
 



คํานํา 

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  เปนหนาท่ีของโรงเรียนในการวางแผนและดําเนินการซึ่งโรงเรียน

วัดประยุรวงศาวาส ไดดําเนนิการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา 2564 ข้ึนเพื่อเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานประจําป โดยโรงเรียนไดศึกษาทบทวน แผนปฏิบัติราชการในปท่ีผานมาเพื่อนําขอมูลมา

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการจัดทําแผนไดยึดหลักการไว 3 ประการ คือ 

ประการท่ีหนึ่ง ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ประการท่ีสอง ตองสอดคลองกับ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y. 

Model)  ไดแก สงางาม (SMART) วิซาการเปยม (WISE) และยอดเยี่ยมเยาวชน (YOUTHFUL) ประการ

สุดทายตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาช้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน  ดังนั้นโครงการท่ี

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสไดจัดทําจํานวน 21 โครงการซึ่งจะประกอบดวย 4 ฝาย ไดแก ฝายบริหารวิชาการ 

ฝายบริหารงานบุคคล ฝายบริหารงบประมาณ และฝายบริหารท่ัวไป แผนปฏิบัติการฉบับนี้จึงมีความสมบูรณ

ในระดับหนึ่ง เพราะเกิดจากการปรึกษาหารือ และความรวมมือจากทุกฝาย เอกสารเลมนี้จึงจะเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว เพื่อการปฏิบัติการอยางเปนระบบตลอดปการศึกษา 

2564 
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ขอมูลพื้นฐานท่ัวไป 

                                       *********************************** 

ประวัติความเปนมาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 ตามแผนการศึกษาชาติ ฉบับ พ.ศ. 2503 จัดขยายการศึกษา ภาคบังคับจากส่ีปเปนเจ็ดป กรมสามัญศึกษาจึง

รับชวงการจัดการศึกษาช้ันมัธยมตนเดิมของกรมสามัญศึกษามาเปนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ในกรมสามัญศึกษา   

ในป พ.ศ.2504  กรมสามัญศึกษาจึงจัดสรางโรงเรียน เพิ่มเติมเตรียมรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อให

สอดคลองตามแผนการศึกษาของชาติดังกลาวแลว  เฉพาะในสวนกลาง ทางกรมสามัญศึกษา   ไดจัดสรางโรงเรียนข้ึน

หลายแหง ในจํานวนนี้มีโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสอยูดวยโรงเรียนหนึ่ง 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสต้ังอยูในบริเวณวัดประยุรวงศาวาส ตําบลวัดกัลยาณ  อาํเภอธนบุรี  จังหวัดธนบุรี  

การจัดสรางโรงเรียนนี้ กรมสามัญศึกษาไดรับความรวมมือความอนุเคราะหจากคณะสงฆวัดประยุรวงศาวาส  ใหท่ีดิน

ในการกอสรางซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ 2 ไร   ซึ่งเดิมเปนกุฏิคณะ 1  ใน  พ.ศ. 2504 นั้น ครั้งแรกไดงบประมาณ 2 ลาน

บาท ในจํานวนนี้ ไดถวายวัดเปนคารื้อถอนจํานวน หนึ่งแสนหาหมื่นบาท เหลือจากนั้นจึงไดกอสรางเปนอาคารหลัง

แรกเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามช้ันมี   11 หองเรียนเปดทําการสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2504 

รับนักเรยีนในระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 

 ตอมาในป พ.ศ. 2504 ไดรับงบประมาณอีก หกแสนบาทสรางเติมเปนฐานตัวยู(U)เพิ่มเติมอีก 6 หองเรียน

แ ล ะ โร ง เรี ย น วั ด ป ร ะ ยุ ร ว ง ศ าว าส ทํ า พิ ธี เป ด เป น ท า ง ก าร เมื่ อ วั น ท่ี  1 8  สิ ง ห า ค ม  พ .ศ . 2 5 0 4   

โดยหมอมหลวงปน  มาลากุล  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานในพิธี 

พ.ศ.2505 ไดรับงบประมาณในการกอสรางตอเติมอาคารอาคารเรียนเปนรูปตัวยู ( U ) สรางเสร็จมีหองเรียน

เพิ่มเติมข้ึนเปน 27 ขนาดหองกวาง 9 X 6 เมตรประกอบดวย หองเรียน 18 หอง  หองครูใหญ 1 หอง  หองธุรการ    

1 หอง  หองธุรการ 1 หอง  หองโสตทัศนศึกษา  หองสมุด 2 หอง หองประชุม 1   หองฝกงานชายหญิง 2 หอง       

มีหองน้ําหองสวมพรอมอยูภายในอาคารเรียน ราคากอสรางท้ังส้ินเปนเงิน 2,650,000 บาท ( สองลานหกแสนหาหมื่น

บาทถวน) 

 พ.ศ.2506  ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนเพิ่มเติมเปนอาคารเรียนช้ันเดียว 2 หองเรียน ดานทิศ

ตะวันตกใชเปนหองคหกรรมและหองหัตถกรรม ในราคางบประมาณกอสราง  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)

ปจจุบันเปนหองนาฏศิลปฟอนรํา 

 พ.ศ. 2508 ไดจัดต้ังกรรมการผูปกครองนักเรียน และจัดต้ังกองทุนราชปญญาสุธี เพื่อชวยสนับสนุนดานการ

เรียนการสอน และชวยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลน 

 พ.ศ. 2509 เขารวมโครงการวัดผลปลายภาคเรียน เล่ือนช้ันโดยการสอบปลายปเปนบางช้ันโครงการสงเสริม

ความรูความเขาใจอันดีระหวางชาติ 

 พ.ศ. 2517 จัดต้ังมูลนิธิราชปญญาสุธี 

 พ.ศ. 2518 จัดต้ังสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 พ.ศ. 2519 เขารวมโครงการทดลองการเรียนการสอนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2521 

พ.ศ. 2521  เปดทําการสอนหลักสูตรใหมเปดรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 



แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 | หนา 2 

 

พ.ศ. 2523 โรงเรียนโอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา มาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ในปนี้โรงเรียนไดปรับปรุงสนามเสาธง 

บริเวณสนามศาลาไทยเปนพื้นสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชเงินสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

คากอสรางเปนเงิน 103,362 บาท ( หนึ่งแสนสามพันสามรอยหกสิบสองบาทถวน) 

พ.ศ. 2525 ปรับปรุงหองเรียนใชเปนหองโสตทัศนศึกษาใชงบสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุร

วงศาวาส และไดรับงบประมาณปรับปรุงเข่ือนทางระบายน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออก  สรางเข่ือนคอนกรีต ทํารั้ว

ดานหลังรวมคากอสรางตอเติมอาคารเรียน ดานทิศตะวันออกเปนอาคารช้ันเดียวเงนิงบประมาณคากอสราง 536,660 

บาท (หาแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกรอยหกสิบบาทถวน) 

พ.ศ. 2526 เขารวมโครงการทดลอง เสริมสรางลักษณะนิสัยเพื่อพัฒนาคานิยมของอาชีพของเยาวชน รวมกับ

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับความรวมมือประสบความสําเร็จดวยดี 

พ.ศ.2527 ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน ไดรับงบพัฒนาชุมชนสมาชิกสภาผูแทนราษฏร เขตกรุงเทพมหานคร 

รวมกับสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เปนเงิน 100,025 บาท (หนึ่งแสนยี่สิบหาบาทถวน) ได

รวมโครงการเสริมสรางลักษณะนิสัยในการทํางานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

พ.ศ. 2531 ไดปรับปรุงสนามจัดทําท่ีนั่งพักผอนรวมสวนหยอมยกพื้นเวทีหนาอาคารเรียนดานทิศตะวันออก 

และท่ีนั่งพักผอนริมสนามดานทิศตะวันตกจัดเกาอี้หมุนสไลดและท่ียืนออกกําลังกายของนักเรียนช้ัน ป.1 ใชเงิน

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เปนเงิน  37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 

จัดทําฐานสงเสริมสมรรถภาพทางกาย ไดรับเงินงบประมาณผานกลุมโรงเรียนสุโขทัยรวม 3 ฐาน เปนเงิน 

3,019 บาท ( สามพันสิบเกาบาทถวน) 

พ.ศ. 2523 ไดระบบงบประมาณกอสรางอาคารเรียนรูแบบพิเศษเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน สราง

ทางทิศตะวันออกติดกับเจดียวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารงบประมาณคากอสราง  1,177,800 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสน

เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน ) เนื่องจากงบประมาณจํากัดทางโรงเรียนไดรับเพิ่มเติมจากสมาคมผูปกครองและ

ครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ตอเติมกั้นหองโถงช้ันลางเปนหองเรียน 2 หอง พรอมท้ังปรับปรุงรอบอาคารเปน

พื้นฐานอฐิซีแพค เสริมบันไดทางข้ึน เปนเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน ) สมารถใชเปนหองเรียนได 

4 หองเรยีน เปดใชทันในวันเปดภาคเรียนปการศึกษา 2534 

พ.ศ. 2534 ปรับปรุงหองน้ํา หองสวมครูจํานวน 4 หอง ใชเงินสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุร

วงศาวาส งบประมาณคาซอมแซมปรับปรุง 44,000 บาท ( ส่ีหมื่นส่ีพันบาทถวน ) 

พ.ศ.2536 เปดรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษา 

พ.ศ.2537 ไดรับงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดตอเติมช้ัน 3 ของอาคารเอนกประสงคแบบพิเศษ (อาคาร

เทพประสิทธิ์ ) เปนเงิน 550,000 บาท (หาแสนหาหมื่นบาทถวน )และไดรับงบประมาณกอสรางตอเติมอาคารเรียน

ดานขางแบบพิเศษเปนเงิน 1,500,000 บาท (หนี่งลานหาแสนบาทถวน) 

พ.ศ. 2538 ไดรับความอนุเคราะหจากคณะกรรมการวัดประยุรวงศาวาสขยายรั้วโรงเรียนออกไปอีกประมาณ 

6 เมตร ตลอดแนวดานหนาโรงเรียน 

พ.ศ. 2542 ปรับปรุงและขยายท่ีพักผูปกครองรานคาหนาโรงเรียนปดทององคพระสัมพุทธพรรณีศรีประยุร

วงศวิวัฒน กป.กทม. อนุมัติเลิกแผนการจัดช้ันเรียนระดับกอนประถมศึกษา 
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พ.ศ. 2543 จัดหาเครื่องดนตรีวงโยทวาทิต 24 ช้ิน เปนเงิน 200,000 บาท (สามแสนบาทถวน) ปรับปรุงภูมิ

ทัศน และปลูกตนไมขนาดใหญ 6  ตน พรอมจัดสวนหนาโรงเรียน พัฒนาสายระบบโทรทัศนโรงเรียน และหอง

คอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2544  ปรับปรุง หองน้ํานักเรียน 3 ช้ัน เปนเงิน 488,000 บาท(ส่ีแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน)โดย

ไดรับงบประมาณ 252,300 บาท (สองแสนหาหมื่นสามพันบาทถวน ) สมคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศา

วาสมทบเพิ่มเติมอีก 195,700 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน) ปรับพื้นท่ีรับประทานอาหารนักเรียน

ดานหลังช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เปนเงิน 67,000 บาท( หกหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ปรบัปรุงหองธุรการเปนเงิน 62,000 

บาท หกหม่ืนสองพันบาทถวน) สรางหองสวมครูเปนเงิน 55,000 บาท( หาหมื่นหาพันบาทถวน) ปรับปรุงรองระบาย

น้ําบริเวณสนาม และทําทอระบายน้ําเพิ่มเติมอาคารพุทธวรญาณ และไดจัดต้ังกองทุน สุปราณี  บํารุงทรัพย จํานวน 

500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) สรางระบบ LAN  LINE  

พ.ศ. 2545  ปรับปรุงหองสมุดเปนศูนยวิทยบริการแหลงรวมหนังสือและระบบส่ือ โดยไดรับเงินจาก สมเด็จ

พระมหารัชมังคลาจารยเจาคณะใหญหนเหนือ และอธิบดีสงฆวัดปาดน้ําภาษีเจริญเปนเงิน 900,000 บาท (เกาแสน

บาทถวน)และติต้ังแอรช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 แปดเครื่องเปนเงิน 420,000 บาท (ส่ีแสนสองหมื่นบาทถวน) 

พ.ศ. 2546 เปล่ียนเครื่องคอมพิวเตอรหองคอม 2 จํานวน 24 เครื่อง เปนเงิน 439,500 บาท     (ส่ีแสนสาม

หมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) ใชเงินสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

พ.ศ. 2547 ปรับปรุงเปล่ียนหลังคาโรงอาหารดานหนาโรงเรียนเปนเงิน 254,500 บาท (สองแสนหาหม่ืนส่ีพัน

หารอยบาทถวน) ใชเงินสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  วันท่ี 7 กรกฎาคม  2547 โอนสังกัดมา

เปนสํานักงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2548  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนในฝนของเขตธนบุรี(โครงการ 1 

อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน ) ไดรับงบประมาณโครงการโรงเรียนในฝน เปนเงิน 976,000 บาท (เกาแสนเจ็ดหม่ืนหกพัน

บาทถวน)และงบอุดหนุน จํานวน 200,000 บาท(สองแสนบาทถวน) ในการปรับปรุงหองสมุด, หองคอมพิวเตอร,   

หองคณิตศาสตร 

 พ.ศ. 2549  โรงเรียนไดรับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟาเปนเงิน 277,000 (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาท

ถวน)และงบประมาณจากสมาคมผูปกครองและครูจํานวน  150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)จัดทํา

หองอาหารหลังช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  และไดรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 จากสํานักงาน

รับรองมาตราฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาพรวมระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 พ.ศ. 2550  ปรับปรุงหองจริยศึกษาเปนเงิน 146,300 บาท(หนึ่งแสนส่ีหมื่นหกพันสามรอยบาทถวน) ไดรับ

งบประมาณสนับสุนจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเปนเงิน 100,00 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และงบสนับสนุนจาก

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสจํานวน  46,000 บาท 

 พ.ศ. 2551 ใชงบประมาณจากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จํานวน 1,000,000 บาท

(หนึ่งลานบาทถวน) ปรับปรุงหองเรียนนาฏศิลป,หองเรียนดนตรีไทย,หองปฏิบัติการภาษาไทย,หองปฏิบัติกา

คณิตศาสตร,หองวิชาการของโรงเรียน,พยาบาลและปรับปรุงหองหองสวมนักเรียนชาย - นักเรียนหญิงท้ัง 3 ช้ันและ

หองน้ําครู 
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 พ.ศ. 2552 ใชเงินนอกงบประมาณ จํานวน 1,550,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนหาหมื่นบาทถวน)ปรับปรุง

หองประชุม  ส.ว.ย. ปรับปรุงหองเรียนดนตรีสากล,ปรับปรุงหองเรียนการงานอาชีพ,ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร

หองสมุด ,ปรับปรุงระบบงานกิจกรรมนักเรียนและระบบการเงินโดยใชระบบคอมพิวเตอร 

 พ.ศ.  2553  ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการ HP2  จํานวน 1,111,000 บาท(หนึ่งลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น

หนึ่งพันบาทถวน)และใชเงินนอกงบประมาณ จํานวน 289,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นเกาพันพันบาทถวน)สรางโคง

หลังคาสนามรวมเปนจํานวนเงิน 1,400,000 บาท(หนึ่งลานส่ีแสนบาทถวน) 

 พ.ศ. 2554 ไดรับงบประมาณซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเปนเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน) และ 

ไดรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 3 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.)ภาพรวมระดับคุณ  ระดับดีมาก  ไดรับการรับรองคุณภาพจากจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 พ.ศ. 2556  ไดทําการปรับปรุงอาคารสํานักงานโดยใชเงินนอกงบประมาณเปนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสน

หาหมื่นบาทถวน) 

 พ.ศ. 2558 ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนวิ4พุทธช้ันนํา รุนท่ี 6 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และไดรับรางวัล Energy  mind  

award ระดับ  4  ดาว  จากการไฟฟานครหลวง และไดรับงบประมาณทาสีอาคารเรียน เปนเงิน 687,500  บาท (หก

แสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทหารอยบาทถวน ) 

 พ.ศ. 2560  ไดรับงบประมาณ ปรับปรุงหองน้ําหองสวมนักเรียนชาย-นักเรียนหญิงและหองน้ําครูทุกหองทุก

ช้ัน และปรับปรุงดานหนาโรงเรียน ปรับปรุงบันไดอาคารเรียนท้ังหมดใชงบประมาณเปนเงิน 2,119,826 บาท (สอง

ลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเกาพันแปดรอยยี่สิบหกบาทถวน) 

 พ.ศ. 2561  เด็กหญิงอมิตา  สุปนะ นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสไดรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 

 พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสไดรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุนท่ี 3   รางวัลหนึ่ง

โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมจากคุรุสภา ไดรับจัดสรรงบประมาณ เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน อาคารประกอบและฝาโรง

อาหารเปนเงินจํานวน 1,914,000 บาท (หนึ่งลานเกาแสนหนึ่งหมื่นส่ีพันบาทถวน) แลไดรับงบประมาณโครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน ) ปรับปรุงหองประชุมพระเทพปวรเมธีและไดรับ

การประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) ภาพรวมระดับคุณภาพ ดี 

 พ.ศ. 2563  ไดรับจัดสรรงบประมาณ 674,500 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันบาทถวน)ปรับปรุงเปล่ียนพื้น

สนาม  และเงินนอกงบประมาณจํานวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)จัดทําหองเรียนคอมพิวเตอรใหมติด

หองสมุดจํานวน 25 เครื่อง 

 พ.ศ.  2564  ไดรับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารหองเรียนดนตรีไทย  หองนาฏศิลปเปนเงิน 1,582,600  

บาท (หนึ่งลานหาแสนแปดหมื่นสองพันหกรอยบาทถวน) 

                 -ไดรับจัดสรรเครื่องถายเอกสาร SINDOH  จํานวน  1  เครื่อง 

                - ไดรับจัดสรรถังเก็บน้ําไฟเบอร 2,000  ลิตร จํานวน 2 ถัง 

 ปจจุบันเปดทําการสอนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนท้ังหมด 366 คน 
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สภาพอาคารในปจจุบัน มี 6 อาคาร 

 อาคารท่ี 1 เปนอาคาร 3 ช้ัน มีลักษณะเปนรูปตัวยู ( U ) ใชเปนหองเรียนและหองพิเศษอื่นๆ 

 อาคารท่ี 2 เปนอาคารช้ันเดียวใชเปนหองพิเศษสอนนาฏศิลปและดนตรีไทย 

 อาคารท่ี 3 เปนอาคาร 3 ช้ัน ช่ือ (อาคารพระเทพประสิทธิ์) ใชเปนหองเรียนช้ันประถมศึกษาปที 3 

  หองเรียนศิลปศึกษา , หองเรียนการงานพื้นฐานอาชีพ 

 อาคารท่ี 4 เปนอาคารอเนกประสงค 3 ช้ัน ช้ัน1เปนหองปฏบัิติการวิทยาศาสตร ช้ัน 2 เปนหอง 

   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 3 เปนหองโสตทัศนศึกษา 

 อาคารท่ี 5  อาคารพระพุทธวรญาณ เปนอาคาร 2 ช้ัน ช้ัน 1 เปนลานธรรมและหองพยาบาล 

  ช้ัน 2 เปนสํานักงานมูลนิธิราชปญญาสุธีและสมาคมาผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 อาคารท่ี 6 เปนอาคารสหกรณรานคาโรงเรียน 

รายนามผูบริหารโรงรียนวัดประยุรวงศาวาส 

1. นางปรีดา  จันทรุเบกษา พ.ศ. 2504 - 2508 

2. นางทองหลอ  แกวประยูร พ.ศ. 2508 - 2516 

3. นางสมจินตนา ภักด์ิดีศรีวงศ พ.ศ. 2516 - 2522 

4.  นางสาวจันทรแรม   เจริญวงศ พ.ศ. 2523 - 2527 

5. นายศิริพงษ  รักษวงศวาน พ.ศ. 2527 - 2530 

6. นายสุเมธ  ชอบผล  พ.ศ. 2530 - 2536 

7. นายขวัญชัย  เวชกามา พ.ศ. 2536 - 2542 

8. นายประวิทย  ตรีคณิตสาณ พ.ศ. 2542 - 2547 

9. นายประสาท  พวงมาลี  พ.ศ. 2542 - 2550  

10. นายสมยศ  สุทธิพันธุ พ.ศ. 2550 - 2556 

11. นางสุทธิมาลย สมวาจา  พ.ศ. 2556 - 2559 

12. นางสุรดา  ไชยสงคราม พ.ศ. 2559 - 2563 

13. นายสมชาย  ถนอมวงศ  พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สถานท่ีต้ังของโรงเรยีน: ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี รหัสไปรษณีย 

1 0 6 0 0  โ ท ร ศั พ ท  0 2 -4 6 5 2 8 6 0  โ ท ร ส า ร  0 2 -4 6 6 2 0 0 1   E-mail: swy2557@gmail.com 

Website: http://www.swy.ac.th 

 

 

 

 

 

 

mailto:swy2557@gmail.com
http://www.swy.ac.th/
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ปรัชญาโรงเรียน : รูดี ประพฤติดี เปนผูเจริญ 

วิสัยทัศน :     โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเปนโรงเรียนวิถีพุทธ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

   นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู ส.ว.ย.โมเดล 

เอกลักษณ :   ลูก ส.ว.ย. เปนผูรูดี ประพฤติดี เปนผูเจริญ 

อัตลักษณ :    มีความรู คูคุณธรรม ตามแนววิถีพุทธ 

คุณธรรมอัตลักษณ : วินัย ความรับผิดชอบ จิตอาสา 

 

การจัดองคกรและโครงสรางการบริหาร 

 การบริหารงานโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารงาน 

แบงออกเปน 4 งาน ดังนี ้

1. ดานการบริหารวิชาการ  มีภาระหนาท่ี 17 อยางดวยกันคือ 

 1.1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน  

 1.2 การวางแผนงานดานวิชาการ  

 1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

 1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

 1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

 1.6 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

 1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

 1.8 การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  

 1.9 การนิเทศการศึกษา  

 1.10 การแนะแนว  

 1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  

 1.12 การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  

 1.13 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 

 1.14 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถานประกอบการ 

เละสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

 1.15 การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา  

 1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา  

 1.17 การพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

2. ดานการบริหารงบประมาณ  มีภาระหนาท่ี 22 อยางดวยกันคือ 

 2.1 การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แลวแตกรณี 

 2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 
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 2.3 การอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

 2.4 การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  

 2.5 การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  

 2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ  

 2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ  

 2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

 2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  

 2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

 2.11 การวางแผนพัสดุ 

 2.12 การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือส่ิงกอสรางท่ีใชเงิน งบประมาณ

เพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแลวแตกรณี 

 2.13 การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ  

 2.14 การจัดหาพัสดุ  

 2.15 การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ  

 2.16 การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  

 2.17 การเบิกเงินจากคลัง  

 2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน  

 2.19 การนําเงินสงคลัง  

 2.20 การจัดทําบัญชีการเงิน  

 2.21 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  

 2.22 การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

3. ดานการบริหารงานบุคคล  มีภาระหนาท่ี 20 อยางดวยกันคือ 

 3.1 การวางแผนอัตรากําลัง  

 3.2 การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 3.3 การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  

 3.4 การเปล่ียนตําแหนงใหสูงข้ึน การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.5 การดําเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือน  

 3.6 การลาทุกประเภท  

 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 3.8 การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

 3.9 การส่ังพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอน  

 3.10 การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

 3.11 การอุทธรณและการรองทุกข  

 3.12 การออกจากราชการ  
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 3.13 การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 

 3.14 การจัดทําบัญชีรายช่ือและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 3.15 การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 3.16 การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ  

 3.17 การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 3.18 การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.19 การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 

 3.20 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน 

บุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 

4. ดานการบริหารท่ัวไป มีภาระหนาท่ี 21 อยางดวยกันคือ 

 4.1 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  

 4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  

 4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  

 4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  

 4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  

 4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

 4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

 4.8 การดําเนินงานธุรการ  

 4.9 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม  

 4.10 การจัดทําสํามะโนผูเรียน  

 4.11 การรับนักเรียน  

 4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  

 4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

 4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

 4.15 การทัศนศึกษา  

 4.16 งานกิจการนักเรียน  

 4.17 การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

 4.18 การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและ 

สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

 4.19 งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน การรายงานผลการปฏิบัติงาน  

 4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  

 4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
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 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีผูอํานวยการคือ นายสมชาย  ถนอมวงศ ยึดหลักบริหารแบบธรรมาภิบาล ใช

เทคนิคการบริหาร PDCA โดยการกระจายอํานาจและมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึง

มีคําส่ังมอบหมายงานให มีผูรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

 1. นายพรชัย  ปติควร  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 2. นางศิริวัลย  ปรุงศักด์ิ  หัวหนากลุมงานบริหารงบประมาณ 

 3. นายวรากร  ดวงประสาท  หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

 4. นางสาวรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 

การจัดองคกรและโครงสรางการบริหารของโรงเรยีน ดังกลาว ไดจัดแสดงไวในแผนภูมิท่ี 1  
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กลุมสาระฯภาษาไทย 
นางสาววรัญญา สุขลิ้ม 

 

 
 

 
 

กลุมสาระฯสังคมศึกษา 
นางสาวรักขณาวัลย ชวงชัยชนะ   

 

 
 

 

กลุมสาระฯกอท. 
   นางสาวชนินันท คลายมณ ี
 

 

กลุมสาระฯสุขศึกษา 
พละศึกษา 

นางมยุรี โคสิตานนท 
 

กลุมสาระฯศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป 

นายสุทัศพันธ ปนสุวรรณบตุร 
 

กลุมสาระฯคณติฯ
นางสาวกิตติพร แข็งขัน 

 
 

 

กลุมสาระฯวิทย 
นางสาวปุณณาฎา ศรีเมือง 

 
 

กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 
นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 

คณะกรรมการเครอืขายผูปกครอง สมาคมศิษยเกา 

มูลนิธิราชปญญาสุธ ี

 

ผูอํานวยการโรงเรยีน 
นายสมชาย  ถนอมวงศ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลุมบริหารงบประมาณ 
นางศิริวัลย ปรุงศักดิ ์

แผนภูมิท่ี 1 โครงสรางการบรหิารโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

กลุมบริหารท่ัวไป 
นางสาวรักขณาวัลย ชวงชัยชนะ   

กลุมบริหารวิชาการ 
นายพรชัย ปติควร 

กลุมบริหารงานบุคคล 
นายวรากร  ดวงประสาท 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 
นางสาววิวรรณ  แซจิว 

กลุมพัฒนาผูเรียน 
นายภีมวิชญ สีแกว 
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ขอมูลบุคลากร 

 ในปการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีผูบริหาร 1 คน ขาราชการครู 19 คน  

ครูอัตราจาง 7 คน เจาหนาท่ีธุรการ 1 คน  ลูกจางประจํา 1 คน แมบาน 2 คน รวมท้ังส้ิน 31 คน รายละเอียดดังนี้  

2.1) ฝายบริหาร 

ท่ี 
ช่ือ-สกุล/ 

วัน เดือน ปเกิด 
ตําแหนง 

วุฒิ 

(สาขา/วิชาเอก-โท) 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1 นายสมชาย  ถนอมวงศ 

26 ธันวาคม 2504 

ผูอํานวยการ 

ชํานาญการพิเศษ 

คม. 

(บริหารการศึกษา) 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

2 นางสาววิวรรณ แซจิว 

31 มีนาคม 2521 

รองผูอํานวยการ 

ชํานาญการ 

คม. 

(บริหารการศึกษา) 
รองผูอํานวยการโรงเรียน 

2.2) ขาราชการครู 

ท่ี 
ช่ือ-สกุล/ 

วัน เดือน ปเกิด 
ตําแหนง 

วุฒิ 

(สาขา/วิชาเอก-โท) 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1 นางสาวรักขณาวัลย ชวงชัยชนะ 

9 เมษายน 2506 

ครูชํานาญการ กศ.บ.  

(สังคมศึกษา) 

- หัวหนาบริหารงบประมาณ 
- หัวหนาฝายกิจการนักเรียน 
- หัวหนางานอาคารสถานทีแ่ละ
สภาพแวดลอม 
- ครูผูสอนกลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ 

2 นางศิริวัลย ปรุงศักด์ิ 

17 มิถุนายน2509 

ครูชํานาญการ วท.บ.  

(ชีววิทยา) 

- หัวหนาบริหารงบประมาณ 
- หัวหนางานบริหารการเงิน 
- ครูผูสอนกลุมสาระฯวิทยาศาสตร 

3 นางมยุรี โมสิตานนท 

7 ตุลาคม 2504 

ครูชํานาญการ กศ.บ.  

(พลศึกษา) 

- หัวหนากลุมสาระฯสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
- ครูผูสอนกลุมสาระฯสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

4 นางสาวจิรัชญา จันทร 

22 เมษายน 2524 

ครูชํานาญการ คม.  

(บริหารการศึกษา) 

- หัวหนางานพัสดุ 

- ครูผูสอนกลุมสาระฯวิทยาศาสตร 

5 นางชุติมา สันตินิวัฒน 

22 กันยายน 2506 

ครูชํานาญการ ค.บ.  

(เทคโนโลยี) 

- หัวหนาสายช้ัน 

- เลขาฝายบริหารงานบุคคล 

- กรรมการเก็บรักษาเงิน 

- ผูจัดการรานสหกรณโรงเรียน 

- งานสมาคมผูปกครองและครู 

6 นางสาวชนินันท คลายมณี 

9 มีนาคม 2528 

ครูชํานาญการ วท.บ.  

(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 

 

 

 

- หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 

- หัวหนากลุมสาระฯ กอท. 

- งานทะเบียนนักเรียน 

- ผูดูแลระบบ DMC Datamanagement 

center 

- ผูดูแลระบบ Schoolmis ระบบจัดการ

ผลการเรียน 

- ผูดูแลระบบ CCT ระบบปจจัยนักเรียน

ยากจน 

- ผูดูแลระบบ SET นักเรียนพิการ 
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ท่ี 
ช่ือ-สกุล/ 

วัน เดือน ปเกิด 
ตําแหนง 

วุฒิ 

(สาขา/วิชาเอก-โท) 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

7 นายวรากร ดวงประสาท 

28 สิงหาคม 2512 

ครูชํานาญการ ค.บ.  

(ประถมศึกษา) 

- หัวหนาฝายบุคคล 
- กรรมการฝานโยบายและแผน 
- กรรมการจัดทําคําของบประมาณ 
- ประธานกรรมการงานโสตทัศนศึกษา 
- ประธานพัฒนาเครือขายสารสนเทศ 

8 นายพรชัย ปติควร 

8 เมษายน 2534 

ครูปฏิบัติการ กศ.บ.  

(ภาษาไทย) 

- หัวหนางานฝายวิชาการ 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานพัฒนาหลักสูตร 
- งานเหรัญญิกสหกรณโรงเรียน 
- เวรประจําวันและเวรยามกลางคืน 
- งานเก็บบํารุงรักษาพัสดุ 

9 นายภีมวิชญ สีแกว 

25 กุมภาพันธ 2536 

ครูปฏิบัติการ ค.บ. 

(สังคมศึกษา) 

- หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- งานประชาธิปไตย 
- งานธุรการโรงเรียน 

10 นางสาวปุณณฎา ศรีเมือง 

15 เมษายน 2531 

ครูผูชวย วท.บ. 

(วิทยาศาสตร) 

- หัวหนาสายชั้น ป.4 
- หัวหนากลุมสาระฯวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี 
- เจาหนาที่บัญชีการเงินโรงเรียน 
- งานประกันอุบัติเหตุ 

11 นางสาวฐิติมา ไสยโสภณ 

18 เมษายน 2533 

ครูปฏิบัติการ ค.บ. 

(ภาษาอังกฤษ) 

 - กรรมการการเงินโรงเรียน 
- ชวยงานธุรการโรงเรียน 

12 นางสาวกิตติพร แข็งขัน 

21 มีนาคม 2534 

ครูผูชวย ค.บ. 

(คณิตศาสตร) 

- หัวหนากลุมสาระฯคณิตศาสตร 
- หัวหนางานทะเบียนนักเรียน 
- งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน 
- งานแนะแนว 
 - ผูดูแลระบบ DMC Data 
management center 
- ผูดูแลระบบ Schoolmis ระบบจัดการ
ผลการเรียน 

13 นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 

13 มกราคม 2534 

ครูผูชวย ศศ.บ. 

(ภาษาอังกฤษ) 

- หัวหนากลุมสาระฯภาษาอังกฤษ 
- เจาหนาบัญชีเงินสมาคมผูปกครองและ
ครู 
- งานประกันสังคม 
- ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- ทุนนักเรียนมูลนิธิราชปญญาสุธี 

14 นางสาววรัญญา สุขล้ิม 

1 มกราคม 2538 

ครูผูชวย 

 

ค.บ. 

(ภาษาไทย) 

- หัวหนากลุมสาระฯภาษาไทย 
- เจาหนาที่พัสดุ(ทําบัญชีและใบเบิกพสัดุ 
- เจาหนาที่บัญชีสหกรณ 
- งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

15 นางสาววาสนา บุญมา 

5 กุมภาพันธ 2527 

ครูปฏิบัติการ ค.บ. 

(คณิตศาสตร) 

- หัวหนาสายชั้น ป.3 
- ผูดูแลระบบ Big data ของโรงเรียน 
- กรรมการสหกรณ 
- หัวหนางานโรงเรียนสุจริต(ITA ) 

16 นางสาวอุรุชา จันทนภานันท 

28 พฤศจิกายน 2534 

ครูผูชวย ค.บ. 

(ภาษาจีน) 

- หัวหนางานอนามัยโรงเรียน 
- งานประกันอุบัติเหตุ 
- งานเว็บไซตและเฟสบุคโรงเรียน 
- งานโสตทัศศึกษาถายภาพกิจกรรม 
- งานประชาสัมพันธ 
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2.3) ขอมูลครูอัตราจาง 

ท่ี 
ช่ือ-สกุล/ 

วัน เดือน ปเกิด 
ตําแหนง 

วุฒิ 

(สาขา/วิชาเอก-โท) 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1 นายวุฒิชัย ฉายวงศศรีสุข 

22 ตุลาคม 2500 

ครูชํานาญการ คม. 
(การวัดผลประเมินผลการศึกษา) 

- ที่ปรึกษาฝายบริหารดานวิชาการ 

2 นางจาตุวรรณ  โตเร็ว ครูชํานาญการพิเศษ ศศ.ม. 

(ศิลปกรรม) 

- ที่ปรึกษาฝายบริหารงานบุคคล 

- ที่ปรึกษาฝายบริหารงานงบประมาณ 

3 นางสาวโศภิณ  พันธุทอง 

7 มีนาคม 2534 

ครูอัตราจาง ศศ.บ.  

(ดนตรีไทย) 

- งานพัสดุ 
- งานคาสาธารณูปโภค /คานํ้ามันรถ/คา
ขยะ /คาเงินเดือนครูตางชาติ 
- งานสหกรณโรงเรียน 
- งานประชาสัมพันธ/Adminโรงเรียน 
- งานจัดทําสถิติการใชงบประมาณ 

4 นางสาวรจนา รัตนพิทักษ 

2 มกราคม 2526 

ครูอัตราจาง ศศ.บ.  

(บรรณารักษ) 

- บรรณารักษหองสมุด 
- งานพัฒนาแหลงเรียนรู 
- งานสหกรณ 
- งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- งานประชาธิปไตย 
- งานธุรการโรงเรียน 

5 นายสุทัศพันธ ปนสุวรรณบุตร 

28 สิงหาคม 2523 

ครูอัตราจาง ค.บ.  

(นาฏศิลป) 

- หัวหนากลุมสาระฯศิลปะ 

- กรรมการฝายพัสดุ 

- กรรมการสหกรณ 

- งานประชาธิปไตย 

- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

6 นายจักรนรินทร ทองรักษ 

2 ตุลาคม 2527 

ครูอัตราจาง วท.บ.  

(ฟสิกส) 

- งานทะเบียน,งานวัดผลประเมินผล 

- งานพัสดุจัดเก็บบํารุงรักษาและจําหนาย

พัสดุ  

- กรรมการสหกรณ  

- ผูดูแลระบบ DMC Data 

management center 

- ผูดูแลระบบ Schoolmis ระบบจัดการ

ผลการเรียน 

7. JOFFREY EA GAPUZ ครูอัตราจาง

(ชาวตางชาติ) 
ภาษาอังกฤษ - ครูผูสอนกลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 
 

2.4) ขอมูลลูกจางธุรการ 

         - 

2.5) ขอมูลลูกจางประจํา 

ท่ี 
ช่ือ-สกุล/ 

วัน เดือน ปเกิด 
ตําแหนง 

วุฒิ 

(สาขา/วิชาเอก-โท) 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1 นายฉลอง คําแสน ชางสี มัธยมศึกษาตอนตน - ขับรถโรงเรียน  
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ท่ี 
ช่ือ-สกุล/ 

วัน เดือน ปเกิด 
ตําแหนง 

วุฒิ 

(สาขา/วิชาเอก-โท) 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

16 มกราคม 2516 - งานควบคุมเคร่ืองโสตทัศนูปกรณ 

- งานปรับปรุงซอมแซม 

 

2.6) ขอมูลลูกจางช่ัวคราว 

ท่ี 
ช่ือ-สกุล/ 

วัน เดือน ปเกิด 
ตําแหนง 

วุฒิ 

(สาขา/วิชาเอก-โท) 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1 นางมนตรี ระติกุล 

12 กันยายน 2499 

แมบาน ป.4 - ทําความสะอาด 

 

2 นางสุนี ปนสุภา 

14 สิงหาคม 2499 

แมบาน ป.4  - ทําความสะอาด 
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ขอมูลนักเรียน 

 ในปการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีจํานวนนักเรียน 366 คน จําแนกตามระดับช้ัน 

หองเรียน และเพศ มีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับช้ัน หองเรียน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปท่ี 1 ป.1/1 10 22 32 

รวม ป.1 10 22 32 

ประถมศึกษาปท่ี 2 
ป.2/1 12 10 22 

ป.2/2 13 10 23 

รวม ป.2 25 20 45 

ประถมศึกษาปท่ี 3 

ป.3/1 8 18 26 

ป.3/2 15 11 26 

ป.3/3 16 10 26 

รวม ป.3 39 39 78 

ประถมศึกษาปท่ี 4 ป.4/1 12 15 27 

ป.4/2 14 12 26 

ป.4/3 13 13 26 

รวม ป.4 39 40 79 

ประถมศึกษาปท่ี 5 ป.5/1 16 15 31 

ป.5/2 15 17 32 

รวม ป.5 31 32 63 

ประถมศึกษาปท่ี 6 ป.6/1 12 13 25 

ป.6/2 11 13 24 

ป.6/3 14 10 24 

รวม ป.6 37 36 73 

รวม 181 189 370 
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ขอมูลสถานท่ี 

1. อาคารเรียน อาคารประกอบ สนามและแหลงเรียนรู 

  

 1.1. อาคารเรียน 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีอาคารเรียน 3 หลังประกอบดวย อาคารตึก 3 ช้ัน รูปตัว U 

จํานวน 18 หองเรียน หองประชุม 3 หอง หองสมุด 1 หอง 

  

 1.2. สนามและแหลงเรียนรู 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีสนามพื้นท่ี 512 ตารางเมตร มีหลังคาคลุม มีสวนหยอม สวนพฤกษศาสตร   

ตนไมในวรรณคดี พืชผักสวนครัว  

 

2. หองทํางาน หองเรียน หองปฏิบัติการ 

 2.1 หองทํางาน 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีหองผูอํานวยการ 1 หอง สํานักงานหองธุรการ 1 หอง  

หองวิชาการ 1 หอง หองงบประมาณ 1 หอง หองพักครู 2 หอง หองประชุมใหญจุได 100 คน 2 หอง  

หองประชุมเล็กจุได 30 คน 2 หอง 

 2.2 หองเรียนและหองปฏิบัติการ 

ช่ือหอง จํานวน 

ลานปฏิบัติธรรม  1 แหง 

หองการงานอาชีพ  1 หอง 

หองจริยธรรม  1 หอง 

หองจัดแสดงนิทรรศการ  1 หอง 

หองดนตร ี  1 หอง 

หองนาฏศิลป  1 หอง 

หองปฏิบัติการคณิตศาสตร  1 หอง 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  2 หอง 

หองปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ  1 หอง 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  1 หอง 

หองพยาบาล  1 หอง 

หองพัสดุ  1 หอง 

หองเรียน  14 หองเรียน 

หองศิลปะ  1 หอง 

หองสมุด  1 หอง 
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ขอมูลทรัพยากร  

 สรุปงบประมาณท่ีไดรับในปการศึกษา 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณ  

คาอาหารกลางวันนักเรียน/อาหารเสริมนม/เงินเรียนฟรี 15 ป รายละเอียด ดังนี้ 

รายรับ รายจาย หมายเหตุ 

(แหลงท่ีมา) 

งบประมาณ บาท งบประมาณ บาท  

เงินคาหนังสือเรียน 294,570.00 เงินคาหนังสือเรียน 234,809.03 เรียนฟรี 15 ป 

เงินอาหารกลางวัน 

(20 บาท 200 วัน) 

1,800,000.00 เงินอาหารกลางวัน 

 

1,260,300.00 จายตรงจาก

ทองถ่ิน 

เงินอาหารเสริมนม 

(7 บาท 260 วัน) 

819,000.00 เงินอาหารเสริมนม 

 

783,372.64 จายตรงจาก

ทองถ่ิน 

เงินคาอุปกรณการเรียน 

(390/คน) 

163,410.00 เงินคาอุปกรณการเรียน 

 

163,410.00 เรียนฟรี 15 ป 

เงินคาเครื่องแบบ 

(360 บาท/คน) 

150,840.00 เงินคาเครื่องแบบ 

 

150,840.00 เรียนฟรี 15 ป 

เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

(480 บาท/คน) 

201,120.00 เงินอุดหนุนกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

127,920.70 เรียนฟรี 15 ป 

 

1. เงินงบประมาณ (ตอ) 

เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา 

รายรับ รายจาย หมายเหตุ 

(แหลงท่ีมา) 

งบประมาณ บาท งบประมาณ บาท  

เงินเดือน+วิทยฐานะ 8,488,791.65 เงินเดือน+วิทยฐานะ 8,488,791.65 กรมบัญชีกลาง 

เงินเดือนลูกจางประจํา 351,010.00 เงินเดือนลูกจางประจํา 351,010.00 กรมบัญชีกลาง 
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2. นอกงบประมาณ 

2.1 เงินสมาคม ปการศึกษา 2563 

รวมรับเงินสมาคม รายการจาย 
จํานวนจาย 

(บาท) 

หมายเหตุ 

(คงเหลือ) 

- รวมรายไดสวนของสมาคม  

1,990,200.00 บาท 

เทอม 1  

1) ป.1 (37 คน x 600 บาท) 

2) ป.2-6  

(364 คน x 2,400 บาท) 

รวม  1,135,800.00  บาท 

เทอม 2 (356 คน x 2,400 บาท) 

รวม  854,400.00  บาท 

1. เงินเดือนครูจางและคาประกันสังคม  

จํานวน 5 คน 

721,750.00  

2. เงินเดือนแมบาน และคาประกันสังคม  

3 คน 

161,400.00  

3. คาสอนเสริมศักยภาพ 

 

124,700.00  

4. คาวารสารหองสมุด  1,750.00  

5. คาไฟฟา   76,279.34  

6. คาโทรศัพท   2,169.91  

7. อื่นๆ (คาหรีด, เงินชวยงานตางๆ) 

คาศึกษาดูงาน 150,000.00 

176,095.61  

8.เงินเดือนธุรการ 16,354.83  

รวมจาย 1,280,499.69  

 

2.2 เงินรายไดสถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา) ปการศึกษา 2563  

รวมรับเงินบํารุงการศึกษา รายการจาย 
จํานวนจาย 

(บาท) 

หมายเหตุ 

(คงเหลือ) 

รวมรับรายได  1,195,600.00 บาท 1. คานิตยภัทรพระ  52,000.00  

2. คาครตูางประเทศ 405,000.00  

3. คากระดาษ 38,520.00  

4. คาครุภัณฑ/คาซอมบํารุง  794,282.10  

5. คาซอมแซมอาคารสถานท่ี/คอมพิวเตอร 105,670.80  

6. เบ็ดเตล็ด 50,156.00  

7. คากิจกรรม 

ตามโครงการตางๆ 

1,362,630.92  

8. คามุทิตา/รวมยินดีตางๆ 42,932.00  

รวม  2,851,191.82  
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2.3 เงินอุดหนุนรายหัว ปการศึกษา 2563 

รับเงินอุดหนุน รายการจาย 
จํานวนจาย 

(บาท) 

หมายเหตุ 

(คงเหลือ) 

2.3 รับเงินอุดหนุน 796,100.00 บาท 1. คาไฟฟา 600,423.86  

 2. คาโทรศัพท/อินเทอรเน็ต 17,978.74  

 3. คาประปา 28,723.63  

 4. คาน้ํามันรถยนต 10,000  

รวม  657,126.23 - 

  

 2.4 เงินอื่นๆ 

รับเงิน รายการจาย 

จํานวน

จาย 

(บาท) 

หมายเหตุ 

(คงเหลือ) 

1. รับคาประกันอุบัติเหตุ 

74,160.00 บาท 

จายคาประกันอุบัติเหตุ

นักเรียน 412 คน 

74,160.00 เคลมประกัน 14 คนรวมเปนเงิน 

22,082.50 สวนท่ีเหลือใชสําหรับ

นักเรียนท่ีมีอุบัติเหตุ / หองพยาบาล 

2. รับคาบํารุงลูกเสือ 

2,127.31 บาท 

จายคากิจกรรมลูกเสือ 

 

1,420.61 706.70 

 

จากขอมูลการรับเงินงบประมาณ และคาใชจายในปการศึกษา 2564 ดังนั้น ในปการศึกษา 2564 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ไดวางแผนการใชจายงบประมาณ ดังตอไปนี ้
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การวางแผนการใชงบประมาณในป 2564 มีรายจายประจําท่ีตองจาย ดังรายการตอไปนี้ 

1. เงินงบประมาณ  

เปนเงินเดือนขาราชการ อาหารกลางวันนักเรียน/อาหารเสริมนม/เงินเรียนฟรี 15 ป รายละเอยีด ดังนี้ 

รายรับ รายจาย หมายเหตุ 

(แหลงท่ีมา) 

งบประมาณ บาท งบประมาณ บาท  

เงินเดือน+วิทยฐานะ 7,865,046.80 เงินเดือน+วิทยฐานะ 7,865,046.80 กรมบัญชีกลาง 

เงินเดือนลูกจางประจํา 370,570.00 เงินเดือนลูกจางประจํา 370,570.00 กรมบัญชีกลาง 

เงินคาหนังสือเรียน 243,002.40 เงินคาหนังสือเรียน 243,002.40 เรียนฟรี 15 ป 

เงินอาหารกลางวัน 

(20 บาท 200 วัน) 

1,678,000 เงินอาหารกลางวัน 

 

1,480,000.00 จายตรงจาก

ทองถ่ิน 

เงินอาหารเสริมนม 

(7 บาท 260 วัน) 

763,490 เงินอาหารเสริมนม 

 

673,400 จายตรงจาก

ทองถ่ิน 

เงินคาอุปกรณการเรียน 

(390/คน) 

144,300 เงินคาอุปกรณการเรียน 

 

144,300 เรียนฟรี 15 ป 

เงินคาเครื่องแบบ 

(360 บาท/คน) 

133,200 เงินคาเครื่องแบบ 

 

133,200 เรียนฟรี 15 ป 

เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

(480 บาท/คน) 

177,600 เงินอุดหนุนกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

177,600 เรียนฟรี 15 ป 

 

  

การวางแผนประมาณการงบประมาณ ปการศึกษา 2564 
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2. นอกงบประมาณ 

2.1 เงินสมาคม ปการศึกษา 2564 

รวมรับเงินสมาคม รายการจาย 
จํานวนจาย 

(บาท) 

หมายเหตุ 

(คงเหลือ) 

- รวมรายไดสวนของสมาคม  

1,065,600.00 บาท 

เทอม 1  

1) ป.1 (45 คน x 600 บาท) 

2) นักเรียนเขาใหม  

( 23 คน x 600 บาท)  

รวม 40,800.00 บาท 

เทอม 2 ( 427 คน x 2,400 บาท) 

รวม 1,024,800.00 บาท 

1. เงินเดือนครูจางและคาประกันสังคม  

จํานวน 5 คน 

951,000.00  

2. เงินเดือนแมบาน และคาประกันสังคม  

3 คน 

201,600.00  

3. คาสอนเสริมศักยภาพ 

 

704,140.00  

4. คาวารสารหองสมุด  2,600.00  

5. คาไฟฟา   117,462.02  

6. คาโทรศัพท   3,399.02  

7. อื่นๆ (คาหรีด, เงินชวยงานตางๆ) 

คาศึกษาดูงาน 150,000.00 

250,000.00  

8.เงินเดือนธุรการ 60,000.00  

รวมจาย 1,434,301.04  

 

2.2 เงินรายไดสถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา) ปการศึกษา 2564 

รวมรับเงินบํารุงการศึกษา รายการจาย 
จํานวนจาย 

(บาท) 

หมายเหตุ 

(คงเหลือ) 

รวมรับรายได 1,036,000 บาท 

370 x 2,800.00  

(เก็บเทอมละ 1,400.00) 

 

 

1. คานิตยภัทรพระ  72,000.00  

2. คาครตูางประเทศ 300,000.00  

3. คากระดาษ 30,000  

4. คาครุภัณฑ /คาซอมบํารุงรักษา 200,000  

5. คาซอมแซมอาคารสถานท่ี/คอมพิวเตอร 100,000  

6. เบ็ดเตล็ด 50,000  

7. คากิจกรรม 

ตามโครงการตางๆ 

2,026,300  

8. คามุทิตา/รวมยินดีตางๆ 35,000  

รวม  2,813,300  
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2.3 เงินอุดหนุนรายหัว ปการศึกษา 2564 

รับเงินอุดหนุน รายการจาย 
จํานวนจาย 

(บาท) 

หมายเหตุ 

(คงเหลือ) 

2.3 รับเงินอุดหนุน  1. คาไฟฟา 300,000  

370 x 1,900 2. คาโทรศัพท/อินเทอรเน็ต 18,000  

รวม 703,000 บาท 3. คาประปา 36,000  

 4. คาน้ํามันรถยนต 12,000  

รวม  366,000  

  

 2.4 เงินอื่นๆ 

รับเงิน รายการจาย 

จํานวน

จาย 

(บาท) 

หมายเหตุ 

(คงเหลือ) 

1. รับคาประกันอุบัติเหตุ 

362 x  180 

รวม 65,160.00 บาท 

จายคาประกันอุบัติเหตุ

นักเรียน 362 คน 

65,160.00 สวนท่ีเหลือใชสําหรับนักเรียนท่ีมี

อุบัติเหตุ /หองพยาบาล 

2. รับคาบํารุงลูกเสือ  

370 x 5 

รวม 1,850 บาท 

จายคากิจกรรมลูกเสือ 

 

500  
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ชุมชน ภูมิปญญา ทองถ่ินและแหลงเรียนรูในชุมชน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ต้ังอยูถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกลัยาณ เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร  

เปนพื้นท่ีของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  

 อาณาเขตโรงเรียนทิศเหนือ ติดตอกับโรงเรียนซางตาครูสคอนแวนทและซางตาครูสศึกษา ทิศใตติดกับ

โรงเรียนศึกษานารี ทิศตะวันออกติดตอสะพานพระพุทธยอดฟา ทิศตะวันตกติดตอกับตลาดนกกระจอกและ 

ถนนอรุณอัมรินทร 

 บริเวณรอบๆ บริเวณโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีชุมชนลอมรอบ ดานเหนือชุมชนวัดกุฎีจีนและชุมชน

วัดกัลยาณ ดานตะวันออก ชุมชนวัดประยูรวงศ ดานทิศตะวันตกชุมชนวัดบุปผาราม 

 

 ภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรู ในเขตบริเวณโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีดังนี้ 

 ขนมฝรั่งกุฎีจีน  โบสถซางตาครูส 

 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  พระราชวังเดิม (วังพระเจาตากสิน) 

 มัสยิสกุฎีขาว  เขามอในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

พระพุทธนาควัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สถานพยาบาลของหมอบรัดเลย 

พิพิธภัณฑประยูรภัณฑาคาร เจดียวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

วัดบุปผารามวรวิหาร โรงเรียนสงเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
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แผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) ระยะ 5 ป (ปการศึกษา 2562-2567) 

 

วิสัยทัศน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเปนโรงเรียนวิถีพุทธ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เคียงคู ส.ว.ย. โมเดล 

 

พันธกิจ 

 1. สงเสริมและสนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถจัดกระบวนการเรียนรู หลากหลายรูปแบบ 

โดยเนนทักษะการคิดวิเคราะห วัดผลและประเมินผลการศึกษาตามสภาพจริงสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทาง

วิทยาการ มุงเนนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหครูไดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมุงปลูกฝงใหนักเรียนเกิด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ คานิยมพื้นฐาน 12 ประการ เปนคนดี เกง มีความสุข ตามหลักโรงเรียน

วิถีพุทธ ดํารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล (S.WY Model) 

3. พัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูใหเพียงพอ สงเสริมครูใหจัดทําหรือใชส่ือ ICT ในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู เพื่อมุงเนนใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีนิสัยรักการอานและการคนควาไดเต็มศักยภาพและ

ความแตกตางระหวางบุคคล 

4. สงเสริมใหครูมีทัศนคติและวิสัยทัศนอันดีในการทําวิจัยในช้ันเรียนและจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญโดยใชกระบวนการ Knowledge sharing และ Active Learning 

5. กําหนดโครงสรางการบริหารงานใหสอดคลองกับการบริหารเชิงกลยุทธิ์และเนนการมีสวนรวมจาก

ทุกฝายโดยมุงผลสัมฤทธิ์เปนสําคัญ พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาใหมีความเปนมาตรฐาน 

 

เปาประสงค (Corporate Objectives) 

นักเรียนโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส ตองมีคุณลักษณะตาม ส.ว.ย. โมเดล (สงางาม วิชาการเปยม ยอด

เยี่ยมเยาวชน (เกง ดี มีสุข) ดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน  
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน ท่ีโรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส ตองการโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ท้ัง 8 ประการ ดังนี ้

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 

2. ซื่อสัตยสุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝเรียนรู 

5. อยูอยางพอเพียง 

6. มุงมั่นในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะหลักของนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ท่ีโรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส ท่ีตองการ 5 ประการ ดังนี ้

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพื่อสวนรวม 

 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  

 4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม 

 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผ่ือแผและแบงปน 

 7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 

 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

 9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

        10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ 

เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมท่ี 

จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันท่ีดี 

        11. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลส มีความละอายเกรง 

กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

 12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
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นอกจากนี้ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ไดดําเนินการจัดทํา ส.ว.ย.โมเดล (S.W.Y. Model)  

ข้ึนมาเพื่อพัฒนานักเรียนแบบองครวม (Holistic Development) ดังรูป 
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ยุทธศาสตรโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

ตามแนววิถีพุทธ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ในรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล และปฏิบัติตนตามแนวชีวิตวิถีใหม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมคุณภาพผูเรียน ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

สูการเปนครูมืออาชีพ กาวทันเทคโนโลยี โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามแนววิถีพุทธ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5  เสริมสรางความสัมพันธระหวาง บาน วัด โรงเรียน และชุมชน (บวร.) 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 

เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล และปฏิบัติตนตามชีวิตวิถีใหม 

 

เปาหมาย 

ผูเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค คุณธรรมจริยธรรม เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมตามรูปแบบ ส.ว.ย. 

โมเดล และปฏิบัติตนตามชีวิตวิถีใหม 

 

กลยุทธ 

 1.สงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีดีของผูเรียนตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล  

 2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 3. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของผูเรียนในการอนุรักษพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 4. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนปฏิบัติตนใหเหมาะสมตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม 

 

ตัวช้ีวัด 

 1. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีดีตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล 

 2. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 3. ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 4. ผูเรียนปฏิบัติตนใหเหมาะสมตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 

สงเสรมิคุณภาพผูเรียน ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  

เปาหมาย  

 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเปนไปตามท่ีสถานศึกษากําหนดและมีผลการทดสอบ 

ระดับชาติช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ไมตํ่ากวาระดับชาติ 

 

กลยุทธ 

 1. สงเสริมโครงการท่ีพัฒนาผูเรียนดานการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 

 2. สงเสริมโครงการการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนและแกปญหา 

 3. สงเสริมการสรางนวัตกรรมของผูเรียน 

 4. สงเสริมใหผูเรียนรูจักใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 5. สงเสริมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 6. สงเสริมโครงการเสริมความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

  

ตัวช้ีวัด 

 1. ผูเรียนมีความสามารถ  การอาน  การเขียน การส่ือสาร การคิดคํานวณได 

 2. ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนและแกปญหาได 

 3. ผูเรียนสามารถสรางนวัตกรรมได 

 4. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการแสวงหาความรูและประยุกตในชีวิตประจําวันได 

 5. คาเฉล่ียผลสอบระดับชาติของโรงเรียนสูงข้ึน 

 6. ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 

สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

สูการเปนครูมืออาชีพ กาวทันเทคโนโลยี โดยมุงเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

  

เปาหมาย 

ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรูดานวิชาการ  มีทักษะการใชเทคโนโลยี  สรางสรรคส่ือนวัตกรรม

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีการทําวิจัยในช้ันเรียน 

 

กลยุทธ 

 1. โรงเรียนสงเสริมใหครูและบุคลากรเขาอบรมดานวิชาการและวิชาชีพ 

 2. โรงเรียนสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรู และประสบการณดานเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

โดยใชเทคโนโลยี และสรางสรรคส่ือนวัตกรรม   

 3. โรงเรียนสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรูในการทําวิจัยในช้ันเรียน 

  

ตัวช้ีวัด 

 1. ครูและบุคลากร นําความรูดานวิชาการ และวิชาชีพ ไปใชในการจัดการเรียนการสอน  

 2. ครูและบุคลากร นําเทคโนโลยีมาใชในการสรางสรรคส่ือนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน 

 3. ครูและบุคลากรมีงานวิจัยในช้ันเรียน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล โดยยึดแนววิถีพุทธ 

 

เปาหมาย 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล โดยยึดแนววิถีพุทธ เพื่อใหโรงเรียนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา 

 

 กลยุทธ 

 1. ผูบริหารกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ของสถานศึกษา 

 2. ผูบริหารวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 3. ผูบริหารสงเสริมการใชเทคโนโลยีสาร ขอมูลสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ 

 4. ผูบริหารสงเสริมใหมีระบบบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ  

 5. ผูบริหารจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคม และแหลงการเรียนรู ท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษา 

 

ตัวช้ีวัด 

 1. สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ของสถานศึกษา อยางมีคุณภาพ 

 2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 3. ผูบริหารใชเทคโนโลยี ขอมูลสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ 

 4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

 5. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคม และแหลงการเรียนรู ท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 

เสริมสรางความสัมพันธระหวาง บาน วัด โรงเรียน และชุมชน (บวร.) 

 

เปาหมาย 

ผูเรียน ครูและบุคลากร ผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ มีสัมพันธภาพท่ีดีตอการจัดการศึกษ 

 

กลยุทธ 

 1. สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธ การดําเนินงานของสถานศึกษาตอผูมีสวนเกี่ยวของ 

 2. สงเสริมใหสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานภายนอก 

 3. สงเสริมการใหความรู การใหบริการแกชุมชน และหนวยงานภายนอก 

 4. สงเสริมและสนับสนุนใหวิทยากรและหนวยงานภายนอก มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 

ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ การดําเนินงานของสถานศึกษาตอผูมีสวนเกี่ยวของ 

2. สถานศึกษาเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานภายนอก 

3. สถานศึกษามีการใหความรู การใหบริการแกชุมชน และหนวยงานภายนอก 

4. สถานศึกษาใหวิทยากรและหนวยงานภายนอก มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรยีนวัดประยุรวงศาวาส 
เปรียบเทียบระหวางป การศึกษา 2561– 2563 

 

ระดับ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาพรวม เพ่ิม/

ลด 

 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563  

เขต 65.31 57.01 63.71 53.16 47.31 57.44 50.98 41.16 35.61 46.32 42.86 43.41 54.36 47.08 50.04 +2.96 

สังกัด 54.61 47.95 54.96 35.47 30.86 38.87 35.65 31.60 28.59 38.83 34.30 37.64 43.19 36.17 40.02 +3.85 

ประเทศ 55.90 49.07 56.20 39.24 34.42 43.55 37.50 32.90 29.99 39.93 35.55 38.78 44.98 37.98 42.13 +4.15 

รร.ส.ว.ย. 67.01 58.79 61.49 55.09 51.15 56.88 49.63 46.47 33.21 46.21 47.89 41.14 54.49 51.07 52.66 +1.59 
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ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรยีนวัดประยุร

วงศาวาส 
เปรียบเทียบระหวางป การศึกษา 2562– 2563 

 

ระดับ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาพรวม 

  2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2562 2562 2563 

เขต 57.01 63.71 47.31 57.44 41.16 35.61 42.86 43.41 47.08 50.04 

สังกัด 47.95 54.96 30.86 38.87 31.60 28.59 34.30 37.64 36.17 40.02 

ประเทศ 49.07 56.20 34.42 43.55 32.90 29.99 35.55 38.78 37.98 42.13 

รร.สวย. 58.79 61.49 51.15 56.88 46.47 33.21 47.89 41.14 51.07 52.66 

เพ่ิม/ลด +2.70 +5.73 -13.26 -6.75 +1.59 
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การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน โรงเรียนไดนํายุทธศาสตรชาติมาเปนพื้นฐานจัดทํา  

ซึ่งยุทธศาสตรชาติ มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจาก ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y. Model) ยุทธศาสตรชาติแลว ยังนํามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2561 มาเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ (Action 

Plan) ซึ่งรายละเอียด มีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษา

พิเศษฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจํานวน 3 มาตรฐาน  ไดแก 

 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี ้

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 

  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

  ความคิดเห็น และแกปญหา 

  3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

  4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

  2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

  3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

  4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 และทุกกลุมเปาหมาย 

 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

 3.2  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  
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ประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เร่ือง กําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส  

เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 

------------------------------------------------- 

 

ดวยโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร มีภารกิจ

จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยใชหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. 2553 เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ เรียนการสอนและการสงเสริมการ

เรียนรู เพื่อใหนักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรกําหนดและเปนไปตามเจตนารมณ วัตถุประสงค การ

จัดการศึกษาของชาติ พรอมตอบสนองความตองการของผูปกครอง และเอกลักษณของทองถ่ิน และขับเคล่ือนดวย

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อพัฒนาสูคุณภาพท้ังระบบอยางมีประสิทธิภาพ และ

มีมาตรฐานเปนท่ียอมรับท่ัวไป 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามขอ 14 (1) และขอ 

15 ในกฎกระทรวง วาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2553 ข้ึนเปนมาตรฐาน

การศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการครอบคลุมสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูรวมท้ังสอดคลองกับศักยภาพของนักเรียน

ชุมชนและทองถ่ินใชดําเนินงานและประเมินคุณภาพสําหรับระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนท่ีครอบคลุมตัว

บงช้ีตามกฎกระทรวงฯ ดังนั้นโรงเรียนวัดประยุวงศาวาสจึงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศา

วาส นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพ

ภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเรื่องกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกัน

ใหคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 จํานวน 3 มาตรฐาน ดังตอไปนี ้

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2564 มีจํานวน 3 

มาตรฐาน ดังนี้ 
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 

2) มีความสามารถในการวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

    และแกปญหา 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6) มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  

       และทุกกลุมเปาหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตในชีวิตได 

3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

            ท้ังนี้ใหดําเนินการต้ังแตเริ่มปการศึกษา 2564 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 

       (นายสมชาย  ถนอมวงศ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เร่ืองการกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปการศึกษา 2564 
 

-------------------------------------- 

โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนด เปาหมายและยุทธศาสตรอยางชัดเจน

ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณและจุดเนนของสถานศึกษา โรงเรียนวัด

ประยุรวงศาวาส จึงปรับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและไดกําหนดคาเปาหมาย

ของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีสวนรวม

ของ ผูเกี่ยวของ ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผูปกครอง เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษา การ

ประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่ อ ให การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  

มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน โรงเรียนจึงไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 12 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 
 

...................................................................  
(นายสมชาย  ถนอมวงศ )  

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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การกําหนดคาเปาหมายแนบทายประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เร่ือง การกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปการศึกษา 2564 

 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

รอยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 88 ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 87 ดีเลิศ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา 

87 
ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 88 ดีเลิศ 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 90 ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 74 ดี 

6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 88 ดีเลิศ 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  100 ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 92 ยอดเยี่ยม 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลายหลาย 91 ยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 70 ดี 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู 
ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

                  ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ยอดเยี่ยม 

3.1 มีจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได 

ยอดเยี่ยม 

3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู 
ยอดเยี่ยม 
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จากขอมูลดังกลาว ในปการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสจึงไดดําเนินการประชุม วางแผน และ

สรุปเปนโครงการไดท้ังส้ิน 21 โครงการ ประกอบดวย วิชาการ 11 โครงการ บริหารท่ัวไป 7 โครงการ บริหารงาน

บุคคล 2 โครงการ บริหารงบประมาณ 1 โครงการ ดังนี้  

 1. โครงการ Bilingual all around (บริหารวิชาการ) 

 2. โครงการฝกทักษะอาชีพ เพิ่มประสบการณชีวิต (บริหารวิชาการ) 

 3. โครงการพัฒนาผูเรียน (บริหารวิชาการ) 

 4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ (บริหารวิชาการ) 

 5. โครงการพัฒนาสงเสริมทักษะและกระบวนการคิด (บริหารวิชาการ) 

 6. โครงการเพิ่มประสิทธิผลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (บริหารวิชาการ) 

 7. โครงการโรงเรียนคุณธรรม (บริหารวิชาการ) 

 8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (บริหารวิชาการ) 

 9. โครงการโรงเรียนสุจริต (บริหารวิชาการ) 

 10. โครงการสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูสูการพัฒนาตนเอง (บริหารวิชาการ) 

 11. โครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อสรางนิสัยรักการอาน (บริหารวิชาการ) 

 12. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (บริหารงานบุคคล) 

 13. โครงการสรรหาอัตรากําลังและบุคลากรทางการศึกษา (บริหารงานบุคคล) 

 14. โครงการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (บริหารงบประมาณ) 

 15. โครงการ ส.ว.ย. พอเพียง (บริหารท่ัวไป) 

 16. โครงการ ส.ว.ย. รักษโลก (บริหารท่ัวไป) 

 17. โครงการยานพาหนะมีความปลอดภัย (บริหารท่ัวไป) 

 18. โครงการความสัมพันธระหวางโรงเรียน บาน วัด และชุมชน (บวร) (บริหารท่ัวไป)  

 19. โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (บริหารท่ัวไป) 

 20. โครงการเพาะตนกลาเยาวชนศิลปน (ดนตรี-นาฏศิลป และการละคร) (บริหารท่ัวไป) 

 21. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข (บริหารท่ัวไป) 
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การวิเคราะหความสัมพนัธโครงการของโรงเรียนกับ ยุทธศาสตรชาติ  ส.ว.ย. โมเดล 

และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ 

(6 ขอ) 

ส.ว.ย.โมเดล 

(สงางาม 

วิชาการเปยม 

ยอดเยี่ยม

เยาวชน) 

มาตรฐาน

การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

(3 มาตรฐาน) 

หมายเหตุ 

1. โครงการ Bilingual all around ขอที่ 3  การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ขอ 1 สงางาม 

ขอ 2 วิชาการเปยม 

ขอ 3 ยอดเย่ียมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพผูเรียน 
นางสาวชนิตา  

เกียรติขวัญบุตร 

2. โครงการฝกทักษะอาชีพ  

เพิ่มประสบการณชีวิต 

ขอที่ 3  การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ขอ 2 วิชาการเปยม 

ขอ 3 ยอดเย่ียมเยาวชน 
มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพผูเรียน 
นางสาวชนินันท  คลายมณ ี

3. โครงการพัฒนาผูเรียน ขอที่ 3  การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ขอ 1 สงางาม 

ขอ 2 วิชาการเปยม 

ขอ 3 ยอดเย่ียมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

นางสาวรักขณาวัลย   

ชวงชัยชนะ 

4. โครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ใหมีประสิทธิภาพ 

ขอที่ 6 ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

ขอ 2 วิชาการเปยม 

 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพผูเรียน 

 

นายพรชัย ปติควร 

5. โครงการพัฒนาสงเสริมทักษะและ

กระบวนการคิด 

ขอที่ 3  การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ขอ 2 วิชาการเปยม 

ขอ 3 ยอดเย่ียมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพผูเรียน 

 

นางชุติมา   สันตินิวัฒน 

6. โครงการเพิ่มประสิทธิผลยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขอที่ 3  การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ขอ 2 วิชาการเปยม 

ขอ 3 ยอดเย่ียมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพผูเรียน 

 

นายพรชัย ปติควร 

7. โครงการโรงเรียนคุณธรรม ขอที่ 3  การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ขอ 1 สงางาม 

ขอ 2 วิชาการเปยม 

ขอ 3 ยอดเย่ียมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพผูเรียน 

 

นายจักรนรินทร  ทองรักษ 

8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ขอที่ 3  การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ขอ 1 สงางาม 

ขอ 2 วิชาการเปยม 

ขอ 3 ยอดเย่ียมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพผูเรียน 

 

นางสาวรักขณาวัลย   

ชวงชัยชนะ 

9. โครงการโรงเรียนสุจริต ขอ 6 ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

 

ขอ 1 สงางาม 

ขอ 2 วิชาการเปยม 

ขอ 3 ยอดเย่ียมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพผูเรียน 

 

นางสาววิวรรณ แซจิว 

นางสาววาสนา บุญมา 

10. โครงการสงเสริมทักษะการ ขอที่ 3  การพัฒนาและ ขอ 2 วิชาการเปยม มาตรฐานที่ 1  นางสาววรัญญา สุขลิ้ม 
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โครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ 

(6 ขอ) 

ส.ว.ย.โมเดล 

(สงางาม 

วิชาการเปยม 

ยอดเยี่ยม

เยาวชน) 

มาตรฐาน

การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

(3 มาตรฐาน) 

หมายเหตุ 

แสวงหาความรูสูการพัฒนาตนเอง เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

 คุณภาพผูเรียน 

 

11 .โครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อสราง

นิสัยรักการอาน 

ขอที่ 3  การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ขอ 1 สงางาม 

ขอ 2 วิชาการเปยม 

ขอ 3 ยอดเย่ียมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพผูเรียน 

 

นางสาวรจนา  รัตนพิทักษ 

12. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

ขอที่ 3  การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ขอ 1 สงางาม 

ขอ 2 วิชาการเปยม 

ขอ 3 ยอดเย่ียมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 

มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

นายสมชาย  ถนอมวงศ 

นายวรากร ดวงประสาท 

 

 

 

 

 

 

 

13.สรรหาอัตรากําลังและบุคลากร

ทางการศึกษา 

ขอที่ 3  การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ขอ 1 สงางาม 

ขอ 2 วิชาการเปยม 

 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 

นายสมชาย  ถนอมวงศ 

นายวรากร ดวงประสาท 

 

14. โครงการบริหารงบประมาณอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

ขอที่ 6 การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ขอ 1 สงางาม 

ขอ 2 วิชาการเปยม 

ขอ 3 ยอดเย่ียมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 

นางศิริวัลย ปรุงศักด์ิ 

15. โครงการ ส.ว.ย. พอเพียง ขอที่ 3  การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ขอ 3 ยอดเย่ียมเยาวชน มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพผูเรียน 

นางสาววรัญญา  สุขลิ้ม 

16. โครงการ ส.ว.ย. รักษโลก ขอที่ 5 การจัดการ

ศึกษาเพื่อสรางเสริม

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

ขอ 1 สงางาม 

ขอ 2 วิชาการเปยม 

ขอ 3 ยอดเย่ียมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพผูเรียน 

นางสาวจิรัชญา  จันทร 

17.โครงการยานพหนะมีความ

ปลอดภัย 

ขอที่ 6 การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ขอ 1 สงางาม 

 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 

นายสมชาย  ถนอมวงศ 

18. โครงการความสัมพันธระหวาง

โรงเรียน บาน วัด และชุมชน (บวร) 

ขอที่ 6 การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ขอ 1 สงางาม 

ขอ 2 วิชาการเปยม 

ขอ 3 ยอดเย่ียมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 

นางสาวสุชาวดี ศรีเมือง 

19. โครงการพัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

ขอที่ 3  การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ขอ 1 สงางาม 

ขอ 2 วิชาการเปยม 

ขอ 3 ยอดเย่ียมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ผูเรียน 

 

 

นางสาวชนิตา  

เกียรติขวัญบุตร 
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โครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ 

(6 ขอ) 

ส.ว.ย.โมเดล 

(สงางาม 

วิชาการเปยม 

ยอดเยี่ยม

เยาวชน) 

มาตรฐาน

การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

(3 มาตรฐาน) 

หมายเหตุ 

 

20. โครงการเพาะตนกลาเยาวชน

ศิลปน (ดนตร-ีนาฏศิลป และการ

ละคร) 

ขอที่  4 ดานการสราง

โอกาสความเสมอภาค

และเทาเทียมกันทาง

สังคม 

ขอ 3 ยอดเย่ียมเยาวชน มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพผูเรียน 

 

นางจาตุรวรรณ  โตเร็ว 

21. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ขอที่ 3  การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ขอ 1 สงางาม 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ผูเรียน 

 

นางมยุรี  โคสิตานนท 
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ตารางการประมาณการ การใชงบประมาณแตละโครงการ 

 

โครงการ 

ประเภทของงบประมาณ  หมายเหตุ 

คาตอบแทน

(บาท) 

คาใชสอย 

(บาท) 

คาวัสดุ 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1. โครงการ Bilingual all around - 16,000  23,000  39,000 

2. โครงการฝกทักษะอาชีพ  

เพิ่มประสบการณชีวิต 

- 1,500 13,500 15,000 

3. โครงการพัฒนาผูเรียน 24,000 158,600 4,100 186,700 

4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

- 1,000 2,000 3,000 

5. โครงการพัฒนาสงเสริมทักษะและ

กระบวนการคิด 

- - 5,000 5,000 

6. โครงการเพิ่มประสิทธิผลยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

15,000 242,000 62,500 319,500 

7. โครงการโรงเรียนคุณธรรม - - 2,700 2,700 

8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 193,600 48,600 18,000 260,200 

9. โครงการโรงเรียนสุจริต - 3,300 3,700 7,000 

10. โครงการสงเสริมทักษะการแสวงหา

ความรูสูการพัฒนาตนเอง 

30,000 10,000 10,000 71,000 

11. โครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อสรางนิสัย

รักการอาน 

6,000 15,500 24,500 46,000 

 

12. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

30,000 270,000  300,000 

13.สรรหาอัตรากําลังและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

1,440,000 36,600 - 1,476,600 

14. โครงการบริหารงบประมาณอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

- 160,000 550,000 710,000 

 

15. โครงการ ส.ว.ย. พอเพียง - - 5,000 5,000 

16. โครงการ ส.ว.ย. รักษโลก 1,000 21,400 16,300 38,700 

17.โครงการยานพหนะมีความปลอดภัย - 55,000 25,000 80,000 

18. โครงการความสัมพันธระหวางโรงเรียน 

บาน วัด และชุมชน (บวร) 

13,000   95,000 - 108,000 
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โครงการ 

ประเภทของงบประมาณ  หมายเหตุ 

คาตอบแทน

(บาท) 

คาใชสอย 

(บาท) 

คาวัสดุ 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

19. โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

- 15,000 9,500 24,500 

20. โครงการเพาะตนกลาเยาวชนศิลปน 

(ดนตรี-นาฏศิลป และการละคร) 

12,000 17,000 5,000 24,000 

21. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข - 33,000 17,200 50,200 

รวม 259,600 907,400 859,300 2,026,300 

 

รายละเอียดแตละโครงการมี ดังตอไปนี้ 
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ช่ือโครงการ    Bilingual All Around 
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ           ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสราง 
  สังคมแหงการเรียนรู         
สนองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
นโยบายการจัดการศึกษา           ขอท่ี 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการ   
                                                    แขงขันของประเทศ 
ยุทธศาสตรสถานศึกษา  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมคุณภาพผูเรียน ยกผลสัมฤทธิ์ทางการ 
  เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สอดคลองกับ  ส.ว.ย.โมเดล           ขอท่ี 2 วิชาการเปยม  
ผูรับผิดชอบโครงการ                      นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 
กลุมงาน                       วิชาการ 
ลักษณะโครงการ             � ใหม   � ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ                      พฤษภาคม 2564 –  มีนาคม 2565 
สถานท่ี                                 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส     
________________________________________________________________________________ 

1. หลักการ และเหตุผล  

ปจจุบันนี้ภาษาตางประเทศมีบทบาทสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน  เนื่องจากเปนเครื่องมือ
สําคัญในการติดตอส่ือสาร  การศึกษาการแสวงหาความรู  การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และวิสัยทัศนของ
ชุมชนโลก  และชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจตอตนเองและผูอื่นดีข้ึน เรียนรูและเขาใจ ความแตกตางของ
ภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาตางประเทศ  
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะภาษาแกนักเรียน จึงจัดทํา
โครงการท่ีมีกิจกรรมสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน  เพื่อใหนักเรียนมีความรูมีประสบการณ  ในการใช
ภาษาตางประเทศ ในรูปแบบกิจกรรมทางภาษาและการเรียนการสอนในหองเรียน  เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการเรียนรู 
มีเจตคติท่ีดี และมีความสนใจในการเรียนรูภาษาตางประเทศ  เปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไปซึ่ง
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู สนองตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานคุณภาพของผูเรียน คํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน และจัด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สนองตามนโยบายการจัดการศึกษาดานการศึกษาเพื่ออาชีพ
และสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสนองยุทธศาสตรสถานศึกษาท่ี 2 สงเสริมคุณภาพผูเรียน ยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และสอดคลองกับ  ส.ว.ย.โมเดลในหัวขอวิชาการเปยม ในดานการใชภาษาตางประเทศ 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใหนักเรียนเรียนรูวนัสําคัญและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถและสรางความมั่นใจในการใชภาษาตางประเทศ 
2.3 เพื่อสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
2.4 เพื่อสงเสริมนักเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ  
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3. เปาหมายและการดําเนินงาน 
ดานประมาณ 
1. นักเรียนรอยละ 80 เขารวมกิจกรรมทางภาษาอยางมีความสุข 
 ดานคุณภาพ 
1. นักเรียนเขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและ

วัฒนธรรมไทยและนํามาใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 
2. นักเรียนมีทักษะทางภาษาในการ ฟง พูด อาน เขียน 

4.  กลุมเปาหมาย 
นักเรียนโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาสทุกคน 

5. งบประมาณ 
39,000 บาท  

6. กิจกรรมในโครงการ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม วัน/เดือน/ป งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรม Languages Small talk 

- English Small Talk 
- Chinese Small Talk 

ทุกวันอังคาร 
ตลอดปการศึกษา 

2,000 1. นางสาวอุรุชา 
จันทนภานันท 

2. MR. JOFFREY 
EA GAPUZ 

2 กิจกรรม Christmas ธันวาคม 2564 12,000 นางสาวชนิตา 
เกียรติขวัญบุตร 

3 กิจกรรม English Day Camp มกราคม 2565 20,000 นางสาวชนิตา 
เกียรติขวัญบุตร 

4 All about Chinese ตลอดปการศึกษา 3,000 นางสาวอุรุชา 
จันทนภานันท 

5 กิจกรรมการแขงขันความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

ตลอดปการศึกษา 3,000 นางสาวฐิติมา 
ไสยโสภณ 

7. ระยะเวลาดําเนิน 
พฤษภาคม 2564 –  มีนาคม 2565 

8. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินโครงการ 
8.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 8.1.1 ข้ันสํารวจ ศึกษา ประชุม วางแผนการดําเนินงาน 
 8.1.2 ข้ันขออนุมัติโครงการ ผูรับผิดชอบนําเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติกิจกรรม  

8.1.3 ข้ันปฏิบัติการ/นิเทศติดตาม 
8.1.4 รายงานผลการดําเนินการกิจกรรม 
8.1.5 สรุปโครงการ 

9. ทรัพยากร 
9.1 ผูบริหารทุกฝาย ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
9.2 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  
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10. งบประมาณ 

 รวมตลอดโครงการทุกกิจกรรมการแสดง  39,000 บาท (ตลอดปการศึกษา) 
ท่ี รายละเอียดคาใชจายในกิจกรรม คาตอบแทน 

(บาท) 
คาใชสอย 
(บาท) 

คาวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรม Languages Small talk - 1,000 1,000  
2 กิจกรรม Christmas - 2,000 10,000  
3 กิจกรรม English Day Camp - 10,000 10,000  
4 All about Chinese - 2,000 1,000  
5 กิจกรรมการแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการ - 2,000 1,000  

11. การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัด เปาหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
1 นักเรียนเรียนรูเขารวมกิจกรรมทาง

ภาษาอยางมีความสุข 
รอยละ 80 นักเรียนทําแบบประเมิน

การเขารวมกิจกรรม 
แบบประเมินความ
การเขารวม
กิจกรรม 

2 นักเรียนเขาใจความเหมือนและ
ความแตกตางระหวางภาษากับ
วัฒนธรรมของเจาของภาษาและ
วัฒนธรรมไทยและนํามาใชไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

รอยละ 80 นักเรียนทําแบบประเมิน
การเขารวมกิจกรรม 

แบบประเมินความ
การเขารวม
กิจกรรม 

3 นักเรียนมีทักษะทางภาษาในการ ฟง 
พูด อาน เขียน 

รอยละ 80 นักเรียนทําแบบทดสอบ แบบทดสอบ 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
12.1 นักเรียนเรียนรูวันสําคัญและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
12.2 นักเรียนไดแสดงความสามารถและสรางความมั่นใจในการใชภาษาตางประเทศ 
12.3 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
12.4 นักเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ 

ผูเสนอโครงการ       ผูอนุมัติโครงการ 
.....................................................     ..................................................... 
(นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร)              (นายสมชาย  ถนอมวงศ) 
             ครูผูชวย              ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 

ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ช่ือโครงการ      โครงการฝกทักษะอาชีพ  เพิ่มประสบการณชีวิต 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี 3   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

นโยบายการจัดการศึกษา       ขอท่ี 2   การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูให      

          ทันสมัยและทันการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตรสถานศึกษาท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตอาสา และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

สอดคลองกับ ส.ว.ย. โมเดล  ขอท่ี 2,3 (วิชาการเปยม,ยอดเยี่ยมเยาวชน) 

ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวชนินันท  คลายมณี 

กลุมงาน   บริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ   ปการศึกษา 2564 (พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 4 วาดวยแนวการจัด

การศึกษามาตรา 23(5)  การจัดการศึกษา ตองใหนักเรียนเกิดความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุข ใหสถานศึกษาฝกทักษะการทํางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต

ความรูมาใชเพื่อการดํารงชีวิต จึงจัดใหมีโครงการสงเสริมความสามารถและทักษะผูเรียน  ช่ือวา “โครงการฝกทักษะ

อาชีพ  เพิ่มประสบการณชีวิต” ข้ึนในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะพัฒนาทักษะการทํางาน และทักษะชีวิต 

ใหเกิดกบัผูเรียนทุกระดับช้ัน เพื่อใหเปนไปตามเจตอารมณของ ตามพระราชบัญญัติแหงชาติ และหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อฝกฝนใหผูเรียนมีทักษะการทํางานทักษะชีวิต 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถ  ทักษะในการทํางาน 

 2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถ  ทักษะในการดํารงชีวิต 

3.  เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนรอยละ 85 มีความคิดริเริ่ม และทํางานดวยความภาคภูมิใจ 

 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีสติสมเหตุสมผล 

ผูเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และคิดแกปญหาไดอยางมีสติ มีทักษะใน

การทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอืน่อยางมีความสุข 

4.กลุมเปาหมาย 

 ผูเรียนทุกคนภายในสถานศึกษา 
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5.กิจกรรมและการดําเนินงาน 

5.1 กิจกรรมการปฏิบัติ  ( Gantt  Chart ) 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ พฤษภาคม  2564 นางสาวชนินันท  คลายมณี 

2 
 

ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการจัดกิจกรรมและ     
แตงต้ังคณะทํางาน 

พฤษภาคม  2564 
 

นางสาวชนินันท  คลายมณี 
ครูผูสอนวิชาการงานอาชีพ 
 

3 
 

การดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ 
3.1 กิจกรรมสรางอาชีพ 

ตลอดปการศึกษา 
 

นางสาวชนินันท  คลายมณี 
ครูผูสอนวิชาการงานอาชีพ 
 

 3.2  กิจกรรมหนูนอยฝกขายมุงหมายสูอาชีพ ตลอดปการศึกษา 
 

นางสาวชนินันท  คลายมณี 
ครูผูสอนวิชาการงานอาชีพ 

 
 

3.3 กิจกรรมเตรียมพรอมซอมแขง ตุลาคม – 10 
พฤษภาคม 2564 
 

นายวรากร  ดวงประสาท 
นางสาวชนินันท  คลายมณี 
ครูผูสอนวิชาการงานอาชีพ 

4 สรุปผลโครงการ มีนาคม 2565 นางสาวชนินันท  คลายมณี 

6. สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
7. งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ ( เงินรายไดสถานศึกษา ) จํานวน 15,000  บาท 

รายละเอียดคาใชจาย คาตอบแทน 
( บาท ) 

คาใชสอย 
( บาท ) 

คาวัสดุ 
 ( บาท ) 

หมายเหตุ 

1.ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการจัดกิจกรรมและ
แตงต้ังคณะทํางาน 

- - - - 

2. ดําเนินกิจกรรมตามแผนดังนี ้ - - - - 
    -กิจกรรมสรางอาชีพ - คารถเดินทาง

ซื้ออุปกรณ  
500 บาท 

 

-ดินปลูก 
-เมล็ดพันธุผักบุง 
-เมล็ดพันธุผักโขม 
-กาบมะพราว 
-ปุย 
-กลวย,เนย 
-เกลือ 
อื่นๆ 
5,000บาท 

 

    -กิจกรรมหนูนอยฝกขายมุงหมายสูอาชีพ - - - คาถุง  
-คาหนังยาง 
-คากระดาษ 
ทําโลโก 
1,000 บาท 

- 
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    -กิจกรรมเตรียมพรอมซอมแขง - -คารถเดินทาง
ซื้ออุปกรณ  
500 บาท 

-คาอาหารวาง
นักเรียนชวง 

ซอม  
500  บาท 

-คากระดาษ 
-คาหมึก 
ประชาสัมพันธวัน
แขงขัน 
-คาวัสดุ  
คาอุปกรณ  
คาวัตถุดิบซอมและแขง
อาหาร  
7,500 บาท 

- 

3.สรุปผลโครงการ - - - - 
 

8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
1.นักเรียนมีความสามารถในการทํางาน
อยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล 
2.นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการ
ทํางานระดับดีข้ึนไป 
3. ระดับผลรางวัล 

รอยละ 85 
 
 
 

รอยละ85 
เหรียญรางวัล
จากสพป.กทม. 

1.การตรวจผลงาน 
2.ผลการแขงขัน 
3.การสังเกต 
 

1.แบบบันทึกขอมูล 
 

 

9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักเรียนมีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหา ผูเรียนมีทักษะในการ

ทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 

 

                   ผูเสนอโครงการ                     ผูอนุมัติโครงการ 
 
         ...................................................                                  .................................................. 
           (นางสาวชนินันท  คลายมณี)                                 ( นายสมชาย  ถนอมวงศ ) 
    ตําแหนง ครชํูานาญการ                             ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 
 

ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรยีนวัดประยุรวงศาวาส 
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ช่ือโครงการ                               พัฒนาผูเรียน 

สอดคลองกับยุทธศาสตรแหงชาติ  ขอ 3 ดานการพัฒนาสงเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
นโยบายการจัดการศึกษา 
สอดคลองกับยุทธศาสตรสถานศึกษา       1. เสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนใหมคุีณธรรม 
        จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ ปลูกจิตอาสา และเปนมิตรตอส่ิง 
                                                      แวดลอม ตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล 
สอดคลองกับ ส.ว.ย. โมเดล หัวขอ 1. ส : สงางาม   2. ว : วิชาการเปยม  3. ย : ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ,นายพรชัย  ปติควร,นางสาวจิรัชญา  จันทร 

กลุมงาน                                บริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ                                ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ   ปการศึกษา 2564 (พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 

1. หลักการ และเหตุผล 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงใหผูเรียนไดพัฒนา

ตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 

เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 

สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงพฒันาผูเรียนใหใชองคความรู 

ทักษะและเจตคติ จากการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู และประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อชวยให

ผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ไดแก ความสามารถในการส่ือสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแกปญหา 

ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลย ี ซึ่งจะสงผลในการพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นใน

การทํางาน รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทํางาน และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข

ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

2.  วัตถุประสงค 

2.1. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีระเบียบวินัย มีความเปนผูนํา ผูตามท่ีดี และมีความรับผิดชอบสามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นไดตามวิถีประชาธิปไตย 

2.2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการทํางานรวมกัน รูจักการแกปญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสม 

ชวยเหลือแบงปน เอื้ออาทรและสมานฉันท 

 2.3. เพื่อสงเสริมใหมีผูเรียนมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

2.4. เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

3. เปาหมายและการดําเนินงาน 

3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนคิดเปนรอยละ 100 
 

 



แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 | หนา 56 

 

3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1. ผูเรียนมีระเบียบวินัย มีความเปนผูนํา ผูตามท่ีดี และมีความรับผิดชอบสามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดตามวิถีประชาธิปไตย 

 3.2.2 ผูเรียนมีทักษะการทํางานรวมกัน รูจักการแกปญหา มีเหตุผล  

  3.2 3. ผูเรียนมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 3.2 4 ผูเรียนมีคุณลักษณะตามรูปแบบส.ว.ย.โมเดล (S.W.Y.  Model) 

 
4.กลุมเปาหมาย   

  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  

5. งบประมาณ 
          จํานวน    186,700 บาท 
 
6. กิจกรรมในโครงการ 
  
ท่ี ช่ือกิจกรรม 

1 กิจกรรมการเรียนออนไลน 
2 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ และเนตรนาร ี
3 กิจกรรมวันสถาปนาวันลูกเสือแหงชาติ 
4 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา 
5 กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี 
6 กิจกรรม Day Camp 
7 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
8 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
9 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนสงเสริมประชาธิปไตย 
10 หนูนอยปลอดภัย 
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7.   ระยะเวลาดําเนิน 
 

ท่ี กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
การจัดเตรียมวางแผน 
1 ประชุมผูท่ีเกี่ยวของ กําหนดโครงการ

กิจกรรม 
พฤษภาคม 2564 ผูบริหาร  

ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
1 กิจกรรมการเรียนออนไลน ตลอดปการศึกษา ครูพรชัย  
2 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ และเนตร

นารี 
ตลอดปการศึกษา คณะครูทุกคน  

3 กิจกรรมวันสถาปนาวันลูกเสือแหงชาติ 1 กรกฎาคม 2564 ครูพรชัย  

4 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา 25 พฤศจิกายน 2564 ครูพรชัย  
5 กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี พฤศจิกายน 2564 ครูพรชัย  
6 กิจกรรม Day Camp กุมภาพันธ 2565 ครูพรชัย  
7 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี กันยายน  2564 ครูพรชัยครูพรชัย

คณะครู  ทุกคน 
 

8 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ตลอดปการศึกษา ครูจิรัชญา  
9 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนสงเสริม

ประชาธิปไตย 
ตลอดปการศึกษา ครูรักขณาวัลย  

10 หนูนอยปลอดภัย กรกฎาคม 2564 ครูพรชัย  
การประเมินผลและสรุป 
1 ดําเนินการประเมินผลและสรุปโครงการ

เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียน 
มีนาคม 2565 ครูรักขณาวัลย  

2 นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา หลังจากเสร็จส้ิน
กิจกรรม 

ครูรักขณาวัลย  

 
8. งบประมาณ 

 รวมตลอดโครงการทุกกิจกรรมการแสดง  186,700 บาท (ตลอดปการศึกษา) 

รายละเอียดการใชจาย 
คาตอบแทน 

(บาท) 
คาใชสอย 
(บาท) 

คาวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ดําเนินกิจกรรมตามแผนดังน้ี 
1 กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
1.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารี 
- คาธงนายหมู 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
1,000 

 

1.2 กิจกรรมการเรียนออนไลน  20,000   
1.2 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ - 

 
- -  

1.3 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา 
- คาพวงมาลัย 

 
- 

 
- 

 
100 
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1.4 กิจรรมเขาคายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี (ป.6) 
         -  คาอาหาร  
         -  คาพาหนะ ไปกลับ 
         -  คาท่ีพักและกิจกรรม 

 
 
- 

24,000 
 

 
11,200 

- 
38,600 

 
- 
- 
- 

 
 
 
 

2. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี (ป.1 – 4) 
         -  คาอาหารและเครื่องด่ืม   
         -  คาพาหนะ ไปกลับ 
         -  คาบัตรเขาชม 

 
 

- 
- 

 
9,800 
37,000 
40,000 

 
- 
- 
- 

 

3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
         - คาถุงดํา/ ไมกวาด / ท่ีโกยขยะ 

-  
500 

 
- 

 

4 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนสงเสริมประชาธิปไตย 
     - คาปากกา/สีเมจิก/ กระดาษชารท เทา-ขาว/         
        กระดาษบรูฟ/ กระดาษA4 
 

 
 
- 

 
- 

 
 
 1,500 
 

 
- 

5 กิจกรรม Day Camp 
- คากระดาษเอ4/ กระดาษโปสเตอร 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

- - 
 

1,500 

 
500 

 

 

6. กิจกรมหนูนอยปลอดภัย   500  
6.การประเมินผลและสรุป 
- คากระดาษA4 

 
- 

 
- 

 
500 

 

รวม 24,000 158,600 4,100  
รวมท้ังสิ้น 186,700 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
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9.การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัด เปาหมาย วิธีการ เคร่ืองมือ 
1 ผูเรียนมีระเบียบวินัย มีความเปนผูนํา ผู

ตามท่ีดี และมีความรับผิดชอบสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดตามวิถีประชาธิปไตย
  

97 1. การตอบ
แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
2. การสังเกต
พฤติกรรม 
3. การสัมภาษณ
ผูเกี่ยวของ 
4. การตรวจสอบ
รายการ 

1.แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
2.แบบบันทึก
ขอมูล 
4.แบบสัมภาษณ 
5.แบบสํารวจ
รายการ 

2 ผูเรียนมีทักษะการทํางานรวมกัน รูจักการ
แกปญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจท่ี
เหมาะสม ชวยเหลือแบงปน เอื้ออาทรและ
สมานฉันท 

97 

3  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

97 

4 ผูเรียนมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 

97 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
10.1. ผูเรียนมีระเบียบวินัย มีความเปนผูนํา ผูตามท่ีดี และมีความรับผิดชอบสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
ตามวิถีประชาธิปไตย 
10.2 ผูเรียนมีทักษะการทํางานรวมกัน รูจักการแกปญหา มีเหตุผล  

          10.3. ผูเรียนมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
10. 4 ผูเรียนมีคุณลักษณะตามรูปแบบส.ว.ย.โมเดล (S.W.Y.  Model) 
11.ขอเสนอแนะ 

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

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

 

 

ผูเสนอโครงการ       ผูอนุมัติโครงการ 
.....................................................     ..................................................... 
(นางสาวรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ)              (นายสมชาย  ถนอมวงศ) 
       ครูชํานาญการ                                  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 

ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ช่ือโครงการ      พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
กลุมงาน      วิชาการ 
สอดคลองพระบรมราโชบาย ดานการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 ดานท่ี 1,2,3 และ 4 
สอดคลองมาตรฐานชาติขอท่ี 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
    6.2 ใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี   4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล   
สอดคลองกับ     แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 4 กลยุทธ ขอ 1   ตัวช้ีวัดท่ี 1 
สอดคลองกับ     ส.ว.ย. โมเดล   ขอ 2 (วิชาการเปยม)  
ลักษณะโครงการ            โครงการตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายพรชัย  ปติควร 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา 2564 (พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565)   
......................................................................................................................................................................................... 

1. หลักการและเหตุ   

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  หมวดท่ี 6   วาดวย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  มาตรา 47 , 48  กําหนดใหสถานศึกษาจัดระบบการประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหมีการประกันคุณภาพภายใน  ถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดประกอบกับกฎกระทรวง
ศึกษาธิการวาดวย  หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553  ขอ 14   กําหนดใหสถานศึกษาจัดระบบ
การประกันคุณภาพภายใน  ดังนั้นสถานศึกษาจึงจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพื่อสงเสริมกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.2  เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.3  เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษา  จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 2.4  เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
 2.5  เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 2.6  เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
3.  เปาหมายการดําเนินงาน 
 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1  สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม รอยละ 100 
 3.1.2  สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับยอดเยี่ยม รอยละ 100 
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 3.1.3  สถานศึกษาจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  ระดับยอดเยี่ยม รอยละ 100 
          3.1.4  สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ระดับยอด
เยี่ยม  รอยละ 100 
 3.1.5  สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปช้ิในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง  ระดับยอดเยี่ยม รอยละ 100 
 3.1.6  สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ระดับยอดเยี่ยม รอย
ละ 100  
 3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  มีระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  
นําผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  และทํารายงาน
การประเมินประจําป ในระดับยอดเยี่ยม 
  
4.  กลุมเปาหมาย 
  ผูบริหารและครูทุกคนในสถานศึกษา 
 
5. แผนการดําเนนิงาน/รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

     รายละเอียด งบประมาณรวมท้ังส้ิน 3,000 บาท 

กิจกรรม ระยะเวลา จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ 
คาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ  

ข้ันเตรียมการ (P) 
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พ.ค. 2564 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ครูพรชัย 

2.แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

มิ.ย. 2564 -   ครูพรชัย 

ข้ันดําเนินการ (D) 
3.ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ
ข้ันตอนการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

 
มิ.ย. 2564 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ผูบริหารและ

ครูพรชัย 

4.ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของ
ทราบ 

มิ.ย. 2564 - - - ครูพรชัย 

5.จัดการอบรมครูเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  

มิ.ย. 2564 1,000 - - ผูบริหาร 
และคณะครู 

6.ติดตามการจัดกิจกรรมท่ี ทุกๆ 3 เดือน - - 1,000 ครูท่ีไดรับ
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ตอบสนองตอการพัฒนา
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ท่ีเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตลอดป
การศึกษา 

2564  

มอบหมาย 

ข้ันติดตามและประเมินผล (C) 
14.ประเมินผลและติดตามผล
โครงการ 

 
ทุก 3 เดือน

ประเมิน 

 
- 

 
- 

 
- 

ครูท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
15.สรุปผล/รายงานผลการ
จัดทําโครงการ 

ทุก 3 เดือน/
มี.ค 2565 

- - 1.000 ครูท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ข้ันปรับปรุงและพัฒนา (A) 
16.นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุง
และพัฒนากิจกรรม แลวใชเปน
ตนแบบของโครงการตอไป 

เม.ย. 2565 - - - ครูท่ีไดรับ
มอบหมาย 

6.  การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัด เปาหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษา 
100 บันทึกขอมูล แบบบันทึกขอมูล 

2 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

100 บันทึกขอมูล แบบบันทึกขอมูล 

3 สถานศึกษาจัดระบบขอมูลสารสนเทศและ
ใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

100 บันทึกขอมูล แบบบันทึกขอมูล 

4 
 
 

สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 

100 บันทึกขอมูล แบบบันทึกขอมูล 

5 สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกไปใชในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

100 บันทึกขอมูล แบบบันทึกขอมูล 

6 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปท่ี
เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

100 บันทึกขอมูล แบบบันทึกขอมูล 
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7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  มีระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  
นําผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  และทํารายงาน
การประเมินประจําป  
 

                                       ลงช่ือ..............................................ผูเสนอโครงการ 

                                                  (นายพรชัย  ปติควร) 

                                                ครโูรงเรยีนวัดประยุรวงศาวาส 

                                              

  ลงช่ือ .................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                                    (นายสมชาย  ถนอมวงศ) 

                                             ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 

ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาสงเสริมทักษะและกระบวนการคิด 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ                ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

สนองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

นโยบายการจัดการศึกษา               ขอ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนํานวัตกรรมและ   

                                              เทคโนโลยีท่ี ทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา 

ยุทธศาสตรสถานศึกษาท่ี1            เสริมสรางและพัฒนาครูบุคลากร  และนักเรียนตามแนววิถีพทุธ  

                                             สู สวย.โมเดล 

สอดคลองกับ ส.ว.ย. โมเดล      ขอท่ี 2,3 (วิชาการเปยม,ยอดเยี่ยมเยาวชน) 

ผูรับผิดชอบโครงการ        นางชุติมา   สันตินิวัฒน   

     นางสาวกิตติพร  แข็งขัน   

     นายจักรนรินทร  ทองรักษ 

กลุมงาน        บริหารวิชาการ  

ลักษณะโครงการ                           ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ         ปการศึกษา 2564 (พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

สถานท่ี                                      โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 

1.หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 4 วาดวยแนวการจัด

การศึกษามาตรา 24(2) การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา จึงจัดใหมีโครงการสงเสริมความสามารถและ

ทักษะผูเรียน  ช่ือวา “โครงการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพผูเรียน”ข้ึนในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะพัฒนาคุณลักษณะการคิดใหเกิดกับผูเรียนทุก

ระดับช้ัน เพื่อใหเปนไปตามเจตอารมณของ ตามพระราชบัญญัติแหงชาติ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ.2551 จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อฝกฝนใหผูเรียนมีทักษะและกระบวนการคิด 

2.วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได

อยางสมเหตุสมผล 

 2.2 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการในระดับดีข้ึนไป 

 

3.เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนรอยละ 85 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงาน ดวยความภาคภูมิใจ 
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 3.1.2 นักเรียนรอยละ 85 มีทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีความริเริ่มสรางสรรค และคิดแกปญหา

ไดอยางมีสติสูงข้ึน 

          3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีสติสมเหตุสมผล 

ผูเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และคิดแกปญหาไดอยางมีสติ มีทักษะใน

การทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 

4.กลุมเปาหมาย 

 ผูเรียนทุกคนภายในสถานศึกษา 

5.  งบประมาณ  5,000  บาท 

6.กิจกรรมในโครงการ 

6.1 กิจกรรมการปฏิบัติ  ( Gantt  Chart ) 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ พฤษภาคม  2564 นางชุติมา สันตินิวัฒน 

2 
 

ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการจัดกิจกรรมและ     
แตงต้ังคณะทํางาน 

พฤษภาคม  2564 นางชุติมา สันตินิวัฒน 
 

3 
 

การดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ 
3.1  กิจกรรมทักษะกระบวนการ  
      คิดวิชาคณิตศาสตร ช้ัน ป.1-6 
3.2  กิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
3.3  กิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
3.4  กิจกรรกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
3.5 กิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
     ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
ตลอดปการศึกษา 
 

- หน.กลุมสาระการเรียนรู  
  คณิตศาสตร 
- หน.กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 
- หน.กลุมสาระการเรียนรู 
  วิทยาศาสตร 
- หน.กลุมสาระการเรียนรู  
  ภาษาอังกฤษ 
- หน.กลุมสาระการเรียนรูสังคม 
  ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

4 สรุปผลโครงการ มีนาคม 2565 นางชุติมา สันตินิวัฒน 

 

7. คาใชจาย 

รายละเอียดคาใชจาย คาตอบแทน 
( บาท ) 

คาใชสอย 
( บาท ) 

คาวัสดุ 
 ( บาท ) 

หมายเหตุ 

1.ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการจัดกิจกรรม
และแตงต้ังคณะทํางาน 

- - - - 

2. ดําเนินกิจกรรมตามแผนดังนี ้ - - - - 
    2.1การจัดกิจกรรมการสอนทักษะวิชา - - -คากระดาษ - 
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คณิตศาสตร 
-กิจกรรมทักษะกระบวนการคิดวิชา
คณิตศาสตร   

-คาหมึก 
-คาไขกระดาษ 
  1,000 บาท 

   2.2การจัดกิจกรรมการสอนทักษะวิชา
ภาษาไทย 
  

- - -คากระดาษ 
-คาหมึก 
-คาไขกระดาษ 
    1,000 บาท 

- 

  2.3การจัดกิจกรรมการสอนทักษะวิชา
วิทยาศาสตร 
  
 

- - -คากระดาษ 
-คาหมึก 

-คาไขกระดาษ 
1,000  บาท 

- 

2.4 การจัดกิจกรรมการสอนทักษะวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

- - -คากระดาษ 
-คาหมึก 

-คาไขกระดาษ 
1,000 บาท 

- 

2.5 การจัดกิจกรรมการสอนทักษะวิชา
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

  -คากระดาษ 
-คาหมึก 

-คาไขกระดาษ 
1,000 บาท 

 

3.สรุปผลโครงการ     
 

8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
1.นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยาง
เปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจปญหา
ไดอยางสมเหตุสมผล 
2.นักเรียนมีทักษะกระบวนการในระดับดี
ข้ึนไป 

รอยละ 85 
 
 
 

รอยละ 85 

1.การตรวจช้ินงาน 
2.ผลการแขงขัน 
3.การสังเกต 
 

1. แบบฝกทักษะ  
  กระบวนการคิด 
2. แบบฝกทักษะการ
อานจับใจความ 
3.แบบบันทึกขอมูล 
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9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีสติสมเหตุสมผล 

ผูเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และคิดแกปญหาไดอยางมีสติ มีทักษะใน

การทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 

 

 

                   ผูเสนอโครงการ                     ผูอนุมัติโครงการ 
 
         ...................................................                                  .................................................. 
           (นางชุติมา   สันตินิวัฒน  )                                 ( นายสมชาย  ถนอมวงศ ) 
    ตําแหนง ครูชํานาญการ                             ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 
 

 
ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ช่ือโครงการ      เพิ่มประสิทธิผลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สอดคลองกับพระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10  

ขอท่ี 1 มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง ขอท่ี  2 มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 
 ขอท่ี  3 มีงานทํา – มีอาชีพ  ขอท่ี  4 เปนพลเมืองท่ีดี 
กลุมงาน      บริหารวิชาการ 
สอดคลองมาตรฐานชาติขอท่ี 3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
                                             3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
                                              3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน  
สอดคลองกับนโยบายดานการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ขอท่ี 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย  
 ขอท่ี 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

ขอท่ี  9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ขอท่ี 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัด

การศึกษาทุกระดับการศึกษา 
สอดคลองกับ  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 2 กลยุทธ ขอ 5  ตัวช้ีวัดท่ี 5 
สอดคลองกับ  ส.ว.ย. โมเดล    ขอ 2 (วิชาการเปยม) , 3 (ยอดเยี่ยมเยาวชน)   
ลักษณะโครงการ            โครงการตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ  ฝายวิชาการ  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (นายพรชัย  ปติควร) 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา 2564 (พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565)   

 

1. หลักการและเหตุผล   
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่ม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2544  หมวดท่ี 4 วาดวยแนว
การจัดการศึกษามาตรา 23 กําหนดให  ตองเนนความสําคัญท้ังความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ
ตามความเหมาะสมแตละระดับการศึกษาท้ัง 8  กลุมสาระการเรียนรูตลอดท้ังมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรูอยางยั่งยนื จึงไดจัดทํา โครงการเพิ่มประสิทธิผลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยมีการปฏิบัติอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อพัฒนาความรูและทักษะของผูเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
 2.2  เพื่อประเมินสมรรถนะของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
 2.3  เพื่อประเมินการอาน การคิดวิเคราะหและการเขียนของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
                ของหลักสูตร 
 2.4  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดานการทดสอบระดับชาติ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
3.  เปาหมายการดําเนินงาน 
 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1  ผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ รอยละ 80 
 3.1.2  ผูเรียนผานการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร 5 สมรรถนะ รอยละ 100 
 3.1.3  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน  การคิดวิเคราะห และการเขียน ของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑ 
                   มาตรฐานของหลักสูตร  รอยละ 100 
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 3.1.4  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดานการทดสอบระดับชาติใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ได
คาเฉล่ียสูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ 
 3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  ผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ มีผลการประเมิน
สมรรถนะตามหลักสูตร  การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และการเขียนของผูเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดาน
การทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (สูงกวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ) 
4.  กลุมเปาหมาย 
  ผูเรียนและครูผูสอนทุกคนในสถานศึกษา 
5. แผนการดําเนนิงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ (P) 
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

นักเรียน ครูและบุคลากร  
พ.ค. 2564 

 
วิชาการ 

2.แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ครูและบุคลากร พ.ค. 2564 วิชาการ 
ข้ันดําเนินการ (D) 
3.ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจข้ันตอนการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
ครูและบุคลากร 

 
พ.ค. 2564 

วิชาการ 

4.ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทราบ นักเรียน ครูและบุคลากร พ.ค. 2564 วิชาการ 
5.จัดประชุมครูวิเคราะหผูเรียน วิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

ครูและบุคลากร พ.ค. 2564 วิชาการ 
และคณะครู 

6.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูและบุคลากร พ.ค. 2564และ 
มี.ค. 2565 

วิชาการ 
และคณะครู 

7. ครูจัดทําแผนจัดการเรียนรู ครูและบุคลากร ตลอดปการศึกษา 
2564 

วิชาการ 
และคณะครู 

8.พัฒนาส่ือและนวัตกรรม ครูและบุคลากร ตลอดปการศึกษา ครูผูสอน 
9.การนิเทศภายใน ครูและบุคลากร ภาคเรียนละ2 ครั้ง ผูอํานวยการ 
10.กิจกรรม 8 กลุมสาระการเรียนรู นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปการศึกษา 

2564 
หัวหนากลุมสาระฯ 

5. แผนการดําเนนิงาน (ตอ) 
     รายละเอียด 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
11.สรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

นักเรียน ครูและ
บุคลากร 

ตลอดปการศึกษา 
2564 

วิชาการและคณะครู
ทุกคน 

12.กิจกรรมติวเขมกอนสอบ RT NT. และ O 
NET 

นักเรียน ครูและ
บุคลากร 

ส.ค. 2564-ก.พ. 
2565  

วิชาการและ 
คณะครูทุกคน 

13. พัฒนาผูเรียนอัจฉริยภาพ นักเรียน ครูและ
บุคลากร 

ตลอดปการศึกษา 
2564 

ครูท่ีไดรับมอบหมาย  

ข้ันติดตามและประเมินผล (C) 
14.ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

 
นักเรียน ครูและ

บุคลากร 

 
ทุก 3 เดือนประเมิน 

 
ครูท่ีไดรับมอบหมาย 
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15.สรุปผล/รายงานผลการจัดทําโครงการ ครูและบุคลากร ทุก 3 เดือน ครูท่ีไดรับมอบหมาย 
ข้ันปรับปรุงและพัฒนา (A) 
16.นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม แลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

 
ครูและบุคลากร 

 
มี.ค.-เม.ย. 2565 

ครูท่ีไดรับมอบหมาย 

 
6. งบประมาณ  งบประมาณ รวมท้ังส้ิน  319,500  บาท 
     รายละเอียดงบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใชจาย
งบประมาณ 

รวม ประเภทคาใชจายเงินงบประมาณ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่นๆ 

1.จัดประชุมครูวิเคราะหผูเรียน/วิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สถานท่ีดําเนินการ:โรงเรียนวัดประยุรวงศา
วาส จํานวน 2 วัน 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
- คาอาหาร 
- คากระดาษ เอ4  

10,000   
 
 

 
4,200 
4,800 

 

 
 
 
 
 

 
1,000 

 

2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สถานท่ีดําเนินการ:โรงเรียนวัดประยุรวงศา
วาส  จํานวน 5 วัน 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
- คาอาหาร 
- คากระดาษ เอ4 

7,000   
 
 

2,000 
4,000 

 

 
 
 
 

 
1,000 

 

3.พัฒนาส่ือและนวัตกรรมเทคโนโลยี 
สถานท่ีดําเนินการ:โรงเรียนวัดประยุรวงศา
วาส   

- คาดําเนินการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร 

- คาดําเนินการพัฒนาระบบไฟฟา 

100,000   
 

 
50,000 

 
50,000 

  

4.กิจกรรม 8 กลุมสาระการเรียนรู 
   สถานท่ีดําเนินการ:โรงเรียนวัดประยรุ
วงศาวาส 
   -    คาดําเนินการกิจกรรม 

- คากระดาษ เอ 4 

90,000   
 
 

80,000 

 
 
 

 
10,000 

 

 5.กิจกรรมเขาคายวิชาการกอนสอบ NT. 
และ O-NET  ป.3 และ ป.6 
   สถานท่ีดําเนินการ:โรงเรียนวัดประยรุ
วงศาวาส  จํานวน 1 วัน 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

50,000  
 

 
 
15,000 

 
 

 
 

10,000 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใชจาย
งบประมาณ 

รวม ประเภทคาใชจายเงินงบประมาณ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่นๆ 

- คาอาหาร 
- คาตอบแทนวิทยากร  
- เอกสาร  

15,000 
10,000 

 
 
 

6.พัฒนาผูเรียนอัจฉริยภาพ (ดวย STEM  
EDUCATION) 
     สถานท่ีดําเนินการ:โรงเรียนวัดประยุร
วงศาวาส 
จัดซื้อส่ือประกอบการเรียนการสอน(STEM) 

5,000   
 
 
 

5,000 

  

7.สรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 
   สถานท่ีดําเนินการ:โรงเรียนวัดประยรุ
วงศาวาส 

- คาสมุดบันทึกเวลาเรียนนักเรียน 
- คากระดาษ เอ 4 
- คากระดาษ ปพ.1 
- คาน้ําหมึกพิมพงาน 
- แฟมใสใส ปพ.1 

47,500    
 

 
 

1,000 
35,000 

500 
10,000 
1,000 

 

8.สรุปผล/รายงานผลการจัดทําโครงการ 
   สถานท่ีดําเนินการ:โรงเรียนวัดประยรุ
วงศาวาส 

- จัดประชุมครูเพื่อสรุปโครงการและ
วางแผนในปตอไป จํานวน 3 วัน 

- คากระดาษ เอ4  น้ําหมึก
คอมพิวเตอร 

- คาจัดทํารูปเลมรายงาน  จํานวน 12 
เลม 

10,000   
 
 

 
7,000 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2,000 
1,000 

 

รวม 319,500 15,000 242,000 62,500  
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7.  การประเมินผล 
ท่ี ตัวช้ีวัด เปาหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
1 ผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะแต

ละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
80 การทดสอบ แบบทดสอบ 

2 ผูเรียนผานการประเมินสมรรถนะตาม
หลักสูตร 5 สมรรถนะ 

100 1.การประเมินผลงาน 
2.การสังเกต 

1.ช้ินงานของ
ผูเรียน 
2.แบบสังเกต 

3 ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน  การคิด
วิเคราะห และการเขียน ของผูเรียนให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร                  

100 1.การทดสอบ 
2.การปฏิบัติ 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบบันทึก
ขอมูล 

4 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดานการ
ทดสอบระดับชาติใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 

คาเฉล่ียสูง
กวา

ระดับประเทศ 

การทดสอบ แบบทดสอบ
ระดับชาติ 

 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
        1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู  สมรรถนะตามหลักสูตร ผลการประเมินระดับชาติ ผลการ
ประเมินการอาน การคิดวิเคราะหและการเขียน  สูงข้ึนตามเปาหมาย 
        2.  ไดส่ือ/นวัตกรรม เอกสาร  และแบบทดสอบตรงตามมาตรฐานการเรียนรู ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 
          

ผูเสนอโครงการ ผูอนุมัติโครงการ 
 

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

.................................................. 
(นายพรชัย ปติควร) (นายสมชาย  ถนอมวงศ) 

ครู ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 

 
ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ช่ือโครงการ    โรงเรียนคุณธรรม 
สอดคลองกับยุทธศาสตรแหงชาติ  ขอ 3 ดานการพัฒนาสงเสริมสรางศักยภาพคน 
สนองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรียน 
นโยบายการจัดการศึกษา                     ขอ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี       
                                                     ท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
ยุทธศาสตรสถานศึกษาท่ี1                       เสริมสรางและพัฒนาครูบุคลากร  และนักเรียนตามแนววิถีพุทธ สู 
สวยโมเดล 
สอดคลองกับ ส.ว.ย. โมเดล             1. ส : สงางาม 
       2. ว : วิชาการเปยม 
       3. ย : ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ผูรับผิดชอบโครงการ                        นายจักรนรินทร  ทองรักษ 
กลุมงาน                                 บริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ                                ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ              ปการศึกษา 2564 (พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สถานท่ี                                            โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
1. หลักการและเหตุผล 

เปาหมายของการศึกษาคือ การสรางคนดี คนเกงและคนมีน้ําใจใหแกบานเมือง โรงเรียนท่ีจะจัดการศึกษาได
ตามเปาหมายขางตน จึงตองเปนท้ัง “โรงเรียนคุณภาพ” และ “โรงเรียนคุณธรรม”  

โรงเรียนคุณธรรมเปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีวา “ชวยกันสรางคนดีให
บานเมือง” เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแกเยาวชนอยางยั่งยืน  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางครูและเด็ก 
รวมถึงสนับสนุนการเสริมสรางเกียรติยศศักด์ิศรีและอุดมการณของครู เพื่อใหครูเปนแบบอยางท่ีดี 

โรงเรียนคุณธรรม หมายถึง สถานศึกษาท่ีผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวน
รวมในกระบวนการขับเคล่ือนกิจกรรมสงเสริมความดีในรูปแบบตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งนําไปสู
การพัฒนาและปรับเปล่ียนเปนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคไดอยางยั่งยืน และนําไปขยายเครือขายได โดยจะตองคํานึงถึง
หลักการความสมัครใจและเต็มใจ ใชกระบวนการมีสวนรวม มีการติดตามและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ และ
โครงงานคุณธรรม โดยมีแนวปฏิบัติในการขับเคล่ือนสูโรงเรียน แบงออกเปน 5 ข้ันตอน ไดแก 

1) การช้ีแจงทําความเขาใจรวมกัน  
2) การกําหนดคุณธรรมเปาหมายและคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน  
3) การจัดทําโครงงานคุณธรรม 
4) การลงมือรวมกันปฏิบัติ 
5) การนิเทศติดตามประเมินผลและเสริมแรงกัน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเปนโรงเรียนท่ีเนนดําเนินการพัฒนาวิชาการควบคูไปกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคนั้น ควรปลูกฝงใหเกิดกับนักเรียน
ในทุกชวงวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการเรียนรูระดับประถมศึกษา เพราะเปนชวงวัยเริ่มตนการศึกษาและการเรียนรู
ส่ิงตางๆ  หากนักเรียนไดเรียนรูส่ิงท่ีดีงามต้ังแตเริ่มแรก ก็ยอมสงผลใหเขาเปนคนดีตอไปในอนาคต โรงเรียนจึงได
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ดําเนินการขับเคล่ือนโครงการ เพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู และนักเรียนใหมีคุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ โดยใช
เปนตัวช้ีวัดท่ีแสดงความสําเร็จของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในโรงเรียน และไดดําเนินการขับเคล่ือนโครงการให
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีกําหนดใหโรงเรียนคุณธรรมเปนหนึ่งในตัวช้ีวัด (Key Performance 
Indicators: KPI) ในการประกันและการประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment: IQA) เพื่อเปน
หลักประกันใหกับชุมชนและผูปกครองไดมั่นใจวาโรงเรียนท่ีบุตรหลานเรียนนั้นมีคุณภาพ โดยสถานศึกษาท่ีนํารูปแบบ
นี้ไปใช จะถือเปนหลักประกันพื้นฐานวาสถานศึกษานั้นสามารถดําเนินการสรางคนดีใหกับบานเมืองได  
2. วิสัยทัศน 

2.1  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เปนโรงเรียนวิถีพุทธ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม นอมปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง เคียงคู ส.ว.ย. โมเดล 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อใหผูบริหาร ครู และนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการขับเคล่ือนกิจกรรมสงเสริมความดีใน 

รูปแบบตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3.2  เพื่อพัฒนาและปรับเปล่ียนใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในโรงเรียนเพิ่มข้ึนและลด 

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในโรงเรียนใหนอยลงไดอยางยั่งยืน 
3.3  เพื่อสรางองคความรู/นวัตกรรมการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
3.4  เพื่อบูรณาการการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมเขากับการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน 
3.5  เพื่อพัฒนาความรวมมือจากทุกภาคสวนในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
3.6  เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) 

4. เปาหมายและการดําเนินงาน 
4.1  เปาหมายเชิงปริมาณ  

4.1.1  ผูบริหาร ครู และนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการขับเคล่ือนกิจกรรมสงเสริมความดี 
ในรูปแบบตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100 

4.1.2  ผูบริหาร ครู และนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในโรงเรียนเพิ่มข้ึนรอยละ 85 
4.1.3  ผูบริหาร ครู และนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในโรงเรียนนอยลงรอยละ 85 

4.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ  
4.2.1  ผูบริหาร ครู และนักเรียนมีองคความรู/นวตักรรมการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
4.2.2  ผูบริหาร ครู และนักเรียนมีการบูรณาการการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมเขากับการ 

จัดการเรียนรูในช้ันเรียน 
4.2.3  มีภาคีความรวมมือ (ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และองคกรท้ังภาครัฐ 

และเอกชน) ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
4.2.4  นักเรียนมีคุณลักษณะตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) 

5. กลุมเปาหมาย 
 5.1  ผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 

6. การดําเนินงาน 
6.1 วิธีการดําเนินงาน 
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โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ดําเนินการขับเคล่ือนโครงการโดยใช Deming Cycle (PDCA) ซึ่งมีลําดับ
ข้ันตอนการดําเนินงาน ดังตอไปนี ้

6.1.1 การวางแผน 
 โรงเรียนจะดําเนินการประชุมครู ผูปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐานโรงเรียน เพื่อรับฟงปญหา และขอเสนอแนะของทุกฝาย และรวมกันวางแผนในการแกปญหาพัฒนา
นักเรียน โดยใชหลักการความสมัครใจและเต็มใจ ใชกระบวนการมีสวนรวม มีการติดตามและประเมินผลอยาง
สม่ําเสมอ และโครงงานคุณธรรม กําหนดคุณธรรมเปาหมายและคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน 

6.1.2 การดําเนินงาน                                                                                                     
หลังจากวางแผน โรงเรียนจะดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว โดยขับเคล่ือนให 

ผูบริหาร ครู และนักเรียนลงมือปฏิบัติคุณธรรมท่ัวท้ังโรงเรียน ใหนักเรียนแตละหองจัดทําโครงงานคุณธรรม โดยมีครู
เปนผูใหคําปรึกษา แนะนําวิธีการ และสงเสริมแรงทางบวก 

6.1.3 การตรวจสอบ ติดตาม  
โรงเรียนจะดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม การดําเนินงาน มีการนิเทศในการประชุมประจํา

ทุกสัปดาห เพื่อใหทุกคนในโรงเรียนไดทราบความกาวหนา ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค เพื่อ
หาแนวทางแกไขปรับปรุงตอไป 
6.1.4 การปรับปรุงพัฒนา  

จะมีการประเมิน ปรับปรุงรูปแบบ เพื่อพัฒนาใหโครงการดียิ่งข้ึน และสามารถแกปญหาใน
การดําเนินการครั้งตอไปได 

6.2 กิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. ประชุมเพื่อสรางความเขาใจแกคณะ

ครู บุคลากร และนักเรียน 
ก.ค. 2564 1. ผูบริหาร 

 
2. 
 

ประชุมผูปกครองเพื่อสรางความ
เขาใจ 

10 ส.ค. 2564 1. ผูบริหาร 
 

3. 
 

ประชุมนักเรียน คณะครูเพื่อรวม
คนหาคุณธรรมอัตลักษณ 

11 – 15 ส.ค.2564 1. ผูบริหาร 
2. ครูประจําช้ัน 

4. จัดทําโครงงานคุณธรรม         ก.ค. 64- ก.พ. 65 1. ครูประจําช้ัน 
2. ครูประจําวิชา 

5. ดําเนินงานตามโครงงาน ก.ค. 64- ก.พ. 65 1. ครูประจําช้ัน 
2. ครูประจําวิชา 

6. จัดทํากิจกรรมพัฒนานักเรียนแกน
นํา 

ส.ค. 2563 1. นายจักรนรินทร  ทองรักษ 
2. นางสาวรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 
3. นายภีมวิชญ  สีแกว 
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6.2 กิจกรรม (ตอ) 
ท่ี กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
7. จัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม ส.ค. 2563 1. นายจักรนรินทร  ทองรักษ 

2. นางรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 
3. นายภีมวิชญ  สีแกว 

8. นิ เทศ กํ ากับ ติดตาม และ AAR 
(After Action Review) 

ส.ค.64  –  ม.ค. 2565 1. ผูบริหาร 

9 เผยแพรผลงาน/แลกเปล่ียนเรียนรู ก.พ. 2565 1. นายจักรนรินทร  ทองรักษ 
 

10 สรุปผลโครงการ มี.ค. 2565 1. นายจักรนรินทร  ทองรักษ 
2. นายภีมวิชญ  สีแกว 

7. งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา) จํานวน   2,700   บาท 

รายละเอียดการใชจาย 
คาตอบแทน 

(บาท) 
คาใชสอย 
(บาท) 

คาวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. กระดาษ 
2. ปากกา 
3.ฟวเจอรบอรด 3 พับ 

  1,000 
500 

1,200     

 

รวมท้ังส้ิน สองพันเจ็ดรอยบาทถวน     หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ท่ี 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย วิธีการ เคร่ืองมือ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. ผูบริหาร ครู และนักเรียนมีสวนรวมใน
กระบวนการขับเคล่ือนกิจกรรมสงเสริม
ความดีในรูปแบบตางๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

รอยละ  
85 

1. ดําเนินการตามแผน
ท่ีกําหนดไว 

1. โครงงานคุณธรรม 
2. บันทึกการประชุม 
3. รูปภาพความสัมพันธท่ี

ดีระหวางครู นัก เรียน 
และผูบริหาร 

4. รูปภาพสภาพแวด 
ลอมของโรงเรียน 

5. แบบนิเทศติดตาม 
 

2. ผูบริหาร ครู และนักเรียนมีพฤติกรรมท่ี
พึงประสงคในโรงเรียนเพิ่มข้ึน 

รอยละ  
85 

1. ดําเนินการตามแผน
ท่ีกําหนดไว 

1. รายงานผลการ
ดําเนินการโครงงาน
คุณธรรม 

2. แบบนิเทศติดตาม 
3. ผูบริหาร ครู และนักเรียนมีพฤติกรรมท่ี

ไมพึงประสงคในโรงเรียนนอยลง 
รอยละ  

85 
1. ดําเนินการตามแผน

ท่ีกําหนดไว 
1. รายงานผลการ

ดําเนินการโครงงาน
คุณธรรม 

2. แบบนิเทศติดตาม 
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8. การประเมินผล (ตอ) 

ท่ี 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย วิธีการ เคร่ืองมือ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. 
 

ผูบริหาร ครู และนักเรียนมีองคความรู/
น วั ตก รรมการสร าง เสริ ม คุณ ธรรม
จริยธรรม 

 1. ดําเนินการตามแผนท่ี
กําหนดไว 

1. โครงงานคุณธรรม 
2. แผนการเรียนรู การ

สรางเสริมคุณธรรม 
3. แบบนิเทศติดตาม 

3. ผูบริหาร ครู และนักเรียนมีการบูรณา
การการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมเขา
กับการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน 

1. ดําเนินการตามแผน
ท่ีกําหนดไว 

1. โครงงานคุณธรรม 
2. แผนการเรียน รูก าร

สรางเสริมคุณธรรม 
3. แบบนิเทศติดตาม 

4. มีภาคีความรวมมือ (ผูปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และองคกรท้ังภาครัฐ
และเอกชน) ในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

1. ดําเนินการตามแผน
ท่ีกําหนดไว 

1. โครงงานคุณธรรม 
2. รูปภาพบรรยากาศท่ี

ทุกภาคสวนรวมมือกัน
ปฏิบัติงาน 

3. แบบนิเทศติดตาม 
5. นักเรียนมีคุณลักษณะตามรูปแบบ ส.ว.ย. 

โมเดล (S.W.Y Model) 
1. ดําเนินการตามแผนท่ี

กําหนดไว 
1. โครงงานคุณธรรม 
2. แบบนิเทศติดตาม 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

9.1  ผูบริหาร ครู และนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการขับเคล่ือนกิจกรรมสงเสริมความดีในรูปแบบ 
ตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

9.2  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดําเนินชีวิต พึ่งตนเองได 
และชวยเหลือสังคมได 

9.3  ครูมีศักยภาพในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
9.4  พฤติกรรมของนักเรียนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 
9.5  หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สังคมชุมชน ประชาชนจะใหความสนใจ และมี 

สวนรวมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมรวมกนั 
9.6  นักเรียนมีคุณลักษณะตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) 

 
 
 
                       ผูเสนอโครงการ        ผูอนุมัติโครงการ 

 
     ...................................................                           .................................................. 
                    (นายจักรนรินทร  ทองรักษ)                       (นายสมชาย  ถนอมวงศ) 
            ตําแหนง ครูอัตราจาง                        ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 
 
 
 

ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ช่ือโครงการ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
กลุมงาน บริหารงานวิชาการ 
สอดคลองกับยุทธศาสตรแหงชาติ  ขอ 3 ดานการพัฒนาสงเสริมสรางศักยภาพคน 
สอดคลองมาตรฐานท่ี    1 คุณภาพผูเรียน ขอ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
สอดคลองกับยุทธศาสตรสถานศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนใหมี

คุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในรูปแบบ 
ส.ว.ย. โมเดล และปฏิบัติตนตามชีวิตวิถีใหม 

สอดคลองกับ ส.ว.ย. โมเดล หัวขอ 1. ส : สงางาม 
     2. ว : วิชาการเปยม 
     3. ย : ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2564 (กรกฎาคม 2564 –เมษายน 2565) 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนวิถีพุทธดําเนินการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญามาบูรณาการ ซึ่งจะทําให
ผูเรียนไดเรียนรูผานการพัฒนา “การกิน อยู ดู ฟง เปน” คือ มีปญญารูเขาใจในคุณคาแท สามารถใชกระบวนการทาง
วัฒนธรรมแสวงหาปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเปนฐานการดําเนินชีวิต โดยมีผูบริหารและคณะครูเปนกัลยาณมิตร 
ชวยกันพัฒนาดําเนินการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีวิถีการทํางาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู  วิถีวัฒนธรรมตาง ๆ ตามหลัก 
“ไตรสิกขา”  
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเปนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีมุง
พัฒนาใหทุกคนมีวิถีการทํางาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู วิถีวัฒนธรรมตาง ๆ ตามหลักไตรสิกขา และพัฒนาทุกคนใน
ดานกาย ศีล จิต และปญญาอยางบูรณาการตามหลักภาวนา 4 เพื่อใหทุกคนมีคุณลักษณะตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล 
(S.W.Y Model) เปนผูมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ความอดทน เสียสละตอสวนรวม และเรียนรูท่ี
จะอยูรวมกันกับผูอื่นดวยความเขาใจ ความเคารพ สามารถแยกแยะส่ิงท่ีเปนคุณและโทษ สงผลใหเกิดความสงางาม 
(Smart) คือ งามกาย งามวาจา งามจิตใจ มีวิชาการเปยม (Wise) คือ ผูอํานวยการโรงเรียน ครู และนักเรียนมี
คุณภาพ และยอดเยี่ยมเยาวชน (Youthful) ซึ่งประกอบไปดวยคุณลักษณะของเด็กดี 5 ประการ คือ ขอท่ี 1) การเปน
ลูกท่ีดี เช่ือฟง กตัญู ชวยเหลือ มีน้ําใจตอพอแม ขอท่ี 2) การเปนศิษยท่ีดี มีความออนนอมถอมตน มีน้ําใจ ต้ังใจ
ศึกษาเลาเรียน ขอท่ี 3) การเปนเพื่อนท่ีดี มีน้ําใจตอเพื่อน ชวยเหลือกัน ขอท่ี 4) การเปนพลเมืองท่ีดี การมีจิต
สาธารณะ ชวยเหลือผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน และขอท่ี 5) การเปนศาสนิกท่ีดี ปฏิบัติตามศีล 5 

2.  วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสงเสริมใหผูอํานวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนดําเนินชีวิตตามแนววิธีพุทธ 
๒. เพื่อจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูในลักษณะตางๆ ตามความเหมาะสมกับชวงเวลาและสถานการณท่ี

เปนอยู โดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา และหลักภาวนา 4 มาบูรณาการ 

๓. เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) 
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3. เปาหมาย  
3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสไดเขารวมกิจกรรมของโครงการคิดเปนรอยละ 
100 
3.1.2 ครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสไดเขารวมกิจกรรมของโครงการ คิดเปนรอยละ 100 
3.1.3 นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสไดเขารวมกิจกรรมของโครงการ คิดเปนรอยละ 100 

 3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผูอํานวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนดําเนินชีวิตตามแนววิธีพุทธ 
3.2.2 นักเรียนเกิดการเรียนรูในลักษณะตางๆ ตามความเหมาะสมกับชวงเวลาและสถานการณท่ี
เปนอยู ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา และหลักภาวนา 4  
3.2.3 นักเรียนมีคุณลักษณะตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) 

4.  กลุมเปาหมาย 

๔.๑ ผูบริหารโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
๔.๒ คณะครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  
๔.๓ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
๔.๔ นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  

5. กิจกรรมปฏิบัติ 

ท่ี กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
การจัดเตรียมและวางแผนงาน 
1 การประชุมผูท่ีเก่ียวของ กําหนดโครงการกิจกรรมและการ

จัดทําโครงการ 
เมษายน – กรกฎาคม 2564 ผูบริหาร 

2 จัดทําแผนบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ เมษายน – กรกฎาคม 2564 ครูทุกคน 
การดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
1 กิจกรรมสงเสริมการรักชาติ ศาสน กษัตริย (กิจกรรมหนาเสา

ธง) 
ตลอดปการศึกษา ครูอุรชุา  จันทนภานันท 

ครูชนิตา  เกียรติขวัญบุตร 
2 กิจกรรมการเดินแถววิถีพุทธ ตลอดปการศึกษา ครูวรากร  ดวงประสาท 
3 กิจกรรมสวดมนตทํานองสรภัญญะ ตลอดปการศึกษา ครรูักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 
4 กิจกรรม ส.ว.ย. ศีลดีมีสมาธิ 

รายละเอียดกิจกรรม 
4.1 ฝกหัดกราบเบญจางคประดิษฐตามแนววิถีพุทธ 
4.2 อาราธนาศีล อาราธนาธรรม สมาทานศีล แผเมตตา  
สงบน่ิง - น่ังสมาธิท้ังชวงเชาและชวงบายกอนเขาเรียน 
4.3 กิจกรรมเดินสมาธิ (จงกรม) และน่ังสมาธิ 

ตลอดปการศึกษา ครรูักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 

5 กิจกรรมใสชุดขาวสุขใจ ตลอดปการศึกษา ครรูักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 
6 กิจกรรม ส.ว.ย. สดใส ใสบาตรทําบุญ ตลอดปการศึกษา ครรูักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 
7 กิจกรรมรับประทานอาหารมังสวิรัติทุกวันพฤหัสบดี ตลอดปการศึกษา ครมูยุรี  โคสิตานนท 
8 กิจกรรมสงแสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ตลอดปการศึกษา ครรูักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 
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5. กิจกรรมปฏิบัติ (ตอ) 

ท่ี กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9 กิจกรรมวันสําคัญทางทางศาสนา 24 – 28 พ.ค. 2564 

งานสัปดาหวันวิสาขบูชา 
19 – 23 ก.ค. 2564 

งานสัปดาหวันอาสาฬหบูชา 
14 -18 ก.พ. 2565  

งานสัปดาหวันมาฆบูชา  

ครรูักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 

10 กิจกรรมวันสําคัญทางชาติ ตลอดปการศึกษา ครูกิตติพร  แข็งขัน 
11 กิจกรรมวันสําคัญทางประเพณ ี ตลอดปการศึกษา ครูวรากร  ดวงประสาท 
12 กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตลอดปการศึกษา ครรูักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ

ฝายวิชาการ 
13 กิจกรรมเสริมสรางชุมชนคุณธรรม (บูรณการกับโครงการ 

บวร) 
ตลอดปการศึกษา ครูปุณณฎา  ศรีเมือง 

14 กิจกรรมอบรมวิปสสนากรรมฐานผูบริหาร ครูและบุคลากร 
(หลักสูตร 1 คืน 2 วัน) 

ครั้งท่ี 1 ตุลาคม 2564 
ครั้งท่ี 2 พฤษภาคม 2565 

ครูรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะครู
รจนา  รัตนพิทักษ 

15 กิจกรรมมัคคุเทศกนอย ตลอดปการศึกษา ครูรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 
ครฐูิติมา  ไสยโสภณ 

16 กิจกรรมสวดมนตหมูยกหองไดบุญยกทีม ตลอดปการศึกษา ครรูักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 
17 กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต ตลอดปการศึกษา ครูรจนา  รัตนพิทักษ 
18 กิจกรรมนํานักเรียนเขาฟงธรรมท่ีวัดทุกวันพระ ตลอดปการศึกษา ครรูักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 
19 กิจกรรมโรงบุญ ส.ว.ย.และมุทิตาจิต ตลอดปการศึกษา ครูจาตุรวรรณ  โตเร็ว 
20 กิจกรรมนองไหวพ่ี ตลอดปการศึกษา ครูกิตติพร  แข็งขัน 
21 กิจกรรมลูก ส.ว.ย. จิตอาสา ตลอดปการศึกษา ครจูริัชญา  จันทร 
22 กิจกรรมหลอเทียน แหเทียนเขาพรรษา กรกฎาคม 2564 ครรูักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 
23 กิจกรรมเขาคายพุทธบุตร (คุณธรรม - จริยธรรม) มิถุนายน 2564 ครูรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 
24 กิจกรรมอบรมและสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 

 
ครูรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะครู
รจนา  รัตนพิทักษ 

25 กิจกรรมอาจาริยบูชาหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต ตลอดปการศึกษา ครวูรัญญา  สุขลิ้ม 
26 กิจกรรมศึกษาดูงานการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ตลอดปการศึกษา ครูรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 
การประเมินผลและสรุป 
1 ดํ า เนินการประ เมินผลและสรุป โครงการเสนอต อ

ผูอํานวยการโรงเรียน 
พฤษภาคม 2565 ครูรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 

 

6. งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา) จํานวน 261,300 บาท 

รายละเอียดการใชจาย 
คาตอบแทน 

(บาท) 
คาใชสอย 
(บาท) 

คาวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

การประชุมผูท่ีเกี่ยวของ กําหนดโครงการกิจกรรมและการ
จัดทําโครงการ  

    

การประชุมผูท่ีเกี่ยวของ กําหนดโครงการกิจกรรมและการ
จัดทําโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

- - -  
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ดําเนินกิจกรรมตามแผนดังน้ี 
จัดทําแผนบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ  
- คากระดาษเอ4 กระดาษปรูพ และวัสดุตางๆ 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 

กิจกรรมสงเสริมการรักชาติ ศาสน กษัตริย (กิจกรรมหนา
เสาธง) 

- - -  

กิจกรรมการเดินแถววิถีพุทธ - - -  
กิจกรรมสวดมนตทํานองสรภัญญะ 
- คาเดินทางเพื่อนํานักเรียนไปประกวดสวดมนตทํานอง
สรภัญญะ 
- คาอาหารสาํหรับครูและนักเรียนทีไ่ปประกวดสวดมนต
ทํานองสรภัญญะ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
2,000 
2,000 

 

 

6. งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา) จํานวน 261,300 บาท (ตอ) 

รายละเอียดการใชจาย 
คาตอบแทน 

(บาท) 
คาใชสอย 

(บาท) 
คาวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

กิจกรรม ส.ว.ย. ศีลดีมีสมาธิ 
รายละเอียดกิจกรรม 
4.1 ฝกหัดกราบเบญจางคประดิษฐตามแนววิถีพุทธ 
4.2 อาราธนาศีล อาราธนาธรรม สมาทานศีล แผเมตตา  
สงบน่ิง - น่ังสมาธิท้ังชวงเชาและชวงบายกอนเขาเรียน 
4.3 กิจกรรมเดินสมาธิ (จงกรม) และน่ังสมาธิ 

- - -  

กิจกรรมใสชุดขาวสุขใจ - - -  
กิจกรรม ส.ว.ย. สดใส ใสบาตรทําบุญ - - -  
กิจกรรมรับประทานอาหารมังสวิรัติทุกวันพฤหัสบดี - - -  
กิจกรรมสงแสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน - - - เบิกจายจาก 

โครงการพัฒนา
ผูเรียน 

รายละเอียดการใชจาย 
คาตอบแทน 

(บาท) 
คาใชสอย 

(บาท) 
คาวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

กิจกรรมวันสําคัญทางทางศาสนา 
- คาดําเนินการเพือ่การกุศล 
- คาอุปกรณจัดกิจกรรมและนิทรรศการ 

 
2,000 

- 

 
- 
- 

 
- 

2,000 

 

กิจกรรมวันสําคัญทางชาติ - - - เบิกจายจาก 
โครงการบวร 

กิจกรรมวันสําคัญทางประเพณ ี - - - เบิกจายจาก 
โครงการบวร 

กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
- คาตอบแทนครูพระตลอดทั้งปการศึกษา 
 (2,000บาทตอเดือนx6 รูป)x10เดือน) 

 
 

120,000 
 
 

 
 
- 

 
 
- 
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รายละเอียดการใชจาย 
คาตอบแทน 

(บาท) 
คาใชสอย 

(บาท) 
คาวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

กิจกรรมเสริมสรางชุมชนคุณธรรม (บูรณการกับโครงการ บวร) - - - เบิกจายจาก 
โครงการบวร 

กิจกรรมอบรมวิปสสนากรรมฐานผูบริหาร ครูและบุคลากร
(หลักสูตร 1 คืน2 วัน) ปการศึกษาละ 2 ครัง้ 
- คาตอบแทนวทิยากรพระวิทยากร 
(300x12 ชม.x2รูป=7200บาทx 2 ครั้งตอปการศึกษา) 
- คาอุปกรณจัดกิจกรรม 
-  คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องด่ืมสําหรับผูเขาอบรม 
(50บ.x 31คนx4ม้ือx2วัน=12,400x 2ครั้งตอปการศึกษา)  
- คาอาหาร อาหารวาง และเคร่ืองด่ืมสําหรับพระวิทยากร 
(50บ.x 2รูปx4ม้ือx2วัน=800x 2ครั้งตอปการศึกษา) 
*หมายเหตุ ผูเขารวมอบรม ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 

14,000 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 

24,800 
 

1,600 

 
 
 
- 

1,000 
 
- 
 
- 

 

กิจกรรมมคัคุเทศกนอย - - -  
กิจกรรมสวดมนตหมูยกหองไดบุญยกทีม - - -  
กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต 
- คาอุปกรณจัดกิจกรรมและนิทรรศการ 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 

กิจกรรมนํานักเรียนเขาฟงธรรมท่ีวัดทุกวันพระ 
- คาดําเนินการเพือ่การกุศล 

- -  
4,000 

 
 

กิจกรรมโรงบุญส.ว.ย.และมุทิตาจิต - - - เบิกจายจาก 
โครงการบวร 

กิจกรรมนองไหวพ่ี - - -  
กิจกรรมลูกส.ว.ย.จิตอาสา 
- คาอุปกรณจัดกิจกรรมและนิทรรศการ 

- -  
1,000 

 

กิจกรรมหลอเทียน แหเทียนเขาพรรษา - - - เบิกจายจาก 
โครงการบวร 
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6. งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา) จํานวน 261,300 บาท (ตอ) 

รายละเอียดการใชจาย 
คาตอบแทน 

(บาท) 
คาใชสอย 
(บาท) 

คาวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

กิจกรรมเขาคายพุทธบุตร (คุณธรรม - จริยธรรม) 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับนักเรียน  
(370คนx20บาทx1วัน) 
- คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับครูผูดุแล  
(31คนx 50บาทx1วัน) 
- คาตอบแทนวิทยากรพระวิทยากร (300x6 ชม.x5รูป) 
- คาอุปกรณจัดกิจกรรมและนิทรรศการ 
- คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับพระวิทยากร (5รูปx50
บาทx5วัน) 

 
 
- 
 
 

9,000 
- 
 
- 

 
 

7,400 
 

1,550 
- 
- 
 

1,250 
 

 
 
- 
 
 
- 

1,000 
 
- 

 

กิจกรรมอบรมและสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก 
- คาตอบแทนพระวิทยากร 
(300x6ชม.x9รูป=16,200บาทx3วัน) 
- คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องด่ืมสําหรับพระวิทยากร 
วันอบรมธรรมศึกษา (50บ.x 9รูปx4มื้อx3วัน) 
- คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องด่ืมสําหรับพระวิทยากร 
วันสอบธรรมศึกษา (50บ.x 2รูปx4มื้อx1วัน) 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับครูผูดูแล 
วันอบรมธรรมศึกษา (50บ.x 31คนx2มื้อx1วัน) 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับครูผูดูแล 
วันสอบธรรมศึกษา (50บ.x 31คนx2มื้อx1วัน) 
- คาอุปกรณจัดกิจกรรม 

 
 

48,600 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 

5,400 
 

400 
 

3,100 
 

3,100 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

1,000 

 

รายละเอียดการใชจาย 
คาตอบแทน 

(บาท) 
คาใชสอย 
(บาท) 

คาวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

กิจกรรมอาจาริยบูชาหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต 
- คาอุปกรณจัดกิจกรรมและนิทรรศการ 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 

กิจกรรมศึกษาดูงานการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ - - - เบิกจายจากเงิน 
การประเมินผลและสรุป 
- คากระดาษเอ4 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 

รวม 193,600 48,600 18,000 260,200 

สรุปงบประมาณในการขออนุมัติเพ่ือดําเนินการจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปการศึกษา 2564    รวมท้ังสิ้น 260,200 บาท 
(สองแสนหกหม่ืนสองรอยบาทถวน) 
*หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 | หนา 85 

 

7. วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. สรุปผลการประเมิน โดยหาคาเฉลี่ยของคะแนนแตละขอ แลว
นํามาเทียบกับเกณฑการประเมินผล ซึ่งมีการแปลผลตามระดับ
คาเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น 
2. ดําเนินการวัดผลประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค (ส.ว.ย. โมเดล) 
3.รายงานผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และจัดทํา 
After Action Review (AAR) เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนเพ่ือ
รับทราบและพิจารณาอนุมัติโครงการใหสืบเน่ืองตอไป 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดโครงการและกิจกรรม 
2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
3. รายงานผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 8.1 ผูอํานวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนดําเนินชีวิตตามแนววิธีพุทธ 
 8.2 นักเรียนเกิดการเรียนรูในลักษณะตางๆ ตามความเหมาะสมกับชวงเวลาและสถานการณท่ีเปนอยู  
                ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา และหลักภาวนา 4 
 8.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) 
 
 
                   ผูเสนอโครงการ                     ผูอนุมัติโครงการ 
 
         ...................................................                                            .................................................. 
       ( นางสาวรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ )                                 ( นายสมชาย  ถนอมวงศ ) 
    ตําแหนง ครูชํานาญการ                                     ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 

 

ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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โครงการ     โรงเรียนสุจริต 
สอดคลองกับยุทธศาสตรแหงชาติ  ขอ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ  
สอดคลองกับ มฐ. 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ขอ 2, ขอ 3 
นโยบายการจัดการศึกษา ขอ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย

รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน 
สอดคลองกับยุทธศาสตรสถานศึกษา เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม

ตามแนววิถีพุทธ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ในรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล และ
ปฏิบัติตนตามแนวชีวิตวิถีใหม 

สอดคลองกับ ส.ว.ย.โมเดลขอ  1. สงางาม   
2. วิชาการเปยม  
3. ยอดเยี่ยมเยาวชน  

ผูรับผิดชอบ    นางสาววิวรรณ  แซจิว ,  นางสาววาสนา บุญมา 
กลุมงาน    บริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการทําตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานท่ี     โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
...................................................................................................................................................................  

1. หลักการและเหตุผล 
การทุจริตเปนปญหาสําคัญคอยรุมเรา กัดกรอน ความเจริญงอกงามในการพัฒนาประเทศท่ีตองเรงรีบแกไข

ใหหมดส้ินไปจากสังคมไทย จากดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน ประจําป พ.ศ. 2558 (Corruption Perceptions 
Index 2015) ประเทศไทย ไดคะแนน 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในลําดับท่ี 76 จาก 168 
ประเทศท่ัวโลก และอยูในลําดับท่ี 3 ในกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งหมายความวาสถานการณการแกปญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยยังไมปรากฏผลเปนท่ีพอใจเทาท่ีควร ดังนั้นนโยบายของรัฐบาล จึงเนนใหการบริหารราชการแผนดินตอง
เปนไปตามการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติ ดําเนินกิจกรรม
โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสืบเนื่องจากโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร
รัปชัน โดยใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรวมลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พรอมท้ังใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาคัดเลือก
โรงเรียนเขารวมโครงการโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาละ 1 โรงเรียน 
รวมท้ังหมดจํานวน 225 โรงเรียน โดยกําหนดใหโรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกจะตองเปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
สุจริต และมีพื้นฐานในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบดวย ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และจิตสาธารณะ ซึ่งกระบวนการปลูกฝงนักเรียนใหเกิด
คุณลักษณะดังกลาว จะตองบูรณาการการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของโรงเรียน ไดแก การบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยสัมพันธ
สอดคลองกับดัชนี 5 ประการของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency  Assessment : ITA) ไดแก ความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ ความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองคกร และคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ซึ่งจะสงผลใหโรงเรียนมีความ
พรอมท่ีจะรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐสพฐ. มีเปาหมายใน
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การยกระดับใหทุกโรงเรียนเปนโรงเรียนสุจริต ซึ่งโรงเรยีนวัดประยุรวงศาวาสเปนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน
สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชันดวยเชนกัน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย  อยูอยางพอเพียง  มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต 
 2.2 เพื่อพัฒนาครู ผูบริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 2.3 เพื่อพัฒนาใหผูเรียนและบุคลากรมีคานิยมท่ีดีเรื่องความสุจริตรูเทาทันรวมปองกันการทุจริต 
 
3. เปาหมายการดําเนินงาน 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
      3.1.1 ผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย  อยูอยางพอเพียง   
มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต รอยละ 100 
      3.1.2 ผูเรียนและบุคลากรมีคานิยมท่ีดีเรื่องความสุจริตและมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
รอยละ100 
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
       ผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ ตระหนัก ถึงความซื่อสัตยสุจริต 
และมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร ครู บุคลกร และนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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5.แผนการดําเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1.  การวางแผน(Planning) 
นําเสนอโครงการตอผูบริหาร 

พฤษภาคม 2562 นางสาววาสนา บุญมา 

2. จัดประชุมผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อช้ีแจงขอบขาย 
การทํางาน และจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม 2562 นางสาววิวรรณ  แซจิว 

3. การดําเนินงาน(Doing) 
จัดกิจกรรมปลูกฝง 
3.1 จัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรมปลูกฝงความสุจริต 
 
3.2 กิจกรรม “ของหายไดคืน” 
3.3กิจกรรมจิตอาสา 
3.4กิจกรรมออมทรัพยวันละนิดจิต 
3.5 ประกวดโครงงานคุณธรรมสงเสริมความสุจริต  
ความรับผิดชอบ วินัย(บูรณาการกับโครงงานคุณธรรม) 

กิจกรรมขับเคลื่อนชุมชน 
3.6 เดินรณรงคสงเสริมความสุจริต 

3.7 เสียงตามสายในโรงเรียน 

3.8 เสียงสะทอนความสุจริตจากลูกสูพอ – แม 

 
 

กรกฎาคม 
 
ตลอดปการศึกษาตลอด
ปการศึกษาตลอดป
การศึกษา 

สิงหาคม 
 

 
กันยายน 

ตลอดปการศึกษา
กุมภาพันธ 

 
 
นางสาววาสนา บุญมา 
นายจักรนรินทร ทองรักษ 
 

นางสาววาสนา บุญมา 
นางศิริวัลย ปรุงศักด์ิ 
ครูประจําช้ันป 1-6 
นายจักรนรินทร ทองรักษ 
 
 
นางสาวจิรัชญา  จันทร 
ครูเวรประจําวัน 
นางสาววาสนา บุญมา 

4. ประเมินผล และสรุป มีนาคม  นางสาววาสนา บุญมา 
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6. งบประมาณ  งบประมาณ รวมท้ังส้ิน  7,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียดการใชจาย
งบประมาณ 

รวม ประเภทคาใชจายเงินงบประมาณ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่นๆ 

1.จัดประชุมครู 
1.1 คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 
     70 บาท x 30 คน 

 คาอาหาร 
 คากระดาษ และอุปกรณอื่น 

 
3,300 

  
2,100 
 

 
 

1,200 

 

2. กิจกรรมเขาคายคุณธรรมนักเรียน 
     - คากระดาษ และอุปกรณอื่น 

1,500    
1,500 

 

3. คาของรางวัลสําหรับนักเรียนทําดี  1,200  1,200   
4. กิจกรรมรณรงค 
    -    คากระดาษสําหรับรณรงค 

1,000   
 

 
1,000 

 

รวม  7,000   
 

 

7.  การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัด เปาหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 ผูเรียนไดพัฒนากระบวนการเรียนรู  ทักษะ

กระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย  อยูอยาง
พอเพียง  มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และปองกันการทุจริต 

100 การสอบถาม แบบสอบถาม 

2 ครู ผูบริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 

100 การสังเกต แบบสังเกต 

3 ผูเรียนและบุคลากรมีคานิยมท่ีดีเรื่องความ
สุจริตรูเทาทัน รวมปองกันการทุจริต 

100 การสอบถาม แบบสอบถาม 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบดวย ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และจิตสาธารณะ 
 

ผูเสนอโครงการ 
................................................... 

(นางสาววาสนา บุญมา) 
ครูโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 

 
ผูอนุมัติโครงการ 

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

(นายสมชาย  ถนอมวงศ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 

 
ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 | หนา 91 

 

 
ช่ือโครงการ  สงเสริมทักษะการแสวงหาความรูสูการพัฒนาตนเอง 
สอดคลองกับพระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10  
         ขอท่ี 1 มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
         ขอท่ี  2 มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 
         ขอท่ี  3 มีงานทํา – มีอาชีพ 
         ขอท่ี  4 เปนพลเมืองท่ีดี 
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ          ขอ 3 ดานการพัฒนาสงเสริมสรางศักยภาพคน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ขอท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 
สอดคลองกับนโยบายดานการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ขอท่ี  9 การศึกษาเพื่ออาชีพ และสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ขอท่ี 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
สอดคลองกับยุทธศาสตรสถานศึกษา         

ยุทธศาสตรท่ี  2 การสงเสริมผูเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
                               กลยุทธท่ี 1 สงเสริมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
   กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก 
            กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหนักเรียนเขาแขงขันทักษะทางวิชาการทุกระดับ 
                              ตัวช้ีวัดท่ี  1 – 5  
สอดคลองกับ ส.ว.ย โมเดล       ขอท่ี 2 วิชาการเปยม 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางสาววรัญญา สุขล้ิม  นายพรชัย ปติควร   นายสุทัศพันธ  ปนสุวรรณบุตร 
กลุมงาน    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินงาน    พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565   
สถานท่ีปฏิบัติโครงการ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
    สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
........................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

การอานเปนการแสวงหาความรูท่ีครอบคลุมกิจกรรมหลายดาน  เชน  การรับรู  การตระหนัก    
การพัฒนา  การตอบสนอง  และการใชจินตนาการ  เปนตน  การอานจึงสัมพันธกับการทํางานของสมอง    การ
ตอบสนองของรางกายและอารมณ  ซึ่งจะสงผลไปถึงการเปล่ียนแปลงทัศนคติ  บุคลิกภาพตลอดจน     การประพฤติ 
ปฏิบัติของผูอานเอง  หองสมุดจึงเปนแหลงเรียนรูสําคัญท่ีชวยใหผูเรียนไดพัฒนาคุณภาพและแกปญหาผูเรียนให
สามารถ อานออก เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยใหสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานและการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
2.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟง  พูด  อาน เขียน และสามารถคนควาหาความรูไดดวยตนเอง 
2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยกิจกรรมท่ีหลากหลายใหมีประสิทธิภาพเต็มตาม

ศักยภาพของผูเรียน 
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2.4 เพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆให
สูงข้ึน 

2.5 เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและการเสนอผลงาน
ไดอยางเหมาะสม 

3. เปาหมายและการดําเนินงาน 
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
     3.1.1  ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รอยละ  90 
     3.1.2  ผูเรียนมีทักษะในการฟง  พูด  อาน  เขียน  และสามารถคนควาความรูไดดวยตนเอง                                  
              รอยละ  90 

3.1.3  ใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและการเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม 
รอยละ  98 

3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรูดวยกิจกรรม   

ท่ีหลากหลาย  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรู อื่นๆให
สูงข้ึน 
4. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียนโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาสระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 
5. งบประมาณ  71,000 บาท  ตลอดปการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 | หนา 93 

 

6. กิจกรรมในโครงการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 การประชุมท่ีเกี่ยวของการจัดทํา

โครงการ/กําหนดกิจกรรมปฏิบัติและ
การแตงต้ังผูรับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2564-  
มีนาคม 2565 

 คณะผูบริหาร 
หัวหนากลุมสาระฯภาษาไทย 
คณะครูกลุมสาระฯภาษาไทย 

1 กิจกรรมอานคลอง  เขียนคลอง 
อานออกเขียนได ตามนโนบาย
การศึกษา 

ตลอดปการศึกษา 
2564 

5,000 ครูวรัญญา สุขล้ิม 
ครูพรชัย ปติควร 
ครูสุทัศพันธ  ปนสุวรรณบุตร 
ครูผูสอนภาษาไทยทุกระดับช้ัน 

2 กิจกรรมสงเสริมการอาน 
-เขียนตามคําบอก 
-หนูนอยนักอาขยาน 
-บันทึกการอาน 
-สาระพาคิด พิชิตภาษา 

ตลอดปการศึกษา 
2564 

5,000 ครูวรัญญา สุขล้ิม 
ครูพรชัย ปติควร 
ครูรจนา รัตนพิทักษ 
ครูสุทัศพันธ ปนสุวรรณบุตร 
ครูผูสอนภาษาไทย 

3 “สัปดาหรักษไทย  
ใสใจภาษา พัฒนาความรู  
เชิดชูบุคคลสําคัญ ” 

6.1 วันสุนทรภู 
      6.2 วันภาษาไทย 

 ตลอดปการศึกษา 
2564 

 

6,000   
     

คณะผูบริหาร 
ครูพรชัย     ปติควร 
ครูวรัญญา  สุขล้ิม 
ครูสุทัศพันธ  ปนสุวรรณบุตร 
คณะครุผูสอนภาษาไทย 

4 คายพัฒนาฝกหัดสวดโอเอวิหารราย ตลอดปการศึกษา 
2564 

50,000   ครูพรชัย     ปติควร 
ครูวรัญญา  สุขล้ิม 
ครูสุทัศพันธ  ปนสุวรรณบุตร 
คณะครูผูสอนภาษาไทย 
คณะวิทยากรผูทรงคุณวุฒ ิ

5 คายพัฒนาทักษะสูการแขงขัน 
งานศิลปหัตถกรรม 

ตลอดปการศึกษา 
2564 

    5,000  ครูพรชัย ปติควร 
ครูวรัญญา สุขล้ิม 
ครูสุทัศพันธ  ปนสุวรรณบุตร 

6 ติดตาม กํากับ สรุปโครงการ ตลอดปการศึกษา - ครูกลุมสาระฯภาษาไทย 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
   ตลอดปการศึกษา 
8. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินโครงการ 
 8.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   8.1.1 ข้ันสํารวจ ศึกษา วางแผนประชุมการดําเนินงาน 
   8.1.2  ขออนุมัติโครงการ 
   8.1.3  ข้ันปฏิบัติการ/นิเทศติดตาม 
   8.1.4 รายงานผลการดําเนินการกิจกรรม 
   8.1.5 สรุปโครงการ 
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9. ทรัพยากร 
9.1  ผูบริหารทุกฝายและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
9.2  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
9.3  วิทยากรการฝกหัดสวดโอเอวิหารราย 
9.4  คณะกรรมการหองสมุด 
9.5  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6  
9.6 นักเรียน ผูปกครอง ท่ีสนใจ 

10.  งบประมาณ  71,000 บาท   
                     รวมตลอดโครงการทุกกิจกรรม 71,000 บาท 
ท่ี รายละเอียดการใชจาย คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ หมายเหตุ 
1 การประชุมท่ีเกี่ยวของการ

จัดทําโครงการ/กําหนด
กิจกรรมปฏิบัติและการ
แตงต้ังผูรับผิดชอบ 

- - - - 

2 กิจกรรมอานคลอง  เขียน
คลองอานออกเขียนได  
ตามนโนบายการศึกษา 

- - 5,000 จัดซื้อกระดาษ
ทําแบบทดสอบ 

3 กิจกรรมสงเสริมการอาน 
-เขียนตามคําบอก 
-หนูนอยนักอาขยาน 
-บันทึกการอาน 
-สาระพาคิด พิชิตภาษา 

- 2,000 3,000 จัดซื้ออุปกรณ 
ของรางวัล 
 ในกิจกรรม 

4 “สัปดาหรักษไทย  
ใสใจภาษา พัฒนาความรู  
เชิดชูบุคคลสําคัญ ” 

6.1 วันสุนทรภู 
      6.2 วันภาษาไทย 

- 2,000 4,000 จัดซื้ออุปกรณ 
ของรางวัล 
 ในกิจกรรม 

5 คายพัฒนาฝกหัดสวดโอเอ
วิหารราย 

30,000 10,000 10,000 คาตอบแทน
วิทยากร 
คาอาหาร 
คาจัดทําเลม
คูมือ 

9 คายพัฒนาทักษะสูการแขงขัน 
งานศิลปหัตถกรรม 

- 3,000 2,000 คาอาหาร 
คาจัดทําคูมือ
การฝกซอม 
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11. การประเมินผล 
ท่ี ตัวช้ีวัด เปาหมาย วิธีการ เคร่ืองมือ 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 

ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง   
 
ผูเรียนมีทักษะในการฟง  พูด  อาน  
เขียน  และสามารถคนควาความรูได
ดวยตนเอง   
 
ใหผูเรียนมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและการ
เสนอผลงานไดอยางเหมาะสม 
ครูและนักเรียนสามารถสวดและสาธิต
การโอเอวิหารรายได                           

90 
 
 

90 
 
 
 

98 
 
 

90 

1.การตอบแบบสอบถาม 
2.บันทึกขอมูล 
-การสังเกตพฤติกรรม 
-การสัมภาษณผูเกี่ยวของ 
-การทดสอบ/วัดผล 
-วิธีอื่นๆท่ีหลากหลาย 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบบันทึกขอมูล 
3แบบสอบถาม/
วัดผล 
4.เครื่องมืออื่นๆ 

 
 
12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและการแสวงหาความรูดวยตนเอง ทักษะในการฟง  พูด  อาน  เขียน  และสามารถ
คนควาความรูไดดวยตนเอง  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและการเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม  
เพื่อใหผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆสูงข้ึน 
 
                        ผูเสนอโครงการ                ผูอนุมัติโครงการ 
 
     ...................................................                             .................................................. 
                   (นางสาววรัญญา สุขล้ิม)                             (นายสมชาย  ถนอมวงศ) 

              หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย        ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 
 

ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ช่ือโครงการ      หองสมุดมีชีวิตเพื่อสรางนิสัยรักการอาน 
กลุมงาน      บริหารวิชาการ 
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ    ขอ 3 ดานการพัฒนาสงเสริมสรางศักยภาพคน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงช่ีท่ี 1,2,3,4 
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา   

ยุทธศาสตรท่ี  2  สงเสริมคุณภาพผูเรียน ยกผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          กลยุทธท่ี  1. สงเสริมโครงการท่ีพัฒนาผูเรียนดานการอาน การเขียน  การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
          กลยุทธท่ี  4. สงเสริมใหผูเรียนรูจักใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  ตัวช้ีวัดท่ี  1.ผูเรียนมีสามารถ การอาน  การเขียน  การส่ือสาร การคิดคํานวณได 
                     ตัวช้ีวัดท่ี  4. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ แสวงหาความรูและประยุกตใน
ชีวิตประจําวันได 
พระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10  ขอท่ี  3  มีงานทํา มีอาชีพ ขอนี้ขยายความวา ตอง 
ใหเด็กรักงาน สูงาน ทํางานจําสําเร็จ อบรมใหเรียนรูการทํางาน ใหสามารถเล้ียงตัวและเล้ียงครอบครัวได 
นโยบายการจัดการศึกษา    ขอ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดย 
     ยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิต 
สอดคลองกับ ส.ว.ย.โมเดล    1.  ส :  สงางาม 
     2.  ว  :  วิชาการเปยม 
     3.  ย  :  ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวรจนา  รัตนพิทักษ 
ลักษณะโครงการ        โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ    พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565   
สถานท่ี     โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

1. หลักการ และเหตุผล  
หองสมุดโรงเรียน เปนแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการ จัดการเรียนรูของครูผูสอน

และการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆของนกัเรียน เพราะเปนแหลงการเรียนรูท่ีอํานวยความสะดวก จัด
กิจกรรมท่ีกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  ศึกษาคนควา แสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเองได  
ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน  ท่ีเนนใหสงเสริมการพัฒนาแหลงการเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสูความเปนสากล
และมุงสงเสริมใหผูเรียน  เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและใชเวลาอยางสรางสรรค  ผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดทุกเวลา แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเองเชน การทํางาน โครงงาน รายงาน ช้ินงาน  การ
ปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงหองสมุดใหสะดวกตอการใช เชน การพัฒนาหองสมุด    
จัดบรรยากาศใหนาสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมสงเสริมการอาน   

ดังนั้นโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จึงไดดําเนินการจัดโครงการสงเสริมการใชหองสมุดเพื่อสรางนิสัยรักการ
อาน  เพื่อเปนการพัฒนา ปรับปรุงแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนท่ีเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูและ
การเรียนรูของนกัเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ ซึ่งหองสมุดมีชีวิตเปนกิจกรรม
ท่ีมุงเนนใหบุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของ มีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด จัดบรรยากาศและดําเนิน
กิจกรรมตางๆท่ีอํานวยความสะดวกตอการใชบริการของนักเรียน สงเสริมการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู
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ของนักเรียน และเพื่อใหครูนักเรียน มีแหลงเรียนรูสําหรับศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองมีความสุขและเกิด
นิสัยรักการอานมากข้ึน 

2.  วัตถุประสงค 
      2.1  เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพดานการอานมากข้ึน 
      2.2  เพื่อใหครูนักเรียนมีแหลงการเรียนเพื่อศึกษาคนควาหาความรู 

2.3  เพื่อกระตุนและช้ีนํานักเรียนใหเกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอาน 
2.4 เพื่อจัดประสบการณการใชหองสมุดใหแกนักเรียนซึ่งเปนการพัฒนาความสนใจ และสามารถปรับตัว 

เขากับสังคมได  
3. เปาหมายและการดําเนินงาน 
               ดานปริมาณ 

      1  ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รอยละ  90 
     2  ผูเรียนมีทักษะในการฟง  พูด  อาน  เขียน  และสามารถคนควาความรูไดดวยตนเอง                                  
                   รอยละ  90 

3  ใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและการเสนอผลงานได 
         อยางเหมาะสม รอยละ  98 

ดานคุณภาพ 
ครูและนักเรียนเห็นความสําคัญของการหาขอมูลและการใชบริการของหองสมุดและมีวิธี ท่ี

หลากหลาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูอื่นๆใหสูงข้ึน 

4. กลุมเปาหมาย 
นักเรียนโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาสระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  

5. งบประมาณ 
46,000 บาท  บาท (ตลอดปการศึกษา) 

6. กิจกรรมในโครงการ 
ท่ี ช่ือกิจกรรม วัน/เดือน/ป งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 การประชุมท่ีเกี่ยวของการจัดทํา

โครงการ/กําหนดกิจกรรมปฏิบัติและการ
แตงต้ังผูรับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2564-  
มีนาคม 2565 

 คณะผูบริหาร 
หัวหนากลุมสาระภาษาไทย 
คณะกรรมการหองสมุด 

2 จัดซื้อหนังสือสําหรับนักเรียนไวใน
หองสมุดอยางหลากหลายและเพียงพอ 

พฤษภาคม 2564- 
พฤศจิกายน2565  

20,000  คณะผูบริหาร 
ครูรจนา รัตนพิทักษ 
คณะกรรมการหองสมุด 

3 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในหองสมุด พฤษภาคม 2564- 
พฤศจิกายน2564 

10,000 ครูรจนา รัตนพิทักษ 
คณะกรรมการหองสมุด 

4 กิจกรรมสงเสริมการอาน 
- สุดยอดนักอาน 
- เรื่องเลาหองสมุด 
- กิจกรรมประจําเดือน 

เดือน  พ.ค.  กิจกรรมหองสมุดของฉัน 
เดือน  มิ.ย.  กิจกรรมบิงโกหองสมุด 

ตลอดปการศึกษา 10,000 ครูรจนา รัตนพิทักษ 
คณะกรรมการหองสมุด 
ครูกลุมสาระฯภาษาไทย 
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เดือน  ก.ค.  กิจกรรมภาษาพาสนุก 
เดือน  ส.ค. กิจกรรมดอกมะลิเพื่อแม 
เดือน  ก.ย.  กิจกรรมนิทานเรื่องนี้ไมม ี
                ตอนจบ (กลองของขวัญ) 
เดือน  พ.ย.  กิจกรรมกระทงนอยของหน ู
เดือน  ธ.ค  กิจกรรมหนังสือทํามือ 
เดือน  ม.ค. กิจกรรมตนไมหรรษา 
                 สารานุกรมไทย 
เดือน  ก.พ.  กิจกรรมปริศนาคําสุภาษิต 

5 สัปดาหหองสมุด มิถุนายน  2564-
สิงหาคม 2565 

    5,000 คณะผูบริหาร 
หัวหนากลุมสาระ ฯ 
คณะครู 
คณะกรรมการหองสมุด 

6 พัฒนาทักษะสูการแขงขัน 
 

กันยายน 2564- 
พฤศจิกายน 2565 

    1,000  ครูรจนา  รัตนพิทักษ 

7 ติดตาม กํากับ สรุปโครงการ ตลอดปการศึกษา - คณะกรรมการหองสมุด 
 
7. ระยะเวลาดําเนิน 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565   
8. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินโครงการ 

8.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 8.1.1  การประชุมท่ีเกี่ยวของการจัดทําโครงการ/กําหนดกิจกรรมปฏิบัติและการแตงต้ัง 
                   ผูรับผิดชอบ 

6.1.1 จัดซื้อหนังสือสําหรับนักเรียนไวในหองสมุดอยางหลากหลายและเพียงพอ 
6.1.2 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในหองสมุด 
6.1.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

- สุดยอดนักอาน 
-  เรื่องเลาหองสมุด 

กิจกรรมประจําเดือน 
เดือน  พ.ค.  กิจกรรมหองสมุดของฉัน 
เดือน  มิ.ย.  กิจกรรมบิงโกหองสมุด 
เดือน  ก.ค.  กิจกรรมภาษาพาสนุก 
เดือน  ส.ค. กิจกรรมดอกมะลิเพื่อแม 
เดือน  ก.ย.  กิจกรรมนิทานเรื่องนี้ไมมีตอนจบ (กลองของขวัญ) 
เดือน  พ.ย.  กิจกรรมกระทงนอยของหน ู
เดือน  ธ.ค  กิจกรรมหนังสือทํามือ 
เดือน  ม.ค. กิจกรรมตนไมหรรษา สารานุกรมไทย 
เดือน  ก.พ.  กิจกรรมปริศนาคําสุภาษิต 
8.1.5.  สัปดาหหองสมุด 
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8.1.6  พัฒนาทักษะสูการแขงขัน 
8.1.7  ติดตาม กํากับ สรุปโครงการ 

7. ทรัพยากร 
9.1  ผูบริหารทุกฝายและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
9.2  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ 
9.3  คณะกรรมการหองสมุด 
9.4  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6  
9.5 นักเรียน ผูปกครอง ท่ีสนใจ 

8. งบประมาณ 
 รวมตลอดโครงการทุกกิจกรรมการแสดง  46,000 บาท  บาท (ตลอดปการศึกษา) 
ท่ี รายละเอียดคาใชจายในกิจกรรม คาตอบแทน 

(บาท) 
คาใชสอย 

(บาท) 
คาวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 การประชุมท่ีเกี่ยวของการจัดทําโครงการ/
กําหนดกิจกรรมปฏิบัติและการแตงต้ัง
ผูรับผิดชอบ 

- - - - 

2 จัดซื้อหนังสือสําหรับนักเรียนไวในหองสมุด
อยางหลากหลาย 
และเพียงพอ 

- - 20,000 จัดซื้อหนังสือดานการ
สงเสริมการเรียนรู 

3 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในหองสมุด - 10,000 -  
4 กิจกรรมสงเสริมการอาน 

- สุดยอดนักอาน 
- เรื่องเลาหองสมุด 
- ตะกราความรู 
- กิจกรรมประจําเดือน 

เดือน  พ.ค.  กิจกรรมหองสมุดของฉัน 
เดือน  มิ.ย.  กิจกรรมท่ีค่ันหนังสือ 
                ความรู 
เดือน  ก.ค.  กิจกรรมภาษาพาสนุก 
เดือน  ส.ค. กิจกรรมดอกมะลิเพื่อแม 
เดือน  ก.ย.  กิจกรรมนิทานเรื่องนี้ไมม ี
                ตอนจบ  (กลองของขวัญ) 
เดือน  พ.ย.  กิจกรรมกระทงนอยของหน ู
เดือน  ธ.ค  กิจกรรมหนังสือทํามือ 
เดือน  ม.ค.  กิจกรรมหรรษาสารานุกรมไทย 
เดือน  ก.พ.  กิจกรรมปริศนาคําสุภาษิต 

4,000 3,000 3,000 จัดซื้อกระดาษ  หมึก 
ปริ้นเพื่อทําเอกสารการ
จัดกิจกรรม 

5 สัปดาหหองสมุด 2,000 1,500 1,500 จัดเตรียมเอกสารการ
จัดกิจกรรม 

6 คายพัฒนาทักษะสูการแขงขัน - 1,000 - คาอาหาร 
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9.  การประเมินผล 
ท่ี ตัวช้ีวัด เปาหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 

ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง   
 
ผูเรียนมีทักษะในการฟง  พูด  
อาน  เขียน  และสามารถคนควา
ความรูไดดวยตนเอง   
 
ใหผูเรียนมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและการ
เสนอผลงานไดอยางเหมาะสม 

90 
 
 

90 
 
 
 

98 

1.การตอบ
แบบสอบถาม 
2.บันทึกขอมูล 
-การสังเกตพฤติกรรม 
-การสัมภาษณ
ผูเกี่ยวของ 
-การทดสอบ/วัดผล 
-วิธีอื่นๆท่ีหลากหลาย 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบบันทึกขอมูล 
3แบบสอบถาม/วัดผล 
4.เครื่องมืออื่นๆ 

 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและการแสวงหาความรูดวยตนเอง ทักษะในการฟง  พูด  อาน  เขียน  และสามารถ
คนควาความรูไดดวยตนเอง  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและการเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม  
เพื่อใหผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆสูงข้ึน 

 
ผูเสนอโครงการ       ผูอนุมัติโครงการ 

.....................................................     ..................................................... 
(นางสาวรจนา  รัตนพิทักษ)              (นายสมชาย  ถนอมวงศ) 
        ครูอัตราจาง                                      ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 
 

ผูเห็นชอบโครงการ 
..................................................... 

(พระเทพปวรเมธี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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โครงการ      พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน      กลุมบริหารงานบุคคล 
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ท่ี 3    การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน 
สอดคลองกับยุทธศาสตร ส.พ.ฐ.ท่ี 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคลองกับยุทธศาสตร สพป.กทม.ท่ี 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหสามารถ 
                                                               จัดการเรยีนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษา ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยใน 
     ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษา ใหมี   
    สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล 
สอดคลองยุทธศาสตรสถานศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรใหเปน 
      บุคคลแหงการเรียนรูสูการเปนครูมืออาชีพ กาวทัน 
      เทคโนโลยี โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สอดคลองกับ  ส.ว.ย โมเดล     ขอท่ี1  สงางาม (Smart)      
      ขอท่ี 2 วิชาการเปยม (Wise)  
      ขอท่ี 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน (Youthful) 
ลักษณะโครงการ       ใหม      ตอเนื่อง  
ผูรับผิดชอบโครงการ    นายสมชาย  ถนอมวงศ/ นายวรากร  ดวงประสาท 
ระยะเวลาดําเนินการ    เริ่มตนเดือนพฤษภาคม 2564 ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565 
............................................................................................................................................................................. 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 
1.หลักการและเหตุผล 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียน
เปนสําคัญ ครูเปนผูมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนพัฒนาท้ังดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม และ
สติปญญา ดังนั้น ครูและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนา 
อยูเสมอ ท้ังการจัดการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยี การเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม การเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
จนสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักสูตร 
 
2. วัตถุประสงค 
     2.1 เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาโดยการประชุม อบรม  สัมมนา 
     2.2 เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเพิ่มพูนความรูประสบการณตรงจากการศึกษาดูงาน 
 
3.เปาหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
       - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาโดยการประชุม อบรม  สัมมนา 
       - ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรมภายในโรงเรียน 
       - ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดไปศึกษาดูงาน 
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     3.2 เชิงคุณภาพ 
          - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
          -ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ 
 
4.การดําเนินการ/ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ 
ท่ี                    กิจกรรม        ระยะเวลา     ผูรับผิดชอบ 
1 ศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาของการดําเนินโครงการ

ในปการศึกษา 2564ท่ีผานมา วิเคราะหจุดเดนจุด
ดอยและนําเสนอขอมูลเพื่อวางแผนแกปญหา 

     
              
 
      พ.ค.2564 
          

 
นายสมชาย ถนอมวงศ
และคณะกรรมการ 

2 จัดทําโครงการและนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเพื่ออนุมัติ 

3 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงาน/
มอบหมายงานผูรับผิดชอบ 

4 ดําเนินงานตามแผน 
กิจกรรมท่ี 1  ครูประชุม  อบรม   สัมมนา   ตาม
หนังสือ  หนวยงาน 
กิจกรรมท่ี 2 อบรมปฏิบัติการภายในโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาดูงาน 

พ.ค.64 – มี.ค.65 

 
 
 
 
 
สมชาย ถนอมวงศและ   
คณะกรรมการ 

5 ประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
6 สรุปโครงการและทํารายงานการสรุปผลโครงการ 
7 นําเสนอคณะกรรมการบริหารการศึกษาโรงเรียนวดั

ประยุรวงศาวาส 
8 นําผลสรุปของโครงการเปนขอมูลพื้นฐานในการ

พัฒนางานในปการศึกษาตอไป 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 
     5.1 แหลงท่ีมาของงบประมาณ 
         - เงินรายไดสถานศึกษา                                                 100,000  บาท 
        -  เงินสวัสดิการสหกรณโรงเรียน วัดประยุรวงศาวาส                 200,000  บาท 
      5.2 รวมเงินงบประมาณท้ังหมด  300,000  บาทโดยมีรายละเอียดการใชจายดังตารางตอไปนี้ 
 
                             
กิจกรรม 

        หมวดรายจาย ระยะเวลา
การจัด
กิจกรรม 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ อื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 1 
 -ครูประชุม  อบรม  สัมมนา  
ตามหนังสือจากหนวยงาน 

 
10,000 

 

 
30,000 

 
- 

 
- 

ตลอดป
การศึกษา 

นอก
สถานท่ี 

สมชาย 
 ถนอมวงศ 
และ
คณะกรรมการ กิจกรรมท่ี 2  

-การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
20,000 40,000 - - ภาคเรียนท่ี 

1 
 ส.ว.ย. 
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กิจกรรม 

        หมวดรายจาย ระยะเวลา
การจัด
กิจกรรม 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ อื่นๆ 

 
กิจกรรมท่ี 3 
-ศึกษาดูงาน 

- 200,000 - - ภาคเรียนท่ี 
2 

นอก
สถานท่ี 

หมายเหตุ  ท้ังนี้ถัวจายทุกรายการตามท่ีจายจริง 
 
6. การประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
             ตัวช้ีวัดความสําเร็จ        วิธีการประเมินผล     เครื่องมือท่ีใชการประเมิน 
 
เชิงปริมาณ 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ไดรับการพัฒนาโดยการประชุม 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ไดรับการอบรมภายในโรงเรียน 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ไดไปศึกษาดูงาน 

 
-สรุปความรูจากการประชุม  
อบรม  สัมมนา 
- การสํารวจความพึงพอใจ 
-การสรุปความรูจากการไปศึกษา
ดูงาน 
 
 

 
-แบบรายงานผลการประชุม  
อบรม  สัมมนา 
-แบบสํารวจความพึงพอใจ 
-แบบรายงานการไปศึกษาดูงาน 

เชิงคุณภาพ 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรูความสามารถในการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 
-ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

 
การนิเทศการเรียนการสอน 

 
แบบนิเทศการเรียนการสอน 

 
7. วิทยากรภายนอก 
     ผูเช่ียวชาญตามหัวขอเรื่องในการอบรมท่ีกําหนด 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับหลังเสร็จส้ินโครงการ 
    ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
    
ลงช่ือ................................................ผูเสนอโครงการ         ลงช่ือ.....................................ผูอนุมัติโครงการ 
      ( นายวรากร   ดวงประสาท..)                                    (นายสมชาย   ถนอมวงศ.) 
 
                                         

ผูเห็นชอบโครงการ 
..................................................... 

(พระเทพปวรเมธี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรยีนวัดประยุรวงศาวาส 
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โครงการ     สรรหาอัตรากําลังและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน      กลุมบริหารงานบุคคล 
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ท่ี 3    การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน 
สอดคลองกับยุทธศาสตร ส.พ.ฐ.ท่ี 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคลองกับยุทธศาสตร สพป.กทม.ท่ี 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหสามารถ 
                                                               จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษา ท่ี 6  การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงทุก  
     กลุมเปาหมาย 
สอดคลองยุทธศาสตรสถานศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรใหเปน 
      บุคคลแหงการเรียนรูสูการเปนครูมืออาชีพ กาวทัน 
      เทคโนโลยี โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สอดคลองกับ  ส.ว.ย โมเดล     ขอท่ี1  สงางาม (Smart)      
      ขอท่ี 2 วิชาการเปยม (Wise)  
ลักษณะโครงการ       ใหม      ตอเนื่อง  
ผูรับผิดชอบโครงการ    นายสมชาย  ถนอมวงศ/ นายวรากร  ดวงประสาท 
ระยะเวลาดําเนินการ    เริ่มตนเดือนพฤษภาคม 2564 ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565 
............................................................................................................................................................................. 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
        การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น อัตราสวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับ
จํานวนนักเรียนท่ีเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง  ในปการศึกษาท่ีผานมาโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสมีครู   
และบุคลากรทางการศึกษาเกษียณ  ยายและลาออกจากราชการจํานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการสรร
หาอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  
 
2.วัตถุประสงค 
    2.1 เพื่อใหมีอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับจํานวนนักเรียน 
    2.2 เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
3.เปาหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
         โรงเรียนมีอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับจํานวนนักเรียน 
   3.2 เชิงคุณภาพ 
         ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 
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4. การดําเนินการ/ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ 
ท่ี                        กิจกรรม     ระยะเวลา      ผูรับผิดชอบ 
1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาของการดําเนินโครงการในป

การศึกษา  2563  ท่ีผานมา วิเคราะหจุดเดนจุดดอยและ
นําเสนอขอมูลเพื่อวางแผนแกปญหา 

 
    พ.ค. 2564 

 
นายสมชาย  ถนอมวงศ 
 

2 จัดทําโครงการและนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเพื่อการอนุมัติ 

3 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดําเนินการ/มอบหมาย
งานผูรับผิดชอบ 

4. ดําเนินการตามแผน 
-สรรหาบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม 
-จางครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 พ.ค.64 - มี.ค.65 

5 ประเมินความสําเร็จของโครงการ 
6 สรุปรายงานผลโครงการ 
7 นําเสนอคณะกรรมการการบริหารโรงเรียน     มี.ค.65  
8 นําผลสรุปโครงการเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนางานใน

ปการศึกษาตอไป 
    มี.ค.65 
 

 

 
5.กิจกรรมรายละเอียดการใชงบประมาณ 
    5.1 แหลงท่ีมาของงบประมาณ 
        - เงินรายไดสถานศึกษา  300,000  บาท 
        - เงินสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  1,176,600  บาท 
   5.2 รวมงบประมาณ  1,476,600  บาท โดยรายละเอียดการใชจาย ดังรายการตอไปนี ้
                     กิจกรรม             หมวดรายจาย ระยะเวลา

การจัด
กิจกรรม 

 
สถานท่ี 

 
ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ อื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 1 
 ครูอัตราจาง 5  คน 

924,000 27,000 - - พ.ค.64 –
เม.ย65 

ส.ว.ย สมชาย 

กิจกรรมท่ี 2 
 จางแมบาน 2 คน 

216,000 9,600 - - พ.ค.64-
เม.ย.65 

ส.ว.ย สมชาย 

กิจกรรมท่ี3 
  จางครูชาวตางชาติ 

300,000 - - - พ.ค.64-เม.ย
65 

ส.ว.ย. น.ส.ชนิตา 
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6.การประเมินความสําเร็จของโครงการ 
   ตัวช้ีวัดความสําเร็จ       วิธีการประเมิน     เครื่องท่ีใชประเมิน 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีอัตรากําลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับจํานวน
นักเรียน 

 คํานวณอัตราสวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตอจํานวนนักเรียน 

แบบรายงานอัตรากําลังครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
7.วิทยากรภายนอก 
 - 
8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับหลังเสร็จส้ินโครงการ 
   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับจํานวนนักเรียนและสามารถ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ลงช่ือ................................................ผูเสนอโครงการ         ลงช่ือ.....................................ผูอนมุัติโครงการ 
      (นายวรากร  ดวงประสาท.)                                     (นายสมชาย   ถนอมวงศ) 
 

ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ช่ืองาน/โครงการ   บริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติขอท่ี  6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
         (7)  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ   
สนองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
นโยบายการจัดการศึกษา  ขอ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย  
         รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน 
ยุทธศาสตรสถานศึกษา ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล  
          โดยยึดแนววิถีพุทธ  
สอดคลองกับ   ส.ว.ย.โมเดล  ขอ สงางาม  วิชาการเปยม ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางศิริวัลย ปรุงศักด์ิ /นางสาวปุณณฎา ศรีเมือง / นางสาวจิรัชญา จันทร 
กลุมงาน   บริหารงบประมาณ   
ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง  
ระยะเวลาดําเนินการ  1 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานท่ี  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล          
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาท้ังระบบ 
ซึ่งประกอบดวยการปฏิรูประบบบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ โดยมุงมั่นพัฒนาคุณภาพนักเรียนเปนสําคัญ 
งานการเงิน พัสดุ เปนงานท่ีชวยขับเคล่ือนใหการพัฒนาสถานศึกษา ท้ังระบบประสบความสําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
2.วัตถุประสงค 
   1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงาน การเงนิ-พัสดุ ใหสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
   2. เพื่อเสริมสรางแนวทางการบริหารงานการเงนิ-พัสดุใหมีประสิทธิภาพ และดําเนินไปดวย 
ความสะดวก รวดเร็ว เรียบรอย ถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
3. เปาหมายและการดําเนินงาน 
 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
       3.1.1 ดําเนินงานดานการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดประโยชนแก
นักเรียนทุกคน 
       3.1.2 โรงเรียนมีการบริหารการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามโครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียนครบถวน       
     

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
       3.2.1 ดําเนินงานดานงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและดําเนินไปดวยความรวดเร็ว เรียบรอย 
       3.2.2 ดําเนินงานดานงบประมาณใหมีประสิทธิภาพถูกตอง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ตอทางราชการ 
4.  กลุมเปาหมาย 
 นักเรียน /ผูปกครอง/ บุคลากรทางการศึกษา 
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5. งบประมาณ  
รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

 
คาตอบแทน

วิทยากร 
คาใชสอย คาวัสดุ/

ครุภัณฑ 
1. ประชุมช้ีแจงข้ันตอนจัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติการ - 1,000 - 
2. จัดหาวัสดุ/ ครุภัณฑ - 100,000 500,000 

3. บํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  50,000 50,000 

4. ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ - - - 
5. หัวหนาโครงการเสนอขออนุมัติ - - - 
6. สํารองเงินเพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ 
ตามแผน 

ตามแตละ
โครงการ 

ตามแตละ
โครงการ 

ตามแตละ
โครงการ 

7. จัดกิจกรรมตามโครงการ รอยอดเงิน  รอ รอ 
8.  สรุปผลการดําเนินงาน - - - 
9. รายงานผลการดําเนินงาน - - - 

 
6.  กิจกรรมในโครงการ 
                             กิจกรรม             ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุมช้ีแจงข้ันตอนจัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติการ ครูศิริวัลย 
2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ครูจิรัชญา /ครูศิริวัลย 
3. บํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ ครูจิรัชญา /ครูวรากร 
4. ปรับปรุง /ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ครูจิรัชญา /ครูวรากร 
5. หัวหนาโครงการแตละโครงการเสนอขออนุมัติ ครูผูรับผิดชอบโครงการ 
6. สํารองเงินเพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ ครูศิริวัลย /หัวหนาโครงการ 
7. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการท่ีเสนอ ครูผูรับผิดชอบโครงการ 
8. สรุปผลการดําเนินงาน ครูผูรับผิดชอบโครงการ 
9. รายงานผลการดําเนินงาน ครูศิริวัลย/ครูผูรับผิดชอบโครงการ 

 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
             ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปการศึกษา 2561 
พ.ค
. 

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

1.ประชุมช้ีแจงข้ันตอนจัดทํา
โครงการ /แผนปฏิบัติการ  

           

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ/ 
บํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ 
 

           

           

3. ปรับปรุง /ซอมแซมอาคาร            
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เรียน อาคารประกอบ 
4. หัวหนาโครงการเสนอขอ
อนุมัติ 

           

5.สํารองเงินเพื่อเปนคาใชจาย
ตามโครงการ 

           

6.จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 

           

7. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

           

8. รายงานผลการดําเนินงาน 
 

           

 
8. ทรัพยากร 
 6.1  นักเรียน /ผูปกครอง/ บุคลากรทางการศึกษา 
 6.2  งบประมาณตามโครงการ   
 
8.  การประเมินผล 
 7.1  วัดและประเมินผลจากบัญชีงบประมาณการใชจาย 
          7.2  วัดและประเมินผลจากบันทึกสรปุโครงการ 
 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  นักเรียนทุกคนไดรับการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอนครบทุกคน ทันเวลาสงผลให
โรงเรียนมีการบริหารการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามโครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียนครบถวน ถูกตอง   
    
                  ผูเสนอโครงการ                                                ผูอนุมัติโครงการ 
 
            .................................................                                   ……………………………………… 
               (นางศิริวัลย   ปรุงศักด์ิ)                                       (นายสมชาย ถนอมวงศ) 
                      ครูชํานาญการ                                   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 
                   
 

ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ช่ือโครงการ ส.ว.ย.พอเพียง 
สอดคลองกับพระบรมราโชบายดานการศึกษา    ขอ 2 มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม  
       ขอ 3 มีงานททํา-มีอาชีพ 
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ     ขอ 3 ดานการพัฒนาสงเสริมสรางศักยภาพคน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียนผูเรียน 
สอดคลองกับนโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ขอ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีด  
       ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ขอ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิตและ
 การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรสถานศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม  

สอดคลองกับ ส.ว.ย. โมเดล                                     หัวขอ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรัญญา  สุขล้ิม 
กลุมงาน   บริหารท่ัวไป 
ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินงาน  มิถุนายน 2564 ถึง มีนาคม 2565 
สถานท่ี    โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนใน    ทุก
ระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ซึ่งสอดคลองกับส.ว.ย โมเดล ขอท่ี 2 ยอด
เยี่ยมเยาวชนและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติขอท่ี 3 โดยเนนใหผูเรียนมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและเกิด
นิสัยมัธยัสถ อดออม เพื่อนําไปสูการพัฒนาศักยภาพตนเองอยางยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนเกิดนิสัยมัธยัสถ อดออมและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
2.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนเขียนบันทึกรายรับ-รายจายไดอยางสม่ําเสมอ 
2.3 เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนรูจักดูแลรักษาและประหยัดพลังงานภายในหองของตนเอง 
 

 
3. เปาหมายและการดําเนินงาน 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ  
3.1.1  ผูเรียนเขียนบันทึกรายรับ-รายจายไดอยางสม่ําเสมอรอยละ 80 
3.1.2  ผูเรียนรูจักดูแลรักษาและประหยัดพลังงานภายในหองของตนเองรอยละ 80 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ  

  3.2.1 ผูเรียนเกิดนิสัยมัธยัสถ อดออมและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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4. กลุมเปาหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาสระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6  

5. งบประมาณ 
   งบประมาณ  5,000 บาท ตลอดปการศึกษา 
6. กิจกรรมในโครงการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 การประชุมท่ีเกี่ยวของการจัดทํา

โครงการ/กําหนดกิจกรรมปฏิบัติและการ
แตงต้ังผูรับผิดชอบ 

มิถุนายน 2563 
 

- นางสาววรัญญา  สุขล้ิม 
นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 

2 กิจกรรมส.ว.ย พอเพียงหองเรียนติดดาว 
 

ตลอดปการศึกษา 
2563 

2,000 นางสาววรัญญา สุขล้ิม 
นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 

3 กิจกรรมส.ว.ย พอเพียงเรียนรูการออม 
 

ตลอดปการศึกษา 
2563 

3,000 นางสาววรัญญา สุขล้ิม 
นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 

4 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
  

 เดือนสิงหาคม 
 

    - นางสาววรัญญา สุขล้ิม 
นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 

5 ติดตาม กํากับ สรุปโครงการ ตลอดปการศึกษา - นางสาววรัญญา สุขล้ิม 
นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 
 

 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
   ตลอดปการศึกษา 
8. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินโครงการ 
 8.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   8.1.1  ข้ันสํารวจ ศึกษา วางแผนประชุมการดําเนินงาน 
   8.1.2  ขออนุมัติโครงการ 
   8.1.3  ข้ันปฏิบัติการ/นิเทศติดตาม 
   8.1.4 รายงานผลการดําเนินการกิจกรรม 
   8.1.5 สรุปโครงการ 
9. ทรัพยากร 

7.1  ผูบริหารทุกฝายและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
7.2  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 
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10.  งบประมาณ  5,000 บาท   
  รวมตลอดโครงการทุกกิจกรรม 5,000 บาท 
ท่ี รายละเอียดการใชจาย คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ หมายเหตุ 
1 การประชุมท่ีเกี่ยวของการ

จัดทําโครงการ/กําหนด
กิจกรรมปฏิบัติและการ
แตงต้ังผูรับผิดชอบ 

- - - - 

2 กิจกรรมส.ว.ย พอเพียง
หองเรียนติดดาว 
 

- - 2,000 - คาอุปกรณใช
สําหรับแขวนไม
กวาดในหองเรียน 
- คารางวัล 

3 กิจกรรมส.ว.ย พอเพียงเรียนรู
การออม 
 

- - 3,000 - คากระดาษ 
- คาลูกแม็ค 
- คารางวัล 

4 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
 

- - - - 

 
11. การวัดและประเมินผล  
 
ท่ี หัวขอ เปาหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 

เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนเกิด
นิสัยมัธยัสถ อดออมและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 
เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนเขียน
บันทึกรายรับ-รายจายไดอยาง
สม่ําเสมอ 
 
เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนรูจัก
ดูแลรักษาและประหยัดพลังงาน
ภายในหองของตนเอง 

80 
 
 

 
80 
 
 
 
 

80 

1.เลมประเมินโครงการ 
ส.ว.ย. พอเพียงหองเรียน 
ติดดาว 
2.บันทึกขอมูล 
-การสังเกตพฤติกรรม 
 

1.เลมประเมินโครงการ
ส.ว.ย. พอเพียงหองเรียน
ติดดาว 
2.แบบบันทึกขอมูล 
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12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

ผูเรียนเกิดนิสัยมัธยัสถ อดออม สามารถเขียนบันทึกรายรับ-รายจายไดอยางสม่ําเสมอและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดและรูจักการประหยัดพลังงานรวมถึงทรัพยากรภายในหองของตนเอง 

 
 
 
ผูเสนอโครงการ       ผูอนุมัติโครงการ 

.....................................................     ..................................................... 
       (นางสาววรัญญา  สุขล้ิม)              (นายสมชาย  ถนอมวงศ) 
        ครูผูชวย                         ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 

ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ช่ือโครงการ   :  ส.ว.ย.รักษโลก 
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  :  ขอท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
สนองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน :  มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญนโยบายการจัดการศึกษา : นโยบายท่ี 2 พํฒนาคุณภาพผูเรียน 
ยุทธศาสตรสถานศึกษา  :  ขอท่ี 1 เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว
วิถีพุทธ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ในรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล และปฏิบัติตามแนววิถีชีวิตใหม 
สอดคลองกับมาตรฐานส.ว.ย.โมเดล   :  ขอ 1 (สงางาม), ขอ 2 (วิชาการเปยม) , ขอ 3 (ยอดเยี่ยมเยาวชน) 
ผูรับผิดชอบโครงการ    :    นางสาวจิรัชญา  จันทร 
กลุมงาน   :  บริหารท่ัวไป 
ลักษณะโครงการ        :     โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     :   ปการศึกษา 2564 (พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565)  
สถานท่ี  :  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
.............................................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการใชพลังงานจากธรรมชาติคอนขางสูงในการอุปโภคและบริโภคของ

ประชาชน จนมีการคาดการณกันวาในอนาคตประเทศไทยอาจประสบปญหาการขาดแคลนพลังงานได รัฐบาลจึงมี
นโยบายประหยัดพลังงานท่ีมุงปลูกฝงใหประชาชนมีจิตสํานึกรวมกันในการประหยัดพลังงาน โรงเรียนวัดประยุรวงศา
วาสเห็นวาเปนความจําเปนเรงดวนในการจัดทําโครงการเพื่อลดการใชพลังงานตามนโยบายดังกลาว จึงจัดทํา “โครง
การส.ว.ย.รักษโลก” ข้ึน โดยมีเปาหมายใหครู บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนมีจิตสํานึกและรวมมือกันในการ
ประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟาอยางจริงจัง ดังนั้นรัฐบาลจึงกําหนดใหเปนยุทธศาสตรแหงชาติ ซึ่งเปน
ยุทธศาสตรศาสตรขอท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และโรงเรียน/ 
สถานศึกษา เปนสวนหนึ่งของสังคมไทย ท่ีทําหนาท่ีหลอหลอมใหเยาวชนไทยเติบโตเปนคนไทยท่ีมีคุณภาพ มีจิตสํานึก
ดานการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาบานเมืองใหเจริญรุงเรืองและมีความยั่งยืน 
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม และเพื่อใหโรงเรียนมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอมของประเทศ กลาวคือสามารถสงเสริมกระบวนการเรียนรูและสรางเสริมทักษะดานการอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอมใหเกิดข้ึนอยางแพรหลายกับนักเรียนในโรงเรียน  

 
2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหกับนักเรียน ครูและบุคลากรในเรื่องการการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
 2.2 เพื่อลดการใชพลังงานในโรงเรียนใหนอยลงและชวยลดโลกรอน 

2.3 เพื่อลดปริมาณขยะ เศษอาหาร กําจัดไขมันในบอดักไขมันอยางสม่ําเสมอ 
2.4 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู บุคลากร มีความรูความเขาใจ รูวิธีประหยัดพลังงานและรักษส่ิงแวดลอม 
2.5 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู บุคลากร ไดมีความสามัคคีและมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน 
2.6 เพื่อใหนักเรียน ครูและบุคลากร ตระหนักถึงปญหาเรื่องผลกระทบจากการใชทรัพยากรอยางไมประหยัด 
2.7 เพื่อใหนักเรียน ครูและบุคลากร ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและขยายผลไปสูผูปกครองและชุมชน 
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3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ  
  1)  นักเรียน ครู และบุคลากร มีจิตสํานึกในเรื่องการการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมรอยละ 90 
  2)  นักเรียน ครู และบุคลากร ลดการใชพลังงานในโรงเรียนใหนอยลงและชวยลดโลกรอน รอยละ 90 
  3)  โรงเรียนลดปริมาณขยะ เศษอาหาร กําจัดไขมันในบอดักไขมนัอยางสม่ําเสมอ รอยละ 90 
  4)  นักเรียน ครู และบุคลากร มีความรูความเขาใจ รูวิธีประหยัดพลังงานและรักษส่ิงแวดลอม รอยละ 
90 
  5)  นักเรียน ครู และบุคลากร ตระหนักถึงปญหาเรื่องผลกระทบ รอยละ 90 
  6)  นักเรยีน ครู บุคลากร มีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน รอยละ 100 
  7)  นักเรียน ครู และบุคลากร นําความรูท่ีไดไปเผยแพรขยายผลตอครอบครัวชุมชน รอยละ 90  
 
 3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
        ครู บุคลากรและนักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมการใชพลังงานลดลง 
ลดปริมาณขยะ เศษอาหาร กําจัดไขมันในบอดักไขมันไดอยางสม่ําเสมอ มีความรูความเขาใจ รูวิธีประหยัดพลังงาน
และรักษส่ิงแวดลอมมีสวนรวม และมีจิตสาธารณะ ในการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมตระหนักถึงปญหาเรื่อง
ผลกระทบจากจากการใชทรัพยากร และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีสามารถขยายผลไปสูผูปกครองและชุมชน 
  
4.  กลุมเปาหมาย 
 นักเรียน ครู บุคลากร ผูประกอบการรานคา โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส พรอมท้ัง ผูปกครอง และชุมชน 
 
5. แผนการดําเนนิงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ นักเรียน ครูและบุคลากร พ.ค.2564 ครูจิรัชญา 
2.แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานมอบหมายงาน ครูและบุคลากร มิ.ย.2564 ครูจิรัชญา 
3. ประชาสัมพันธประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ
ข้ันตอนการดําเนิน 

นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป2564 ครูจิรัชญา 

4. ประชาสัมพันธกิจกรรมส.ว.ย.รักษโลก
ออนไลน 

นักเรียน ครู บุคลากรและ
ผูปกครองนักเรียน 

ตลอดป2564 ครูวรากร 

5. กิจกรรมใหความรูสูแมบานและแมครัว แมบาน แมครัว ตลอดป2564 ครูมยุรี 
 

ดานส่ิงแวดลอม 
6. กิจกรรมบูรณาการพลังงานสูแผนการเรียนรู นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป 2564 ครูวุฒิชัย 

7. กิจกรรมประกวดคําขวัญวันส่ิงแวดลอม นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป 2564 ครูวรัญญา 
8. กิจกรรม ส.ว.ย.รักษโลก News นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป 2564 ครูจิรัชญา 
9. กิจกรรมถุงผานาใช นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป 2564 ครูสุทัศพันธ 
10. กิจกรรมจัดซื้อ จัดจาง เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป 2564 ครูวาสนา 
11. กิจกรรมลดพลังงานสูชุมชน นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป 2564 ครูพรชัย 
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ดานการจัดการขยะ (Zero Waste  School) 
12. กิจกรรมเศษอาหารสารพัดประโยชน 
     - น้ําหมัก 
     - เศษอาหารนําไปเล้ียงสัตว 

นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป 2564 ครูชนินันท 
ครูโศภิณ 

 
13. กิจกรรม 1A 3R พาโลกสวย นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป 2564 ครูศิริวัลย 
14. กิจกรรมปลูกปา รักษาโลก นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป 2564 ครูศิริวัลย 
15. กิจกรรมบอดักตักไขมัน นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป 2564 ครูภีมวิชญ 

นางสุนี 
16. กิจกรรมโรงเรียนคัดแยกขยะ 
     - แยกขยะในโรงเรียน 
     - แยกขยะในหองเรียน 
     - ช่ังขยะ 

นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป 2564 ครูชนิตา 
ครูสุชาวดี 

 

ดานการอนุรักษพลังงาน ไฟฟา/นํ้า/นํ้ามัน 
17. กิจกรรมสายตรวจสํารวจนํ้า นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป 2564 ครูจักรนรินทร 

นายฉลอง 
18. กิจกรรมหองเรียนอนุรักษพลังงาน นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป 2564 ครูฐิติมา  

ครูรจนา 
19. กิจกรรมทางเดียวไปดวยกัน นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป 2564 ครูชุติมา 

นายฉลอง 
20. กิจกรรมคายพลังงาน นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป 2564 ครูจิรัชญา 

ครูอุรุชา 
21. กิจกรรมบํารุงรักษาโดยยึดหลัก 3 อ. นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป 2564 ครูรักขณาวัลย 
22.ประเมินผลและติดตามผลโครงการ นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป 2564 ครูจิรัชญา 
23.สรุปผล/รายงานผลการจัดทําโครงการ นักเรียน ครูและบุคลากร มี.ค. 2564 ครูท่ีรับ

มอบหมาย 
แตละกิจกรรม 

24.นําผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แลวใชเปนตนแบบของโครงการตอไป 

นักเรียน ครูและบุคลากร พ.ค. 2564 ครูทุกคน 
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6. งบประมาณ  งบประมาณ รวมท้ังส้ิน  38,700  บาท 
     รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียดการใชจาย
งบประมาณ 

รวม ประเภทคาใชจายเงินงบประมาณ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ อื่นๆ 

กิจกรรมบูรณาการพลังงานสูแผนการเรียนรู 500 - - 500 - 

กิจกรรมประกวดคําขวัญวันส่ิงแวดลอม 500 - 500 - - 

กิจกรรมส.ว.ย. รักษโลก News 
- ของรางวัล 

 
1,000 

 
- 

 
1,000 

 
- 

 
- 

กิจกรรมถุงผานาใช 500 - 500 - - 
กิจกรรมจัดซื้อจัดจางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 500 - 500 - - 
กิจกรรมลดพลังงานสูชุมชน 500 - 200 300 - 
กิจกรรมโรงเรียนคัดแยกขยะ 
     - แยกขยะในโรงเรียน 
     - แยกขยะในหองเรียน 
     - ช่ังขยะ 

500 - 500 - - 

กิจกรรมเศษอาหารสารพัดประโยชน 
     - น้ําหมัก 
     - เศษอาหารนําไปเล้ียงสัตว 

1000 - 1000 - - 

กิจกรรม 1A 3R พาโลกสวย 500 - 500 - - 
กิจกรรมปลูกปารักษาโลก 15,000  10,000 - 5,000 
กิจกรรมบอดักตักไขมัน 200 - 200 - - 
กิจกรรมสายตรวจสํารวจนํ้า 500 - 500 - - 
กิจกรรมหองเรียนอนุรักษพลังงาน 1,000 - 500 500 - 
กิจกรรมทางเดียวไปดวยกัน 500 - 500 - - 
กิจกรรมคายพลังงาน     
- คาอาหาร 
- คาตอบแทนวิทยากร   

6,000 1,000 4,000 
 
 

1,000 - 

กิจกรรมบํารุงรักษาโดยยึดหลัก 3 อ. 10,000 - 1,000 9,000 - 
รวม 38,700     
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7.  การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัด เปาหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
1 นักเรียน ครูและบุคลากรมีจิตสํานึกในการ

อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
90 - การประเมิน 

- การปฏิบัติ 
-แบบประเมิน 

2 โรงเรียนมีการใชพลังงานนอยลง 90 - การประเมิน 
- การปฏิบัติ 

- แบบบันทึก 
- สถิติ 

3 โรงเรียนมีปริมาณขยะนอยลง 90 - การสังเกต 
- การปฏิบัติ 

- แบบบันทึก 
- สถิติ 

4 นักเรียน ครู บุคลากร มีความรูความ
เขาใจ รูวิธีประหยัดพลังงานและรักษ
ส่ิงแวดลอม 

90 - การสังเกต 
- การปฏิบัติ 

- แบบประเมิน 

5 นักเรียน ครู บุคลากร ไดมีความสามัคคี
และมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน 

100 - การสังเกต 
- การปฏิบัติ 

- แบบประเมิน 

6 นักเรียน ครู และบุคลากร นําความรูไป
เผยแพรขยายผลตอครอบครัวชุมชน  

90 - การสังเกต 
- การปฏิบัติ 

- แบบประเมิน 

7 โรงเรียนสามารถควบคุมและลดคาใชจาย
สาธารณูปโภคตอเดือนได 

90 - การสังเกต 
- การบันทึก 

- แบบบันทึก 
- สถิติ 

 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 คาใชจายสาธารณูปโภคของโรงเรียนลดลง 
 8.2 การใชพลังงานไฟฟา น้ํามัน น้ํา การรั่วไหลของพลังงานลดลง 
 8.3 โรงเรียนปราศจากขยะ และมีการคัดแยกขยะเปนประเภทกอนท้ิงอยางเปนระบบ 
 8.4 นักเรียน ครู บุคลากร นําความรูไปถายทอดแกผูปกครอง ชุมชน และเผยแพรตอไปได 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 

(ลงช่ือ)                                     ผูเสนอโครงการ      

           ( นางสาวจิรัชญา  จันทร) 
                 ครูชํานาญการ 

 

      

(ลงช่ือ)                                       ผูอนุมัติโครงการ     

              (นายสมชาย  ถนอมวงศ)              
      ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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โครงการ     ยานพาหนะมีความปลอดภัย 
แผนงาน    กลุมบริหารงานท่ัวไป 
สอดคลองกับยุทธศาสตร สพฐ..ท่ี 6  พัฒนาบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัด 
                                                     การศึกษา 
สอดคลองกับยุทธศาสตร สพป.กทม.ท่ี 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ    ใหม       ตอเนื่อง  
ผูรับผิดชอบโครงการ    นายสมชาย  ถนอมวงศ , นางสาวรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ ,  

นายฉลอง  คําแสน 
ระยะเวลาดําเนินการ    เริ่มตนเดือนเมษายน 2564 ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.หลักการและเหตุผล 
        ดวยงานยานพาหนะและการบริการสาธารณะ  กลุมบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสไดรับผิดชอบ
เกี่ยวกับยานพาหนะของทางราชการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนสงเสริมการเรียนการสอน และสําหรับการ
เดินทางไปราชการตางๆ กลุมบริหารท่ัวไปไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องการซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะใหมีความ
พรอมสําหรับการใชงานในทางราชการอยูเสมอ และใหมีประสิทธิภาพความปลอดภัยและมีสมรรถนะท่ีดี 
2. วัตถุประสงค 
      2.1 เพื่อสํารวจและตรวจสอบความชํารุด ขอบกพรองของยานพาหนะ ซึ่งจะนําไปสูการซอมแซม และบํารุงรักษา
ใหมีการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       2.2 เพื่อจัดระบบการใหบริการดานยานพาหนะของโรงเรียนมีความคลองตัว มีความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
3.เปาหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ 
             รถยนตของโรงเรียน ไดรับการดูแลรักษาใหมีประสิทธิภาพตอการใชงาน ตามสภาพของรถ 
        3.2 เชิงคุณภาพ 
              รถยนตของโรงเรียนไดรับการซอมแซมบํารุงรักษาและใชงานไดยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 
4. การดําเนินกิจกรรม/ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ 
 

ท่ี                              กิจกรรม      ระยะเวลา       ผูรับผิดชอบ 
1 ศึกษา สํารวจปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน      เม.ย.2564 กลุมบริหารงานท่ัวไป 
2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนดําเนินงาน/

มอบหมายผูรับผิดชอบ ออกคําส่ังแตงต้ัง 
     พ.ค.2564 กลุมบริหารงานท่ัวไป 

3 นําเสนอโครงการตอคณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

     พ.ค.2564 กลุมบริหารงานท่ัวไป 
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4 ดําเนินงานตามแผน 
กิจกรรมท่ี 1 จัดทําระบบภาระงานหนาท่ี
รับผิดชอบใหพนักงานขับรถ  ดูแลรักษารถและ
การใหบรกิาร 
กิจกรรมท่ี 2จัดทําระบบขอมูลการตรวจเช็ค
สภาพกอนใหบริการและหลังใหบริการใหอยูใน
สภาพท่ีประสิทธิภาพ  
เหมาะสมปลอดภัย 
กิจกรรมท่ี 3 ติดตออู-บริษัทซอมรถ ในการ
ตรวจเช็คซอมแซมเปล่ียนอะไหลและอุปกรณ
รถยนตใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางปลอดภัย 
กิจกรรมท่ี4 เติมน้ํามันรถยนต ใหพรอมใชงานได
เสมอ 

 
 ตลอดปการศึกษา 

 
นายสมชาย  ถนอมวงศ 
นายฉลอง  คําแสน 

5 ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ    มี.ค.2565 นายสมชาย  ถนอมวงศ 
นายฉลอง  คําแสน 

6 สรุปโครงการและทํารายงานการสรุปโครงการ   ก.ย. 2564,มี.ค.
2565 

นายสมชาย  ถนอมวงศ 
นายฉลอง  คําแสน 

7 นําเสนอคณะกรรมการบริหารการศึกษาโรงเรียน
วัดประยุรวงศาวาส 

  มี.ค.2565 กลุมบริหารงานท่ัวไป 

8 นําผลสรุปของโครงการมาเปนขอมูลพื้นฐานใน
การพัฒนางานในปการศึกษาตอไป 

  เม.ย.2565 กลุมบริหารงานท่ัวไป 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
      5.1 แหลงท่ีมาของงบประมาณ 
          - เงินอุดหนุน   80,000  บาท 
      5.2 รวมงบประมาณท้ังหมด  80,000 บาท 
       
    กิจกรรม 

     หมวดรายจาย ระยะเวลา
จัดกิจกรรม 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ อื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 1. 
-จัดทําระบบภาระงานหนาท่ี
รับผิดชอบใหพนักงานขับรถ
ดูแลรักษารถและการ
ใหบริการ 

- -  - -  พ.ค.2564 ส.ว.ย. นายสมชาย 

กิจกรรมท่ี2 
- จัดทําประกันภัยรถยนต 
  ตอ พ.ร.บ และทะเบียน 

- 55,000  - พ.ค.2564 ส.ว.ย. 
 

นายฉลอง 

กิจกรรมท่ี 3 
ติดตออู –บริษัทซอมรถใน

 
- 

- 10,000 - ตลอดป
การศึกษา 

 นายสมชาย 
นายฉลอง 
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การตรวจเช็คซอมแซม
เปล่ียนอะไหลและอุปกรณ
รถยนตอยูในสภาพใชงานได
อยางปลอดภัย 
กิจกรรมท่ี 4 
-เติมน้ํามันรถยนตใหพรอม
ใชงานไดตลอดเวลา 

- - 15,000 - ตลอดป
การศึกษา 

ส.ว.ย. นายฉลอง 

 
หมายเหตุ  ขอถ่ัวจายทุกรายการตามท่ีจายจริง 
 
6. การประเมินผลความสาํเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใชประเมิน 
เชิงปริมาณ 
รถยนตของโรงเรียนไดรับการดูแลรักษาให
มีประสิทธิภาพตอการใชงานตามสภาพรถ 

- สมุดบันทึกการใช
รถยนต 

-  การสอบถาม 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
รับบริการ 

เชิงคุณภาพ 
รถยนตของโรงเรียนไดรับการซอม
บํารุงรักษาและใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 

- สมุดบันทึกการซอมบํารุง 
-   การสอบถาม 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
รับบริการ 

 
7. วิทยากรภายนอก - 
8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
   รถยนตของโรงเรียนไดรับการดูแลบํารุงรักษาใหมีประสิทธิภาพตอการใชงานและมีความปลอดภัย 
 
 
   ลงช่ือ................................................ผูเสนอโครงการ         ลงช่ือ.....................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นางสาวรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ)                 ( นายสมชาย    ถนอมวงศ ) 
              ตําแหนง ครูชํานาญการ                           ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 
 
 
 

ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ช่ือโครงการ   ความสัมพันธระหวางโรงเรียน บาน วัด และชุมชน (บวร) 
กลุมงาน   บริหารงานท่ัวไป 
สนองตามยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 5 กลยุทธท่ี 1,2,3,4 ตัวช้ีวัดท่ี1,2,3,4,5 
สอดคลองกับ ส.ว.ย โมเดล ขอท่ี 1, 2, 3 (สงางาม วิชาการเปยม ยอดเยี่ยมเยาวชน) 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารท่ัวไปและจัดการ 

ของผูบรหิารสถานศึกษา                   
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวปุณณฎา  ศรีเมือง  
ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียน วัด ชุมชน พบวามีความสัมพันธกันอยางใกลชิด และจะตองมีการประสานงาน ติดตอ ชวยเหลือซึ่ง
กันและกันเสมอ เพื่อเปนการสรางบรรยากาศแหงความเปนมิตร สรางสัมพันธภาพ ความเขาอกเขาใจอันดี เพื่อ
รวมมือรวมใจกันพัฒนาโรงเรียนใหเจริญกาวหนา และเนนปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน ดวยถอยทีถอยอาศัยโดยสันติวิธี การ
รวมกันทํากิจกรรมเนื่องในวันสําคัญตางๆ นับเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะสรางสัมพันธภาพอนัดีงามดังกลาวใหเกิดข้ึน จึงได
จัดทําโครงการนี้ข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน บาน วัด และชุมชน 

2.2 เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของวันสําคัญตางๆ รูคุณคาในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามของชุมชน
ใหคงอยูตราบนานเทานาน 

2.3 เพื่อใหโรงเรียน บาน วัด และชุมชน  (บวร) มีความเขาอกเขาใจกัน มีทัศนคติและสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 
รวมมือรวมใจกันพัฒนาโรงเรียนใหเจริญกาวหนา 

2.4 เพื่อรวมกันแกไขปญหาตางๆเกี่ยวกับนักเรียน สงผลใหระดับคุณภาพการศึกษาไดเกณฑมาตรฐาน 

3. เปาหมายและการดําเนินงาน 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียน บาน วัดและชุมชน มีกิจกรรมรวมกันอยางนอยภาคเรียนละไมนอยกวา 5ครั้ง  
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียน บาน วัด และชุมชน (บวร) ตระหนักถึงความสําคัญในวันสําคัญตางๆและรู
 คุณคาในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหคงอยูนานเทานาน 
  3.2.2 โรงเรียน บาน วัด และชุมชน (บวร)มีทัศนคติท่ีดีตอกัน ประสานความรวมมือเพื่อ พัฒนา
โรงเรียนใหกาวหนา 
 
4. กลุมเปาหมาย 
 ครู/นักเรียน/วัด/ชุมชน 
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5. กิจกรรมปฏิบัติงาน 
ท่ี กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน มิถุนายน 2564 - นางสาวปุณณฎา ศรีเมือง 
 

2 แตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา/
คณะกรรมการผูดําเนินงานแบบมีสวนรวม(บวร) 

กรกฎาคม 2564  - นางสาววิวรรณ  แซจิว 

3 ดําเนินงาน/กิจกรรมตามแผนท่ีกําหนดไว - - - 
3.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชิน ี  3 มิถุนายน 2564 3,000 นางสาวรักขณาวัลยชวงชัย

ชนะ 
3.2 วันไหวคร ู กรกฎาคม 2564 3,000 นางสาวปุณณฎา  ศรีเมือง 
3.3 วันเขาพรรษา(แหเทียน) กรกฎาคม 2564 5,000 นางสาวรักขณาวัลยชวงชัย

ชนะ 
3.4 วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2564 3,000 นางสาวกิตติพร แข็งขัน 
3.5 วันลอยกระทง พฤศจิกายน 2564 5,000 นายวรากร ดวงประสาท 
3.6 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจาอยูหัว กรกฎาคม 2564 3,000 นางสาวรักขณาวัลยชวงชัย

ชนะ 
3.7 วันพอแหงชาติ ธันวาคม 2564 3,000 นางสาวกิตติพร แข็งขัน 
3.8 วันข้ึนปใหม  มกราคม 2565 3,000 นางมยุรี  โคสิตานนท 
3.9 วันเด็กแหงชาติ มกราคม 2565 10,000 นางมยุรี โคสิตานนท 
3.10 วันมาฆบูชา กุมภาพันธ 2565 3,000 นายภีมวิชญ สีแกว 
3.11 วันสงกรานต เมษายน 2565 1,000 นางสาววาสนา บุญมา 
3.12 วันประเพณีท่ีวัดและชุมชนจัดข้ึน ตลอดปงบประมาณ 3,000 นายภีมวิชญ สีแกว 
3.13 รวมแสดงความยินดี/มุทิตา ตลอดปงบประมาณ 30,000 นางสาววิวรรณ  แซจิว 
3.14 ประชุมผูปกครอง พฤษภาคม-

พฤศจิกายน 2564 
5,000 นางสาวปุณณฎา  ศรีเมือง 

3.15 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พฤษภาคม-
พฤศจิกายน 2564 

10,000 นางศิริวัลย  ปรุงศักด์ิ 

3.16 ทอดผาปาการศึกษา สิงหาคม 2564 26,000 นายวรากร  ดวงประสาท 
4 ติดตาม ประเมินผลโครงการ กันยายน 2564, 

มีนาคม 2565 
- นางสาวปุณณฎา ศรีเมือง 

5 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ตุลาคม 2564/ 
ธันวาคม 2565 

- นางสาวปุณณฎา ศรีเมือง/ 
 

รวม 116,000  
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6. งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ(เงินรายไดสถานศึกษา) จํานวน 116,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม รวม 
ประเภท 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ หมายเหตุ 

1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบรมราชินี 
-คากระดาษ เอ4 
-คาอุปกรณประชาสัมพันธ 
-คาของรางวัล 

3,000 

  
 
1,000 
1,000 
1,000 

  

2. วันไหวครู 
-คากระดาษ เอ4 
-คาอุปกรณประชาสัมพันธ 
-คาของรางวัล 

3,000 

  
1,000 
1,000 
1,000 

  

3. วันเขาพรรษา (แหเทียน) 
-คาดอกไม ธูปเทียน  
-คาอุปกรณตกแตงตนเทียน 
-คาของทําบุญถวายพระ 

5,000 

 
 
 
2,000 

 
1,000 
2,000 

  

4. วันแมแหงชาติ 
-คากระดาษ เอ4 
-คาอุปกรณประชาสัมพันธ 
-คาของรางวัล 

3,000 

  
1,000 
1,000 
1,000 

  

5. วันลอยกระทง 
-คาจัดทําบอรดประชาสัมพันธ  
-คาอุปกรณทํากระทง 
-คาของรางวัล 

5,000 

 
 
 
2,000 

 
1,000 
2,000 

  

6. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระเจาอยูหัว 
-คากระดาษ เอ4 
-คาอุปกรณประชาสัมพันธ 
-คาของรางวัล 

3,000 

  
 
1,000 
1,000 
1,000 

  

7. วันพอแหงชาติ 
-คากระดาษ เอ4 
-คาอุปกรณประชาสัมพันธ 
-คาของรางวัล 

3,000 

  
1,000 
1,000 
1,000 

  



แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 | หนา 125 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรม รวม 
ประเภท 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ หมายเหตุ 

8. วันข้ึนปใหม 
-คาจัดทําบอรดประชาสัมพันธ  
-คาอุปกรณ 
-คาของรางวัล 

3,000 

 
 
 
 

 
1,000 
1,000 
1,000 

  

9. วันเด็กแหงชาติ 
-คาจัดทําบอรดประชาสัมพันธ  
-คาอุปกรณตกแตง 
-คาของรางวัล 
-คาขนม 

10,000 

 
 
 
3,000 
5,000 

 
1,000 
1,000 

  

10. วันมาฆบูชา 
-คาดอกไม ธูปเทียน  
-คาประชาสัมพันธ 
-คาของทําบุญถวายพระ 

3,000 

 
 
 
1,000 

 
1,000 
1,000 

  

11. วันสงกรานต 
-คาดอกไม  
-คาประชาสัมพันธ 
-คาวัสดุอื่นๆ 

1,000 

 
 
 
 

 
1,000 
 

  

12. วันประเพณีท่ีวัดและ
ชุมชนจัดข้ึน 
-คาดอกไม ธูปเทียน  
-คาประชาสัมพันธ 
-คาของทําบุญถวายพระ 

3,000 

 
 
 
 

 
 
1,000 
1,000 
1,000 

  

13. รวมแสดงความยินดี/
มุทิตาจิต 
-คาวัสดุอื่นๆ 

30,000 
  

30,000 
  

14. ประชุมผูปกครอง 
- คากระดาษเอ4 
- คาอาหารดูแลครู ผูปกครอง 
- คาวัสดุอื่นๆ 

5,000 

  
1,000 
3,000 
1,000 
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7. ผลการดําเนินกิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม/สิ่งท่ีตองการ

วัด/ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน/
งบประมาณ 

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรแหงชาติ ส.ว.ย.
โมเดล มาตรฐานการศึกษา 

1 ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน 

มิถุนายน 2564 ประชุมกําหนดนโยบายและ
วางแผนกิจกรรม สรางความ
เขาใจ 
ในโครงการ บวรฯ 

 

2 แตงต้ังคณะกรรมการท่ี
ปรึกษา/คณะกรรมการผู
ดําเนินงานแบบมีสวน
รวม(บวร) 

มิถุนายน 2564  ผูรับผิดชอบกิจกรรมรับทราบ
กิจกรรม 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3 ดําเนินงาน/กิจกรรมตาม
แผนท่ีกําหนดไว 

- ผูรับผิดชอบกิจกรรมเริ่มปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนท่ีวางไว 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรมราชิน ี

 3 มิถุนายน 2564 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบรม
ราชิน ี
โดยใหตัวแทนผูปกครอง 
นักเรียน ผูบริหาร วางพานพุม
ถวายราชสักการะและลงนาม
ถวายพระพร 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จเจาอยูหัว  

28 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จเจาอยูหัว 
โดยใหตัวแทน นักเรียน 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
วิชาการเปยม 

กิจกรรม รวม 
ประเภท 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ หมายเหตุ 

15. ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา 
-คากระดาษเอ 4 
-คาอาหาร 

10,000 

  
 

1,000 
9,000 

  

16. ทอดผาปา 
- คากระดาษเอ4 
- คาอาหารดูแลครู ผูปกครอง 
- คาวัสดุอื่นๆ 

26,000 

  
 
26,000 
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ผูบริหาร วางพานพุมถวายราช
สักการะและลงนามถวายพระ
พร 
 

ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.3 วันไหวคร ู กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรมใหนักเรียนทุก
ระดับช้ัน ป.1-6 ไดแสดงความ
กตัญูตอครูบาอาจารยและ
พระอาจารยท่ีไดมาใหความรู
ในกิจกรรมนี ้

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.4 วันเขาพรรษา (แหเทียน) กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
แบบบูรณาการวิถีพุทธในกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
และจัดใหนักเรียนในระดับช้ัน 
ป.5-6 เปนตัวแทนในการแห
เทียนเขาพรรษาไปยังวัดใกลๆ
สถานศึกษา ไดแก วัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร วัด
กัลยาณมิตร  
วัดบุปผาราม การจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้ไดรับความรวมมือกับ
โรงเรียนตางๆท่ีอยูระแวก
ใกลเคียง และชุมชนเปนอยางดี 
การตกแตงตนเทียน การจัดริ้ว
ขบวนรถแหตนเทียนพรรษา  

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.5 วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2564 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมในวันแม
แหงชาติ เทิดไทพระทรงเปน
แมและครูแหงแผนดิน วันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง 
โดยใหตัวแทนผูปกครอง 
นักเรียน ผูบริหาร วางพานพุม
ถวายราชสักการะและลงนาม
ถวายพระพร 
 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.6 วันลอยกระทง พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม มีการ
จัดประกวดประดิษฐกระทง

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
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จากเศษวัสดุธรรมชาติ และให
ความรูเกี่ยวกับวันลอยกระทง
ในการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การทุกกลุมสาระ และนํา
นักเรียนเขารวมกิจกรรมลอย
พระประทีปกับทางวัดประยุร
วงศาวาสและชุมชนวัดประยรุ
วงศ ท่ีบริเวณลานหนาพระ
อุโบสถวัด  

วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.7 วันพอแหงชาติ ธันวาคม 2564 ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรม
ถวายพระพรฯและกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนจิตอาสา
พัฒนาวัดและชุมชนถวายเปน
พระราชกุศลแดสมเด็จรัชกาลท่ี 
9  
 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.8 วันข้ึนปใหม มกราคม 2565 ไดจัดกิจกรรมวันข้ึนปใหมโดย
นํากิจกรรมแจกของขวัญและ
ขมใหนักเรียนทุกระดับช้ัน  
ใชงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ 
 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.9 วันเด็กแหงชาติ มกราคม 2565 ผูอํานวยการโรงเรียน กลาวสาร
วันเด็กใหกับนักเรียน มีการจัด
กิจกรรมวันเด็กเพื่อใหเด็ก
นักเรียนมีความมีขวัญและ
กําลังใจท่ีดีในการเปนพลเมือง
ท่ีดีของสังคม 
 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.10 วันมาฆบูชา กุมภาพันธ 2565 โรงเรียนจัดกิจกรรมโดยนํา
นักเรียนทุกระดับช้ันเขารวม
กิจกรรมพี่จูงนองเขาวัดฟง
ธรรม เวียนเทียนเนื่องในวนั
มาฆบูชา 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.11 
 
 
 
 

วันสงกรานต 
 
 
 
 

เมษายน 2565 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
สงกรานต รดน้ําดําหัวผูใหญ
เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามใหกับนักเรียนโรงเรียนวัด

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 
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ประยุรวงศาวาส  
 

3.12 วันประเพณีท่ีวัดและ
ชุมชนจัดข้ึน 

ตลอดปงบประมาณ โรงเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆท่ีทางวัดจัดข้ึน โดยนํา
อาหารคาว หวาน ไปจัดเล้ียง
ตามวาระงานตางๆท่ีทางวัด
ประยุรวงศาวาสจัดข้ึนเปน
ประจําทุกป อาทิเชน วันฉลอง
ครบรอบวันเกิดทานเจาคุณ
พระพรหมบัณฑิต ทานเจา
อาวาส วันฉลองครบรอบวัน
เกิด ทานเจาคุณพระราชปวร
เมธี ประธานกรรมการ
สถานศึกษา และนอกจากนี้ยัง
มีวันสําคัญตางๆตามโอกาส
รวมกับชุมชนชาวกุฎีจีน ชุมชน
กุฎีขาว ชุมชนวัดกัลยาณ  

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.13 รวมแสดงความยินดี/
มุทิตา 

ตลอดปงบประมาณ โรงเรียนมีสวนรวมในการแสดง
ความยินดี มุทิตาจิตเนื่องใน
โอกาสตางๆ 
 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 
 

3.14 ประชุมผูปกครอง พฤษภาคม-
พฤศจิกายน 2563 

โรงเรียนไดจัดประชุมผูปกครอง
นักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1-6 เปน
ประจําทุกปเพื่อแจงและ
รายงานผลการดําเนินงานตางๆ
ของทางโรงเรียน เพื่อขอความ
รวมมือจากคณะผูปกครองและ
เปนการพฒันาโรงเรียนในป
ตอๆไป 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.15 
 

ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา 
 

พฤษภาคม-
พฤศจิกายน 2563 
 

โรงเรียนไดจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
รายงานผลการดําเนินงานของ
ทางโรงเรียน การพัฒนา
โรงเรียน และเพื่อขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการประจําปรวมไป
ถึงการการนําเสนอผลงานท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 
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ผานมา 
3.16 ทอดผาปาการศึกษา สิงหาคม 2564 โรงเรียนไดจัดกิจกรรม

ทอดผาปาเพื่อการศึกษาของ
ทางโรงเรียนเพื่อระดมทุน
พัฒนาโรงเรียนในดานตางๆ
เชน ซอมแซมอาคารสถานท่ี 
จางครูชวยสอนเพิ่มเติมและ
เพื่อพัฒนาดานการเรียนการ
สอนใหดียิ่งข้ึน 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

4 ติดตาม ประเมินผล
โครงการ 

กันยายน 2564, 
มีนาคม 2565 

ติดตามทุกโครงการให
ดําเนินการเปนท่ีเรียบรอย 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ขอท่ี 6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ขอ 
สงางาม 
วิชาการเปยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

5 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ 

ตุลาคม 2564/ 
ธันวาคม 2564 

-  

รวม 116,000 บาท  
7. ทรัพยากร 

 7.1 ครู/นักเรียน/พระ/ชุมชน 
 7.2 งบประมาณตามโครงการ 
 7.3 สถานท่ีดําเนินการ 
8. การประเมินผล 
 8.1 ครู/นักเรียน/พระ/ชุมชน มีความสัมพันธอันดีงามตอกันใหความรวมมือชวยเหลือ และรวมแกไข
 ปญหา 
 8.2 โรงเรียน/บาน/วัดและชุมชน (บวร) เห็นคุณคาและรูจักอนุรักษศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามของทองถ่ิน 
และ ของชาติใหคงอยูนานเทานาน 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  โรงเรียน/บาน/วัดและชุมชน (บวร)มีความสัมพันธอันดีงามตอกันใหความรวมมือชวยเหลือ 
และรวมแกไขปญหาตางๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเจริญกาวหนาและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถ่ินและของชาติ ตลอดจนรวมกันสืบทอดอนุรักษไวใหคงอยูตราบนานเทานาน ตลอด
ปงบประมาณ 2564  

   
 
                              ผูเสนอโครงการ                ผูอนุมัติโครงการ 
 
 
           ...................................................                             .................................................. 
                        (นางสาวปุณณฎา  ศรีเมือง)                   (นายสมชาย  ถนอมวงศ) 
                 คร ู                                          ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
   
   

ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ช่ือโครงการ                                ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม

ทางการศึกษา 
สนองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
นโยบายการจัดการศึกษา                      ขอท่ี 11 การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของ 

              กลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการ 

     จําเปนพิเศษ  

ยุทธศาสตรสถานศึกษา                        ขอท่ี 1 เสริมสรางคุณลักษณะอันพุงประสงคของผูเรียน 
สอดคลองกับ  ส.ว.ย.โมเดล                   ขอท่ี 1 2 3 (สงางาม วิชาการเปยม ยอดเยี่ยมเยาวชน) 
ผูรับผิดชอบโครงการ                      นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 
กลุมงาน                       บริหารท่ัวไป 
ลักษณะโครงการ                      � ใหม  � ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ                      พฤษภาคม 2564 –  มีนาคม 2565 
สถานท่ี                                 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส     
________________________________________________________________________________ 

1. หลักการ และเหตุผล  

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนนโยบายสําคัญท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงนําไปดําเนนิการอยางตอเนื่องและจริงจัง กอใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เนื่องจากระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีวิธีการและเครื่องมือท่ีได

มาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได ท้ังดานคุณภาพนักเรียนดานกระบวนการ และ

ดานปจจัย ซึ่งความมุงหวังของการจัดการศึกษาคือมุงใหเด็กนักเรียนเปนคนดี มีปญญา มีความสุข 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสไดเล็งเห็นความสําคัญของโครงการนี้ จึงไดใหการสนับสนุนทางดาน

อาคาร สถานท่ี ในการดําเนินงาน เพื่อใหความชวยเหลือเด็กทุกคนในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพซึ่งเปนไป

ตามยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา เปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานดานคุณภาพของผูเรียน สนองนโยบายการจัดการศึกษา ดานการเพิ่มโอกาส

และการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน

พิเศษ สนองยุทธศาสตรสถานศึกษาดานเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนและสอดคลองกับ  

ส.ว.ย.โมเดล เพื่อสงเสริมนักเรียนใหเปนนักเรียนท่ี สงางาม วิชาการเปยม ยอดเยี่ยมเยาวชน 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหโรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ 
ไดมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได 

2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปญญา เพียบพรอมดวย
คุณธรรม จริยธรรม และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 
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2.3 เพื่อสงเสริมครู ผูปกครอง ใหมีศักยภาพในการรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ 

3. เปาหมายและการดําเนินงาน 
ดานประมาณ 

1. นักเรียน รอยละ 80 ไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงตามสภาพปญหา  

2. คุณครูและบุคลากร รอยละ 80 มีศักยภาพในการรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ  

3. ผูปกครองนักเรียนรอยละ 80 ใหความรวมมือในการชวยเหลือนักเรียน 

ดานคุณภาพ 
1. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี มี

ประสิทธิภาพ 
4. กลุมเปาหมาย 

นักเรียนโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาสทุกคน 

5. งบประมาณ 
24,500 บาท  

6. กิจกรรมในโครงการ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม วัน/เดือน/ป งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน สิงหาคม 10,000 คุณครูทุกทาน 

2 กิจกรรมการเก็บขอมูลและคัดกรอง
นักเรียนเปนรายบุคคล SDQ 

สิงหาคม 1,000 นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 

3 กิจกรรมจัดหาจัดสรรทุนการศึกษา
มูลนิธิราชปญญาสุธี 

กรกฎาคม -
สิงหาคม 

10,000 นายพรชัย  ปติควร 
นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 

4 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา มีนาคม 3,000 นางสาวกิตติพร  เเข็งขัน 
5 กิจกรรมทุน สพฐ. ตลอดปการศึกษา 500 นางสาวชนินันท  คลายมณี 

7. ระยะเวลาดําเนิน 
พฤษภาคม 2564 –  มีนาคม 2565 

8. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินโครงการ 
8.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 8.1.1 ข้ันสํารวจ ศึกษา ประชุม วางแผนการดําเนินงาน 
 8.1.2 ข้ันขออนุมัติโครงการ ผูรับผิดชอบนําเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติกิจกรรม  

8.1.3 ข้ันปฏิบัติการ/นิเทศติดตาม 
8.1.4 รายงานผลการดําเนินการกิจกรรม 
8.1.5 สรุปโครงการ 
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9. ทรัพยากร 
9.1 ผูบริหารทุกฝาย ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
9.2 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  

10. งบประมาณ 

 รวมตลอดโครงการทุกกิจกรรมการแสดง  24,500 บาท (ตลอดปการศึกษา) 

ท่ี รายละเอียดคาใชจายในกิจกรรม คาตอบแทน 
(บาท) 

คาใชสอย 
(บาท) 

คาวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน - 10,000 -  
2 กกิจกรรมการเก็บขอมูลและคัดกรองนักเรียน

เปนรายบุคคล SDQ 

- - 1,000  

3 กิจกรรมจัดหาจัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิราช
ปญญาสุธี 

- 3,000 7,000  

4 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา - 2,000 1,000  
5 กิจกรรมทุน สพฐ. - - 500  

11. การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัด เปาหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1 โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

โดยมีกระบวนการและเครื่องมือท่ีมี
คุณภาพ สามารถตรวจสอบได 

รอยละ 80 การบันทึกขอมูล แบบบันทึกขอมูล 

2 ครู ผูปกครองมีศักยภาพในการชวยเหลือ
นักเรียนอยางเปนระบบ 

รอยละ 80 การสัมภาษณ แบบสัมภาษณ 

3 นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยาง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ สงผลใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูไดดี มีประสิทธิภาพ 

รอยละ 80 - การสังเกต  
พฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 

-แบบสังเกต
พฤติกรรม 
-แบบทดสอบ 
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12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.1 โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ ได
มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได 

1.2 นักเรียนเปนคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปญญา เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม 
และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 

1.3 ครู ผูปกครอง ใหมีศักยภาพในการรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ 

 

ผูเสนอโครงการ       ผูอนุมัติโครงการ 

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

(นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร)              (นายสมชาย  ถนอมวงศ) 

                 ครู                       ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 

 

ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 | หนา 136 

 

ช่ือโครงการ โครงการ เพาะตนกลา  เยาวชนคน ศิลปน ( ดนตรี – นาฏศิลป) 
 สอดคลองกับพระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10   
                ขอท่ี 3 มีงานทํา – มีอาชีพ 
                              3.2 การฝกฝนอบรมท้ังในหลักสูตร และนอก หลักสูตรตองมีจุดมุงหมายให
ผูเรียนทํางานเปนและมีงานทําในท่ีสุด  
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี  4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
หัวขอ 4.4  สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
สนองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ขอท่ี    1   คุณภาพของผูเรียน   
       1.2.2       ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
สอดคลองกับนโยบายดานการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
      ขอท่ี 9      การศึกษาเพื่ออาชีพ 
                                                                             และสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
สอดคลองกับยุทธศาสตรสถานศึกษา  ยุทธศาสตรท่ี  1  เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของ 
ผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ  เปนมิตรตอ  ส่ิงแวดลอม ในรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดลและปฏิบัติ
ตนตามชีวิตวิถีใหม 
         กลยุทธท่ี  2.  สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ 
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
              ตัวช้ีวัดท่ี   2. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยะธรรม ตามแนววิถีพุทธ และความ 
                                          หลากหลายทางวัฒนธรรม 
สอดคลองกับส.ว.ย โมเดล   ขอท่ี    3   ยอดเยี่ยมเยาวชน  
ผูรับผิดชอบโครงการ       นายสุทัศพันธ ปนสุวรรณบุตร,นางสาวโศภิณ  พันธุทอง 
กลุมงาน บริหารท่ัวไป  
ลักษณะโครงการ             โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินงาน   พฤษภาคม  2564  -   มีนาคม   2565 
ท่ีปรึกษาโครงการ   นางจาตุรวรรณ  โตเร็ว 
สถานท่ีปฏิบัติโครงการ  โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
........................................................................................................................................................... 

1. หลักการ และเหตุผล 
นาฏศิลป- ดนตรีไทยเปนเอกลักษณ วัฒนธรรมไทยทีมีการถายทอดจากบรรพชน และครูอาจารยรวมถึงผู

ท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานนาฏศิลปไทยรวมถึงพระมหากษัตริยไทย ต้ังแตสมัยสุโขทัยเรื่อยลงมาจวบจนถึง
ปจจุบัน ครั้นในสถาบันพระมหากษัตริย สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พัน
ปหลวง ทรงใหความสําคัญทางดานศิลปะการแสดงนาฏศิลปไทย ( โขน) จึงมีพระราชกระแสรับส่ังใหมีการ
อนุรักษ และถายทอดใหกับเยาวชนรุนหลังสืบตอมา แมในปจจุบันนี้ศิลปะการแสดงจะมีการพัฒนาท่ีกาวไกล
ข้ึนไปแตศิลปะการแสดงโขนและนาฏศิลปไทย ยังตราตรึงในจิตใจของชนตางประเทศเปนอยางมาก เพราะใน
การแสดง มีการผสมผสานระหวางความคิด การจินตนาการ มีการผสมผสานการแตงกาย วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ การใหความเคารพครูบาอาจารย  และท่ีสําคัญยังมีคําพูดท่ีวา ดูโขน ดูละคร 
แลวยอนกับมาดูตัวเอง  การแสดงยอมมีการพัฒนาคน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พรอมกันนี้การเรียนในวิชา
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นาฏศิลปไทย ยังมีผลท่ีทําใหผูเรียน มีประสิทธิภาพ ในการเรียนรู การรักษวัฒนธรรม การฝกฝนทักษะ และท่ี
สําคัญกอใหเกิดกระบวนการคิดสรางสรรคในการถายทอด การพัฒนาศิลปะการแสดง ใหกาวไกล ท้ังรูปแบบ
นาฏศิลปไทยอนุรักษ และนาฏศิลปไทยมาตรฐาน นาฏศิลปไทย – โขน – ละคร – ระบํา – รํา – ฟอน มี
เอกลักษณของความเปนไทยอยางงดงาม และเปนเอกลักษณท่ีทุกคนบนโลกใหการยอมรับ ตลอดจนมาถึง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตน ฯ พระองคยังไดสืบสานการดนตรีไทย ทางดานซอ 
ระนาด และยังเปนผูทรงสืบสานวัฒนธรรมศิลปะการแสดงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
รัชกาลท่ี 2 ซึ่งเปนแบบอยางใหกับกรมศิลปากร เยาวชน สืบมา 

ท้ังนี้โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จึงมีความจําเปนในการพัฒนาความรูพื้นฐานของผูเรียนใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พุทธศักราช 2545 ท่ี
ตองการใหผูเรียนเปนบุคคลท่ีมีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และเพื่อเปนการพัฒนาใหเปนไปตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ต้ังแตปพุทธศักราช 2552  ท่ีเนนคุณภาพผูเรียน
เปนสําคัญท่ีสุด โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และมีจุดมุงหมายพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา 
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพท่ีสุจริต และยังสงเสริมใหผูเรียนพึงตระหนักถึง
ความเปนไทยอยางสม่ําเสมอโดยจัดต้ังโครงการเพาะตนกลา  เยาวชนคน ศิลปน ( ดนตรีไทย – นาฏศิลปไทย) 

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพื่อเปนการอนุรักษศิลปะการแสดงดานนาฏศิลปไทย – ดนตรีไทย 
2.2  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนตระหนักในความเปนไทยเล็งเห็นคุณคาของนาฏศิลปไทย – ดนตรีไทย 

      2.3 เพือ่สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทางดานศิลปะการแสดง 
      2.4 เพื่อฝกหัดและถายทอดนาฏศิลปไทย –  ดนตรีไทย ใหผูเรียน 
      2.5 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนอยางท่ีสุด 

                2.6 เพื่อเผยแพรช่ือเสียงของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ดานศิลปะการแสดงนาฏศิลปไทย และ
ดนตรีไทย ตามชุมชนและหนวยงานองคกรภาครัฐ และเอกชนตางๆ ตามโอกาส 
3.  เปาหมายแลการดําเนินงาน 
   ดานปริมาณ 

1.   นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 เขารวมโครงการรอยละ  90 % 
2.   ครูผูสอนในกลุมสาระศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป – ทัศนศิลป) จัดกิจกรรมการเรียนรู 

        ท่ีเนนผูเรียนใหมีการลงมือปฏิบัติจริง รอยละ 90 % 
 
 3.   นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 สามารถแสดงนาฏศิลปไทยและดนตรี 

ไทยไดรอยละ  90 %  
    ดานคุณภาพ 

ผูเรียนสามารถถายทอดศิลปะการแสดงนาฏศิลปไทย – ดนตรีไทย มีความสามารถในการคิดริเริ่ม
สรางสรรค ประดิษฐทารํา ทาเตน ตามความคิดและถายทอดออกมาในรูปแบบของการแสดงไดอยางสวยงาม 
สอดคลองกับกับความหมายของทารํา และสัมพันธกับวงดนตรีไทย ใหเหมาะสมกับโอกาส ลักษณะงาน  
รวมถึงผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนสอนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะและ ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคท่ีดี มีสมรรถภาพสําคัญ 5 ประการ 
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4. กลุมเปาหมาย 
  นักเรียนโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส   ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  1 – 6  

5.  งบประมาณ   
 งบประมาณ  34,000  บาท  ตลอดปการศึกษา 

6. กิจกรรมในโครงการ 
ท่ี ช่ือกิจกรรม วัน / เดือน / ป งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผน  เสนอโครงการ  

แบงงาน และดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการเพาะตนกลา  เยาวชนคน 
ศิลปน ( ดนตรี – นาฏศิลป) 

พฤษภาคม2564 
– มีนาคม 2565 

- คณะผูบริหาร 
หัวหนากลุมสาระฯ ศิลปะ 
คณะครูกลุมสาระฯ ศิลปะ 

 ดําเนินกิจกรรมตามแผนดังนี้    
2 อัญชลิตามหาราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนี พันปหลวง 
5.1 ยุวเยาวชน 
5.2บรรเลงวงดนตรีไทย  

สิงหาคม 2564 4,000 
 

 

ครูสุทัศพันธ  ปนสุวรรณบุตร 
ครูโศภิณ  พันธุทอง 
หัวหนาสายช้ัน ป.1 – ป.6 
รวมจัดกิจกรรมกับฝายบุคลากร 

3 คายสืบ – สาน – ศิลป 
 จินตภาพ  
(ทัศนศิลป - นาฏศิลป - ดนตรี) 

ตลอดปการศึกษา 
2564 

20,000 ครูสุทัศพันธ  ปนสุวรรณบุตร 
ครูโศภิณ  พันธุทอง 
วิทยากรภายนอก 

4 งานการกุศล ฯ   
(งานศพ – งานวัด – ออกงาน) 

ตลอดปการศึกษา 
2564 

10,000 คณะผูบริหาร 
ครูสุทัศพันธ ปนสุวรรณบุตร 
ครูโศภิณ  พันธุทอง 

5 นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ตลอดปการศึกษา 
2564 

- คณะผูบริหาร 
ครูสุทัศพันธ  ปนสุวรรณบุตร 
ครูโศภิณ  พันธุทอง  

7.ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
  เดือนพฤษภาคม 2564 -  เดือนมีนาคม  2565 
8.วิธีการและข้ันตอนการดําเนินโครงการ 
  8.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  8.1. 1   ประชุมวางแผนรวมกับคณะผูบริหาร – คณะครูและบุคลากร 
                                 ในโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส ท่ีเกี่ยวของ 
  8. 1.2   เขียนตัวโครงการและจัดทําแผนปฎิบัติการประจําป2564 
  8. 1.3   หัวหนาโครงการพิจารณา  ตรวจสอบ แกไข ท่ีผิดพลาด 
  8. 1.4   ขออนุมัติโครงการตอผูบริหาร 
  8. 1.5   ปฏิบัติตามโครงการท่ีวางไว 
  8. 1.6   นิเทศ กํากับ ติดตามผลงาน เปนระยะโดยผูท่ีไดรับมอบหมาย 
  8. 1.7   นําผลการนิเทศมาพัฒนา 
  8. 1.8   สรุป รายงานผล ประเมิน แกไขปญหา  สรุปผลความสําเร็จของโครงการ 
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9. ทรัพยากร 
9.1   คณะผูบริหาร – คณะครู – บุคลากร – นักเรียน 
9.2   ผูเช่ียวชาญทางดานนาฏศิลปไทย – ดานดนตรีไทย 
  - รศ.นงเยาว อํารุงพงษวัฒนา ( ขาราชการกรมการฝกหัดครู) 
  - นายประสาท   ทองอราม  (กองการสังคีต) 
  - ดร.ไพโรจน     ทองคําสุก ( กรมศิลปากรกองการสังคีต) 
  - ผศ.อรวัฒนา เนียมอุทัย ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) 
  - นายธัญพิสิษฐ  พันธุทองดี (นาฏศิลปศิลปนชํานาญ) 
  - นายพงษกษิณ ทองคุม    (นักแสดงกองการสังคีต และศาลาเฉลิมกรุง) 
  - นายพิพัฒน     รัจนากร  (นาฏศิลปศิลปนชํานาญการ) 

              - นางจาตุรวรรณ  โตเร็ว (ครูชํานาญการพิเศษดานทัศนศิลป) 

-  ครูผูสอน 

   -  นักเรียน 
  -  ผูท่ีสนใจทางดานทัศนศิลป – นาฏศิลป – ดนตรีไทย  

10.งบประมาณ 
 รวมตลอดโครงการทุกกิจกรรม     34,000      บาท  ( ตลอดปการศึกษา ) 
 

ท่ี รายละเอียดคาใชจายใน
กิจกรรม 

คาตอบแทน 
(บาท) 

คาใชสอย 
(บาท) 

คาวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 
 

1. ประชุมวางแผน  เสนอโครงการ 
แบงงาน และดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการรักษวัฒนธรรม ฯ 

- - - - 

2 อัญชลิตามหาราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนี พันปหลวง 
2.1 ยุวเยาวชน 
2.2บรรเลงวงดนตรีไทย  

2,000 2,000 - คาตอบแทนคนชวยรัด
เครื่อง 
คาใชจายจิปาถะในการ
ประกอบการแสดงอุปกรณ 

3 คายสืบ – สาน – ศิลปจินตภาพ  
(ทัศนศิลป - นาฏศิลป - ดนตรี) 

10,000 5,000 5,000 คาตอบแทนวิทยากร
ภายนอก 
คาใชสอยจิปาถะในการจัด
คาย 
คาวัสดุท่ีใชฝกในคาย 

4 งานการกุศล ฯ   
(งานศพ – งานวัด – ออกงาน) 

- 10,000 - ในกรณีท่ีมีงานเรงดวน งาน
การกุศล ท่ีมีหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ฯ  
จัดกิจกรรม องคกร
ภายนอก องคกรภาครัฐ
และเอกชน 
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11. การประเมินผล 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   การจัดกิจกรรม โครงการ เพาะตนกลา  เยาวชนคน ศิลปน ( ดนตรี – นาฏศิลปและการละคร) 
สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะโดยใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะทางดาน
นาฏศิลปไทย และดนตรีไทยรวมถึงการพัฒนาทางดานความคิดริเริ่มสรางสรรคในการออกแบบทารําท่ีมี
สุนทรียภาพและเล็งเห็นเห็นคุณคาของตนเองมี เจตคติท่ีดีตอการดํารงชีวิต และการเรียนการนาฏศิลปไทย
นอกจากนี้ ยังสามารถนําความรูท่ีไดไปบรูณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ และยังเปนวิชาชีพติดตัวอีก
ดวย 
 

             ผูเสนอโครงการ                 ผูอนุมัติโครงการ 
 

...................................................                                        .................................................. 
  (นายสุทัศพันธ ปนสุวรรณบุตร)                                (นายสมชาย  ถนอมวงศ) 
       หัวหนากลุมสาระศิลปะ                       ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 

ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
 
 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด เปาหมาย วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
1 นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6                     

เขารวมโครงการและไดลงมือ
ปฎิบัตินาฏศิลปไทย – ดนตรีไทย 

90 % - ตอบแบบสอบถาม 
- สังเกตทักษะ

ทางดานการแสดง
และบรรเลงดนตรี
ไทย 

 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจหลังจากชม
การแสดง 
 2. นักเรียนสามารถเผยแพร

นาฏศิลป – ดนตรีไทยสูชุมชน
และหนวยงานท่ีขอความ
อนุเคราะหการแสดง 

90 % 

3 นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการประดิษฐทารํา
และมีทักษะทางดานการแสดง
และดนตรีไทย 

90 % 
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ช่ือโครงการ                                      สุขภาพดีชีวีมีสุข 
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ                 ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
สนองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ขอท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน  
                                                    ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
                                                    ขอ 4 สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม  
นโยบายการจัดการศึกษา                     ขอ 11 การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

  ของกลุมผูดวยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความ   
  ตองการจําเปนพิเศษ เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสและการเขาถึง 
  การศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา  
  และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ                       

ยุทธศาสตรสถานศึกษา                       เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ใหมี 
 คุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
 ในรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล และปฎิบัติตนตามแนวชีวิตวิถีใหม     

สอดคลองกับ  ส.ว.ย.โมเดล                  ขอท่ี 1  สงางาม (SMART) 
ผูรับผิดชอบโครงการ                          นางมยุรี  โคสิตานนท 
กลุมงาน                                         บริหารท่ัวไป  
ลักษณะโครงการ                               ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ                          ตลอดปการศึกษา 
สถานท่ี                                          โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส         

1. หลักการ และเหตุผล  
    การดูแลสุขภาพของบุคลากรและผูเรียนใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังทางรางกายจิตใจ                 
มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีโรงเรียนจะตองดําเนินการ โดยครูหรือบุคลากรทางสาธารณสุข  ในการออกกําลังกาย
การเฝาระวังใหความรูและการควบคุมการติดตอของโรคระบาดตางๆ การเฝาระวังภาวะโภชนา การตรวจ
สุขภาพ การสุขาภิบาลอาหาร งานประกันภัยอุบัติเหตุ การฉีดวัคซีน การใหบริการงานหองพยาบาล ความ
ปลอดภัยในการเดินทางจราจร กิจกรรมตอตานยาเสพติด ท้ังหมดนี้เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึน
แกผูเรียนและบุคลากร  
        โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ตระหนักถึงความสําคัญจึงไดจัดกิจกรรมตางๆใหแกผูเรียนและบุคลากร 
ภายใตโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข  
           2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมดานสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 

2.2  เพื่อจัดบริการดานสุขภาพอนามัยใหแกนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  
 
3. เปาหมายและการดําเนินงาน 
ดานประมาณ 
1.  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนไดรับการตรวจสุขภาพรางกายจากบุคลากรทางการแพทย
ปละ 1 ครั้ง 
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2.  นักเรียนและบุคลากรทุกคนไดรับรูและการเฝาระวังโรค,โรคระบาด ท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณ  
ตลอดปการศึกษา 
ดานคุณภาพ 
1.  นักเรียนทุกคนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงเหมาะสมกับวัย 
2.  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรูในการดูแลสุขภาพของตนเองและนําไปปฏิบัติเปน

ประจํา 
          4 .กลุมเปาหมาย          
 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ทุกคน  
          5. งบประมาณ    49,000     บาท    
 
          6.กิจกรรมในโครงการ   
        

ท่ี กิจกรรม วัน/เดือน/ป งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1  ออกกําลังกายสัปดาหละ 1 ครั้ง  พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564 2,000 นางมยุรี  โคสิตานนท 

2 กีฬาสี ส.ว.ย. เกมส (แขงขันกีฬาภายใน) ม.ค. 2564 35,000 นางมยุรี  โคสิตานนท 

3 ตอตานยาเสพติด พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564 2,000 นางมยุรี  โคสิตานนท 

4 หนูนอยปลอดภัยสรางวินัยจราจร พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564 1,000 นางมยุรี  โคสิตานนท 

5 ฉีดวัคซีนปองกันโรค (เฝาระวังและควบคุม
โรค) 

พ.ค. 2563- ก.พ. 2564 1,000 นางมยุรี  โคสิตานนท 

6 ตรวจสุขภาพนักเรียน พ.ค. 2563- ก.พ. 2564 1,000 นางมยุรี  โคสิตานนท 

7 ประกันอุบัติเหตุ  ตลอดปการศึกษา 1,000 น.ส.สุชาวดี  ศรีเมือง 

8 ภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร ตลอดปการศึกษา 1,000 นางมยุรี  โคสิตานนท 

9 หองพยาบาล   ตลอดปการศึกษา 5,000 นางสาวอุรุชา  
จันทนภานันท 

7. ระยะเวลาดําเนิน     ตลอดปการศึกษา  2564 

     8.    วิธีการและข้ันตอนการดําเนินโครงการ 

  8.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
      8.1.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
                8.1.2  ดําเนินงาน 
                8.1.3  สรุปผลการดําเนินงาน 
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      9.   ทรัพยากร 

      9.1 บุคลากร     
       - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  -  6  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ทุกคน 
       - บุคลากรในสถานศึกษาทุกคน 
       - บุคลากรภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

     9.2  โรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส 
 
         10. งบประมาณ  

      ตลอดปการศึกษา 2564 เพื่อดําเนินงานโครงการรวมทุกกิจกรรม  49,000 บาท  

 
ท่ี รายละเอียดคาใชจายในกิจกรรม คาตอบแทน 

(บาท) 
คาใชสอย 

(บาท) 
คาวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1  ออกกําลังกายสัปดาหละ 1 ครั้ง  - 2,000   
2 กีฬาสี - 34,000 1,000  
3 ตอตายยาเสพติด - - 2,000  
4 หนูนอยปลอดภัยสรางวินัยจราจร - 1,000 -  
5 ฉีดวัคซีนปองกันโรค - 1,000   
6 ตรวจสุขภาพ - 1,000 -  
7 ประกันอุบัติเหตุ - - 1,000  
8 ภาวะโภชนาการ - 1,000 -  
9 หองพยาบาล - - 5,000  
 
 

11.  การประเมินผล 

 
ท่ี ตัวบงช้ีการประเมิน คาเปาหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
1 นักเรียนและบุคลากรไดรับการสงเสริม

สุขภาพอนามัย 
80 % สังเกต,ประเมินผล แบบสังเกต,แบบประเมิน 

2 นักเรียนและบุคลากรไดรับการบริการดาน
สุขภาพ 

80 % สังเกต,ประเมินผล แบบสังเกต,แบบประเมิน 

3 นักเรียนและบุคลากรไดรับขาวสารดาน
สุขภาพ 

80 % สังเกต,ประเมินผล แบบสังเกต,แบบประเมิน 
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12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

12.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมสุขภาพอนามัย    
12.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนไดรับบริการดานสุขภาพ   
   

 
   
          ผูเสนอโครงการ                          ผูอนุมัติโครงการ 
 
...................................................                              .................................................. 
     (นางมยุรี  โคสิตานนท)                            (นายสมชาย   ถนอมวงศ) 
         คร ู                       ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 
 

ผูเห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ช่ือโครงการ     การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารท่ัวไป 

กลุมงาน     บริหารท่ัวไป 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ   ขอ 3 ดานการพัฒนาสงเสริมสรางศักยภาพคน 

สอดคลองกับยุทธศาสตรโรงเรียน   ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู และ

      บุคลากรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  

      สูการเปนครูมืออาชีพ กาวทันเทคโนโลยี โดยมุงเนน 

      ผูเรียนเปนสําคัญ  

      ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางความสัมพันธระหวาง  

      บาน วัด โรงเรียน และชุมชน (บวร.) 

สอดคลองกับส.ว.ย. โมเดล     ขอท่ี 1 สงางาม, ขอท่ี 2 วิชาการเปยม, ขอท่ี 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

สนองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ผูรับผิดชอบโครงการ          นางสาวรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 

ลักษณะโครงการ    ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินงาน    พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

 

1. หลักการ และเหตุผล 

 การดําเนินงานของกลุมงานบริหารท่ัวไป มีหนาท่ีใหการบริหารจัดการหลายกิจกรรม ไดแก 

งานธุรการ ระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลอาคารสถานท่ี เปนตน  

ซึ่งจําเปนจะตองใชงบประมาณในการดําเนินการและการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

 ในการนี้ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสจึงได จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารท่ัวไป 

เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อใหการดําเนินงานของกลุมบริหารท่ัวไปมีประสิทธิภาพ  

 

3. เปาหมายการดําเนินงาน 

 สามารถบริหารจัดการกลุมงานบริหารท่ัวไปไดอยางเปนระบบ  

  

4. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียน ครู ผูปกครอง และบุคลภายนอก 
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5. การดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 งานธุรการ ตลอดปการศึกษา นายภีมวิชญ  สีแกว 

2 ระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ ตลอดปการศึกษา นายวรากร ดวงประสาท 

3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดปการศึกษา นายวรากร ดวงประสาท 

4 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ตลอดปการศึกษา นางสาวรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 

5 การทําสํามะโนผูเรียน ตลอดปการศึกษา นางสาวกิตติพร แข็งขัน 

6 การรับนักเรียน ตลอดปการศึกษา นางสาวกิตติพร แข็งขัน 

7 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดปการศึกษา นางสาวรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 

8 งานประชาสัมพันธงานการศึกษา ตลอดปการศึกษา นางสาวรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 

9 การประสานงานกับบุคคลและองคกรภายนอก ตลอดปการศึกษา นางสาวรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 

11 การจัดระบบการควบคุมภายในองคกร ตลอดปการศึกษา นายพรชัย   ปติควร 

12 งานบริการสาธารณะ ตลอดปการศึกษา นางสาวรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 

13 งานยานพาหนะ ตลอดปการศึกษา นางสาวรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ 

 

6.งบประมาณ ท้ังหมด  

ท่ี กิจกรรม คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

1 งานธุรการ - - 2,000 2,000 

2 ระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ - 1,000 - 1,000 

3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - 1,000 - 1,000 

4 การดูแลอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอม 

- - 50,000 50,000 

5 การทําสํามะโนผูเรียน - - - - 

6 การรับนักเรียน - - - - 

7 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา - - 1,000 1,000 

8 งานประชาสัมพันธ - - 15,000 15,000 

9 การประสานงานกับบุคคลและองคกร

ภายนอก 

- 5,000 30,000 35,000 

11 การจัดระบบการควบคุมภายในองคกร - - 1,000 1,000 
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ท่ี กิจกรรม คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

12 งานบริการสาธารณะ - 2,000 8,000 10,000 

13 งานยานพาหนะ - 25,000  25,000 

รวมท้ังสิ้น - 34,000 107,000 141,000 

 

7.การประเมินผล 

 ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการทํางานโดยใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลปญหาและอุปสรรค  

เพื่อหาแนวทางในการแกไขตอไป 

 

8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สามารถดําเนินงานบริหารท่ัวไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                    

 

 

 

ผูเสนอโครงการ ผูอนุมัติโครงการ 

 

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

 

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

(นางสาวรักขณาวัลย  ชวงชัยชนะ) (นายสมชาย  ถนอมวงศ) 

ครชํูานาญการ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 

 

ผูเห็นชอบโครงการ 

 

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

(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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รายนามผูจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

 

1. นายสมชาย  ถนอมวงศ      ประธานกรรมการ 

2. นางสาววิวรรณ  แซจิว      รองประธานกรรมการ 

3. นางศิริวัลย ปรุงศักด์ิ      กรรมการ 

4. นางสาวรักขณาวัลย ชวงชัยชนะ     กรรมการ 

5. นางมยุรี โคสิตานนท      กรรมการ 

6. นางสาวจิรัชญา จันทร      กรรมการ 

7. นางชุติมา สันตินิวัฒน      กรรมการ 

8. นางสาวชนินันท คลายมณี     กรรมการ 

9. นายวรากร ดวงประสาท     กรรมการ 

10. นางสาวสุชาวดี ศรีเมือง     กรรมการ 

11. นางสาวฐิติมา ไสยโสภณ     กรรมการ 

12. นางสาวกิตติพร แข็งขัน     กรรมการ 

13. นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร     กรรมการ 

14. นางสาววาสนา บุญมา     กรรมการ 

15. นางสาวอุรุชา จันทนภานันท     กรรมการ 

16. นางสาวโศภิณ พันธุทอง     กรรมการ 

17. นางสาวรจนา รัตนพิทักษ     กรรมการ 

18. นายจักรนรินทร ทองรักษ     กรรมการ 

19. นายพรชัย ปติควร      กรรมการและเลขานุการ 

20. นายสุทัศพันธ ปนสุวรรณบุตร     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

21. นางสาววรัญญา สุขล้ิม     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 


