวจสอบ
ภายในได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านการตรวจสอบภายในตามหลักสูตรของ
กรมบัญชีกลาง 

๓. สถานศึกษา ได้รับการตรวจสอบการ
ดำเนินงานด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ถูกต้องตามระเบียบ 

๗.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ สถานศึกษามีระบบมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๗.๒สถานศึกษา มีการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 ๗.๓ บุคลากรผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งการดำเนินงานอย่าง
ถูกต้อง   
 


