
 
 
 
 
 
 
 
 

O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน  
 

การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนการด าเนินงาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
( ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที ่๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ) 



1. โครงการ Bilingual all around 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวชนิตา  เกียรติขวัญบุตร 
 

ชื่อโครงการ  Bilingual all around 
กลุ่มงาน  วิชาการ 
สอดคล้องกับ ส.ว.ย โมเดลข้อที่ 1, 2, 3 (สง่างาม วิชาการเปี่ยม ยอดเยี่ยมเยาวชน) 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวชนิตา  เกียรติขวัญบุตร  
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2563 –  มีนาคม 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันนี้ภาษาต่างประเทศมีบทบาทส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน  เนื่องจากเป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษาการแสวงหาความรู้  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
และวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก  และช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจต่อตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และ
เข้าใจ ความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทักษะภาษาแก่นักเรียน 
จึงจัดท าโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้มีประสบการณ์  ในการใช้
ภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบกิจกรรมและการเรียนการสอน  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดี 
และมีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้วันส าคัญและวัฒนธรรมของต่างชาติ 
2.3 เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

3. เป้าหมายและการด าเนินงาน 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ในวิชาภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีน  

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

          3.2.1 นักเรียนเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษาและวัฒนธรรมไทยและน ามาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

          3.2.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาอย่างมีความสุข 

 



4. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 419 คน 

5. งบประมาณในการด าเนินงาน 

6. ผลการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/สิ่งที่ต้องการวัด/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล 
1 การประชุมที่เกี่ยวข้อง/การจัดท า

โครงการ/ก าหนดกิจกรรมและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือ

วางแผนการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย 

1. คุณครูชนิตา เกียรติขวัญบุตร  

2. คุณครูจาตุรวรรณ  โตเร็ว  

 

ที ่ กิจกรรม/การปฏิบัติ 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 เสนอโครงการ พฤษภาคม 2563 - - - นางสาวชนิตา  

เกียรติขวัญบุตร 

2 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัด

กิจกรรมและแต่งตั้งคณะท างาน 

พฤษภาคม 2563 

 

- - - นายสมชาย ถนอมวงศ์ 

3 ด าเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา - - - กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

3.1 กิจกรรม 

Languages Small talk 

ตลอดปีการศึกษา - - - กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

3.3 All about Chinese ตลอดปีการศึกษา  281 281  

3.2 กิจกรรม Christmas ธันวาคม 2563 - 3,675 3,675 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

3.3 กิจกรรม  

Intensive English Situation 

กุมภาพันธ์ 2564 - - - กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

3.4 กิจกรรมการแข่งขันความเป็น

เลิศทางวิชาการ 

ตลอดปีการศึกษา - - - กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

4 สรุปโครงการ เมษายน 2564 - 3,956 3,956 นางสาวชนิตา 

เกียรติขวัญบุตร 



3. คุณครูฐิติมา ไสยโสภณ 

4. คุณครูอุรุชา จันทนภานันท์ 

5. Teacher JOFFREY EA GAPUZ 
2 

 

 

กิจกรรมในโครงการ 

 

2.1 กิจกรรม Languages Small talk 

- English Small Talk 

- Chinese Small Talk 

 

 

 

- คุณครูผู้รับผิดชอบด าเนินการฝึกซ้อม

นั ก เ รี ย น เ พ่ื อ น า เ ส น อ ค ว า ม รู้

ภาษาอังกฤษและภาษาจีนหน้าเสาธง 

- นักเรียนขึ้นน าเสนอและจัดกิจกรรม
สั้นๆเพ่ือให้ความรู้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนทุกๆวันอังคาร โดยน าเสนอ
สลับกันคนละสัปดาห์ 

  

 

- สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล ข้อที่ 1 

ส : สง่างาม (SMART) ส่งเสริมให้

นั ก เ รี ย นมี ค ว า มส าม า รถ  กล้ า

แสดงออก และส่งเสริมทักษะการพูด 

 - สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล ข้อท่ี 2 
ว : วิชาการเปี่ยม (WISE) นักเรียน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  

 2.2 กิจกรรม All about Chinese - นักเรียนทุกระดับชั้นท ากิจกรรมในชั้น

เรียนโดยการท าการ์ดอวยพรวันตรุษจีน 

- งดการจัดกิจกรรมวันตรุษจีนหน้าเสา
ธงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 - สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล ข้อที่ 1 

ส : สง่างาม (SMART) ส่งเสริมให้

นั ก เ รี ย นมี ค ว า มส าม า รถ  กล้ า

แสดงออก และส่งเสริมทักษะการพูด 

- สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล ข้อที่ 2 

ว : วิชาการเปี่ยม (WISE) นักเรียน

สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม  

 
 

 2.3 กิจกรรม Christmas คุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมและหน้าที่

ต่างๆด าเนินกิจกรรมและหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 

- จัดท าป้านนิทรรศการวันคริสต์มาส 

- นักเรียนทุกระดับชั้นท าการ์ดอวยพร

วันคริสต์มาส 

 - นักเรียนทุกระดับชั้นคัดลายมือ  

 - สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล ข้อที่ 1 

ส : สง่างาม (SMART) ส่งเสริมให้

นั ก เ รี ย นมี ค ว า มส าม า รถ  กล้ า

แสดงออก และส่งเสริมทักษะการพูด 

 - สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล ข้อที่ 2 

ว : วิชาการเปี่ยม (WISE) นักเรียน

สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ



Hand Writing 

 - นักเรียนระดับชั้น ป.1 - 3 ระบายสี

ภาพคริสต์มาส 

 - นักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 วาดรูป

ระบายสีภาพคริสต์มาส 

 - ฝึกซ้อมนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการ 

แสดงในวันคริสต์มาส 

 - จัดกิจกรรมคริสต์มาสหน้าเสาธง  

ติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม  

 

 2.4  กิจกรรม Intensive English 

Situation (English Day Camp) 

 

ไม่ได้ด าเนินงาน English Day Camp 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
คุณครูผู้รับผิดชอบจึงเพ่ิมเนื้อหา 
Intensive English Situation การพูด
ในสถานการณ์ต่างๆ ลงไปในเนื้อหาเล่ม
ติวโอเน็ต และได้ท าการติวนักเรียน
ระดับชั้นป.6 

- สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล ข้อท่ี 3 
ย : ยอดเยี่ยมเยาวชน (YOUTHFUL) 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ด้านภาษาอังกฤษ 

 2.5   กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ (ฝึกซ้อมนักเรียนแข่ง
ศิลปหัตถกรรม) 

ไม่ได้ด าเนินงานเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019  

 - สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล ข้อท่ี 3 
ย : ยอดเยี่ยมเยาวชน (YOUTHFUL) 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ด้านภาษาอังกฤษ 

3 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะทางภาษา 
ฟัง พูด อ่าน เขียน ในวิชาภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน 

ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินกิจกรรมใน
โครงการอย่างเต็มความสามารถและ
ส่งผลให้นักเรียนทุกคนผ่านการประเมิน
ในทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในรายวิชา
ภาอังกฤษและภาษาจีน 

- สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล ข้อที่ 1 

ส : สง่างาม (SMART) ส่งเสริมให้

นั ก เ รี ย นมี ค ว า มส าม า รถ  กล้ า

แสดงออก และส่งเสริมทักษะการพูด 

- สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล ข้อที่ 2 

ว : วิชาการเปี่ยม (WISE) นักเรียน

สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม  

- สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล ข้อที่ 3 

ย : ยอดเยี่ยมเยาวชน (YOUTHFUL) 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศ

4 นักเรียนเข้าใจความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทยและ
น ามาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา วัน
คริสต์สมาสและตรุษจีน ท าให้นักเรียน
เข้าใจความส าคัญและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษามากข้ึน และท าให้นักเรียน
สามารถกล่าวค าอวยพรในเทศกาล
ส าคัญคริสต์มาสและตรุษจีนได้ 

5 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาอย่าง
มีความสุข 

-  ผลการวิเคราะห์แสดงความพึงพอใจ

การจัดกิจกรรม Christmas มีค่าเฉลี่ย



เท่ากับ 4.13 ผลลัพธ์ระดับ มาก 

- ผลการวิเคราะห์แสดงความพึงพอใจ

การจัดกิจกรรม All about Chinese มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ผลลัพธ์ระดับ มาก 

- ผลการวิเคราะห์แสดงความพึงพอใจ

การจัดกิจกรรม Languages Small 

talk มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 ผลลัพธ์

ระดับ มากที่สุด 

ด้านภาษาอังกฤษ 

 

7. ปัญหาและอุปสรรค 

จัดกิจกรรมได้ไม่เต็มที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 

คุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมและสามารถจัดได้ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 

 

 

 

 

 

 



2. โครงการฝึกทักษะอาชีพ  เพิ่มประสบการณ์ชวีิต 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวชนินันท์  คล้ายมณี 
 

ชื่อโครงการ      โครงการฝึกทักษะอาชีพ  เพ่ิมประสบการณ์ชีวิต 

กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล   ข้อที่ 2,3 (วิชาการเปี่ยม , ยอดเยี่ยมเยาวชน) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวชนินันท์  คล้ายมณี 

ระยะเวลาด าเนินการ    ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563– มีนาคม 2564) 

 

1.หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 ว่าด้วยแนว

การจัดการศึกษามาตรา 23(5)  การจัดการศึกษา ต้องให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ให้สถานศึกษาฝึกทักษะการท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ

การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือการด ารงชีวิต จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมความสามารถและทักษะผู้เรียน  ชื่อว่า 

“โครงการฝึกทักษะอาชีพ  เพิ่มประสบการณ์ชีวิต” ขึ้นในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ตระหนักถึงความส าคัญที่จะพัฒนาทักษะการท างาน และทักษะชีวิต  

ให้เกิดกับผู้เรียนทุกระดับชั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตอารมณ์ของ ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ และหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานทักษะชีวิต 

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ  ทักษะในการท างาน 

 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ  ทักษะในการด ารงชีวิต 

3.เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่ม และท างานด้วยความภาคภูมิใจ 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ

สมเหตุสมผล ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาได้

อย่างมีสติ มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

 



4.กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้เรียนทุกคนภายในสถานศึกษา 

5.ผลการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/สิ่งที่

ต้องการวัด/ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินการ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ ส.ว.ย. โมเดล  และ

มาตรฐานการศึกษา 

1 การประชุมผู้ที่

เกี่ยวข้อง ก าหนด

โครงการกิจกรรม

และการจัดท า

โครงการ 

จัดประชุมคุณครูที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน

กิจกรรม  ได้แก่  

1.นายวรากร  ดวงประสาท 

2.นางสาวชนินันท์  คล้ายมณี 

3. นางสาวรจนา  รัตนพิทักษ์ 

4. นางสาววรัญญา  สุขลิ้ม 

เพ่ือจัดด าเนินกิจกรรมตามภาระงานที่

รับผิดชอบ 

 

2 กิจกรรมสร้างอาชีพ 

ได้แก่ การประดิษฐ์

ของเล่นของใช้  การ

ปลูกผักสวนครัว  

การท าน้ าพริกผักสด 

การท าขนมวุ้นกะทิ 

การศึกษาการท า

กล้วยฉาบอบเนย 

การซ่อมแซมเสื้อผ้า 

การท าน้ ายาซักผ้า 

หารท าน้ ายาล้างจาน 

การท าน้ าสมุนไพร 

จัดกิจกรรมสร้างอาชีพในระดับชั้น  

ป.1 –ป.6  

ผลการด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน

รูปแบบเน้นการปฏิบัติ มีความสนใจใฝ่รู้ 

สอบถามข้อสงสัย  แต่การจัดกิจกรรมไม่ครบ

ตามเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรม

ที่สามารถจัดได้มีดังนี้1. การประดิษฐ์ของ

เล่นของใช้  2. การซ่อมแซมเสื้อผ้า การเนา 

การด้นถอยหลัง 

 

 

-สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน

ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

- สอดคล้องกับส.ว.ย. โมเดล ข้อท่ี 

2 วิชาการเปี่ยม นักเรียนมี

สมรรถนะตามหลักสูตร  และ

สามารถน าความรู้นี้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

 

 

 

3 กิจกรรมหนูน้อยฝึก ไม่ได้จัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การ -สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน

ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ



ขาย มุ่งหมายสู่อาชีพ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เสริมสร้างศักยภาพคน- สอดคล้อง

กับส.ว.ย. โมเดล ข้อท่ี 2 วิชาการ

เปี่ยม นักเรียนมีสมรรถนะตาม

หลักสูตร  และสามารถน าความรู้นี้

ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

ที ่ กิจกรรม/สิ่งที่

ต้องการวัด/ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินการ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ส.ว.ย. โมเดล  และมาตรฐาน

การศึกษา 

4 เตรียมพร้อมซ้อมแข่ง ไม่ได้จัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

-สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน

ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

- สอดคล้องกับส.ว.ย. โมเดล ข้อท่ี 

2 วิชาการเปี่ยม นักเรียนมี

สมรรถนะตามหลักสูตร  และ

สามารถน าความรู้นี้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

6.   ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่ได้จัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
7.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาในครั้งต่อไป 
   - 



3. โครงการพัฒนาผู้เรยีน 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวรักขณาวัลย์  ช่วงชัยชนะ 
 
 

ชื่อโครงการ                               พัฒนาผู้เรียน 

กลุ่มงาน                                บรหิารวิชาการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ  ข้อ 3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 
สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล หัวข้อ 1. ส : สง่างาม   2. ว : วิชาการเปี่ยม  3. ย : ยอดเยี่ยมเยาวชน 
สอดคล้องมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา       1. เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนให้มีคุณธรรม 
        จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ ปลูกจิตอาสา และเป็นมิตรต่อสิ่ง 
                                                      แวดล้อม ตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรักขณาวัลย์  ช่วงชัยชนะ  
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

1. หลักการ และเหตุผล 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้

พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา 

อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการ

ท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มุง่พัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติ จากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์

ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร

ความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิต

สาธารณะ เกิดทักษะการท างาน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทย 

และพลโลก 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนาและฝึกให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีและมีความรับผิดชอบ 

 2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการท างานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่

เหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน และเอ้ือเฟ้ืออาทรสมานฉันท์ 

 3. ฝึกส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 4. เพื่อให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

          5. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้เรียนในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

          6. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

3. เป้าหมายและการด าเนินงาน 

3.1 เชิงปริมาณ 

  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี และมีความรับผิดชอบ 

 2. นักเรียนมีทักษะการท างานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่เหมาะสม 

ช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ 

 3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 4. นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

  5. นักเรียนจิตส านึกให้แก่ผู้เรียนในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

          6. นักเรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

4.กลุ่มเป้าหมาย   
  นักเรียนทุกคน 

     5. ผลการด าเนินงาน 

 5.1 กิจกรรมที่ด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ ครูและบุคลากร มิถุนายน 2563 ครูรักขณาวัลย ์

2.ประชุมชี้แจงข้ันตอนการด าเนินโครงการ ครูและบุคลากร มิถุนายน 2563 ครูรักขณาวัลย ์

3.ประชุมก าหนดกจิกรรมโครงการ ครูและบุคลากร มิถุนายน 2563 ครูรักขณาวัลย ์

4.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ครูและบุคลากร มิถุนายน 2563 ครูรักขณาวัลย ์

5. ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ นักเรียน 
 

ตลอดปีการศึกษา ครูรักขณาวัลย์ และ
คณะคร ู

6. กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ และเนตรนารี นักเรียน ตลอดปีการศึกษา คณะครูทุกคน 

7. กิจกรรมวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ นักเรียน 
 

1 กรกฎาคม 2563 ครูชัยพล และ 
คณะคร ู



กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
8. กิจกรรมวันสมเดจ็พระมหาธีรราชเจ้า นักเรียน 

 
25 พฤศจิกายน2563 ครูชัยพล และ 

คณะคร ู
9.กิจกรรมเขา้ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี นักเรียน 

 
มกราคม 2564 ครูชัยพล และ 

คณะคร ู
10. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที ่ นักเรียน 

 
สิงหาคม – ธันวาคม 
2563  

ครูชัยพล ยมจันทร์คณะ
ครูทุกคน 

11. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นักเรียน ตลอดปีการศึกษา ครูจิรัชญา  จันทร 

12. กิจกรรมคณะกรรมการนักเรยีนส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

นักเรียน 
 

ตลอดปีการศึกษา ครูรักขณาวัลย์ และ
คณะคร ู

13. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ นักเรียน 
ครูและบุคลากร 

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ครูที่ไดร้ับมอบหมาย 

14. สรุปผล/รายงานผลการจัดท าโครงการ ครูและบุคลากร มีนาคม 2564 ครูรักขณาวัลย ์

15. น าผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา ครูและบุคลากร มีนาคม 2564 ครูรักขณาวัลย ์

5.2  ผลการด าเนินงานรายกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ กิจกรรม/ปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ และเนตรนารี ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

ครูชัยพล ยมจันทร ์

2 กิจกรรมวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

ครูชัยพล ยมจันทร ์

3 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

ครูชัยพล ยมจันทร ์

4 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย ครูชัยพล ยมจันทร ์

5 กิจกรรม Day  Camp ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

ครูชัยพล ยมจันทร ์

5 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

ครูชัยพล ยมจันทร ์

6 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(จิตอาสา) ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย ครูจิรัชญา  จันทร 

7 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัยชนะ 

9 การประเมินผลและสรุป ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัยชนะ 

10 รายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และจัดท า 
After Action Review(AAR) เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน
เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติโครงการให้สืบเนื่องต่อไป 

ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัยชนะ 

 



5.3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาผู้เรียน 

ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 150 คน แยกตามประเภท ดังนี้  
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 10 คน  
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จ านวน 140 คน  
    รวม 150 คน 
 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1 นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น า 
ผู้ตามที่ดี และมีความรับผิดชอบ 

123 
82.00 

14 
9.33 

13 
8.67 

- 
- 

- 
- 

4.60 

2 นักเรียนมีทักษะการท างานร่วมกัน รู้จัก
การแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่
เหมาะสม  

131 
87.33 

19 
12.67 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

4.52 

3 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

150 
100 

- - - - 4.37 

4 นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ตามวิถีประชาธิปไตย 

108 
72.00 

34 
22.67 

8 
5.3 

- 
- 

- 
- 

4.78 

5 นักเรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

114 
76 

26 
17.33 

10 
6.67 

- 
- 

- 
- 

4.74 

 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยมเีกณฑด์ังนี้  
 คะแนนค่าเฉลี่ย1.00-1.50 หมายถึง ระดับความคดิเห็น น้อยที่สดุ  
 คะแนนค่าเฉลี่ย1.51-2.50 หมายถึง ระดับความคดิเห็น น้อย  
 คะแนนค่าเฉลี่ย2.51-3.50 หมายถึง ระดับความคดิเห็น ปานกลาง  
 คะแนนค่าเฉลี่ย3.51-4.50 หมายถึง ระดับความคดิเห็น มาก  
 คะแนนค่าเฉลี่ย4.51-5.00 หมายถึง ระดับความคดิเห็น มากทีสุ่ด 

 สรุปผลการประเมินการด าเนินกิจกรรม จากตาราง พบว่า นักเรียน

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย มีค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 4.78 อยู่ใน

เกณฑ์ของระดับความคิดเห็น ระดับมากท่ีสุด 
           
 
 



6. งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) จ านวน 168,100บาท 

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
งบประมาณ 
ที่เบิกใช้จ่าย 

1 
การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดโครงการกิจกรรมและ 
การจัดท าโครงการ 

 - 

2 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ และเนตรนารี 1,000 - 

3 กิจกรรมวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ - - 

4 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 500 - 

5 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี 55,500 73,800 

6 กิจกรรม Day  Camp  2,000  

7 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 105,600 - 

8 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1,000 - 

9 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนส่งเสรมิประชาธิปไตย 2,500 1,500 

10 ค่าเอกสารเรียนออนไลน์ - 42,070.70 

11 ค่าท่ีกั้นโต๊ะรับประทานอาหารช่วงไวรัสโควิท19 - 12,000 

12 การประเมินผลและสรุป  - 

 รวม 168,100 54,070.70 

 รวมทั้งสิ้น 129,370.70 

การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการของโครงการพัฒนาผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น  
129,370.70บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบสตางค์ถ้วน) 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7. วิธีการประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 

1 นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น า ผู้
ตามท่ีดี และมีความรับผิดชอบ  

97 1. แบบสอบถามความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. การสังเกต
พฤติกรรม 
3. การสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง 
4. การตรวจสอบ
รายการ 

1.แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.แบบบันทึก
ข้อมูล 

3.แบบทดสอบ
และประเมินผล 

4.แบบสัมภาษณ์ 
5.แบบส ารวจ
รายการ 

2 นักเรียนมีทักษะการท างานร่วมกัน รู้จัก
การแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่
เหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน เอ้ืออาทรและ
สมานฉันท์ 

97 

3  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

97 

4 นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตาม
วิถีประชาธิปไตย 

97 



5 นักเรียนจิตส านึกให้แก่ผู้เรียนในการบ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

97 

6 นักเรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

97 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี และมีความรับผิดชอบ 

2. นักเรียนมีทักษะการท างานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่เหมาะสม 

ช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ 

3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4. นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

 5. นักเรียนจิตส านึกให้แก่ผู้เรียนในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ 

 6. นักเรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

9. ปัญหาและอุปสรรค 

 1.ขาดความร่วมมือจากนักเรียนบางคนที่ยังไม่ตระหนักและเห็นคุณค่าต่อการปฏิบัติกิจกรรม เช่น มา
สายไม่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม เป็นต้น 

2.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและการด าเนินชีวิต 
ประจ าวันแบบ New Normal 
10. ข้อเสนอแนะ 
 - การปฏิบัติงานของสภานักเรียนหรือการวางแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียนส่วน
ใหญ่ยังไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรือความคิดริเริ่มจากคณะกรรมการสภานักเรียนเอง  
 - เวลาในการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนมีน้อยเกินไป 



4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายวุฒิชัย  ฉายวงศ์ศรีสุข 
 

ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงาน    วิชาการ 
สอดคล้องมาตรฐานชาติข้อที่ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
        6.2 ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   
สอดคล้องกับ  ส.ว.ย. โมเดล ข้อที่ 1 สง่างาม   ข้อ 2  วิชาการเปี่ยม  และข้อที่ 3  ยอดเยี่ยมเยาวชน  
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวุฒิชัย  ฉายวงศ์ศรีสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2563   (พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564)   
..............................................................................................................................................................................

...... 

1. หลักการและเหตุ   

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวดที่ 6   
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  มาตรา 47 , 48  ก าหนดให้สถานศึกษาจัดระบบ
การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายใน  ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดประกอบกับกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2553  ข้อ 14   ก าหนดให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ดังนั้นสถานศึกษาจึง
จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือส่งเสริมก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.2  เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.3  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 2.4  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 



 2.5  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.6  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
3.  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 100 
 3.1.2  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 100 
 3.1.3  สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 100 
          3.1.4  สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับดีเยี่ยม  ร้อยละ 100 
 3.1.5  สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปชิ้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 100 
 3.1.6  สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ระดับดีเยี่ยม 
ร้อยละ 100  
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  มีระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา  น าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และท ารายงานการประเมินประจ าปี ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  
4.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารและครูทุกคนในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ผลการด าเนินงาน 
 
ที ่

 
กิจกรรม/สิ่งที่ต้องการวัด/ 

ตัวช้ีวัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ส.ว.ย. โมเดล 

 และมาตรฐานการศึกษา 

1. สถานศึกษามีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ได้
ด าเนินงานตามตามข้ันตอนดังนี้ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

3. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

4. จัดการอบรมครูเกี่ยวกับ

มาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

5. ติดตามการจัดกิจกรรมที่

ตอบสนองต่อการพัฒนา

คุณภาพภายในของ

สถานศึกษาท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

6. ประเมินผลและติดตามผล

โครงการ 

7. สรุปผล/รายงานผลการ

จัดท าโครงการ 

 
 

-ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
(6.2 ให้ทันสมัยเป็นธรรม
และเป็นสากล) 
-ส.ว.ย.โมเดล 
ข้อที่ 1 สง่างาม  
ข้อที่ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อที่ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
-มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

3. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4. สถานศึกษามีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

5. สถานศึกษาน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 



 
 
ที ่

 
กิจกรรม/สิ่งที่ต้องการวัด/ 

ตัวช้ีวัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ส.ว.ย. โมเดล 

 และมาตรฐานการศึกษา 

6. สถานศึกษามีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

      สรุปได้ว่าโรงเรียนได้ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในสอดคล้องกับ
การด าเนินการตามหลักการประเมิน
คุณภาพภายใน 8 ประการ ได้แก่ 1) 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน 3) จัดการและบริหาร
ข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็นระบบโดย
ใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็น
ปะโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 4) จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5) 
ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 6) ประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
โรงเรียน 7) จัดท ารายงาน ประจ าปีที่
เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 
8) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดยจัด ประชุมคณะครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา น าเสนอผลการ
ด าเนินงาน ของสถานศึกษา มีการ 
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในจากรายงานประจ าปี 
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
และมีส่วนร่วม ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือพัฒนา
ตนเอง ตามผลการวิเคราะห์ ภายใต้
กิจกรรมประกันคุณภาพ 

 

 



6. ปัญหา/อุปสรรค 
 1. ครูขาดความตระหนักและไม่เห็นถึงความส าคัญของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. ครูบางส่วนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3. ขาดการนิเทศและการติดตามให้ค าปรึกษาจากหน่วยเหนือ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          4. ครูมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคิดว่าการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นการเพ่ิมภาะงานของ
คร ู
  
7.ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาในครั้งต่อไป 
         ควรมีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน แก่ครูและบุคลากรที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ต้องควบคู่กับ
การ ประกันคุณภาพ และไม่ถือเป็นการเพ่ิมภาระในการท างาน วางแผนการจัดท าข้อมูล สารสนเทศที่เป็นเป็น
ปัจจุบัน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสารที่ช่วยให้เกิดความสะดวก และประหยัด 
 



5. โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิด 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางชุติมา   สันตินิวัฒน ์
 

ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิด 
กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล  ข้อที่ 2,3 (วิชาการเปี่ยม,ยอดเยี่ยมเยาวชน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางชุติมา   สันตินิวัฒน์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 

1.หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 ว่าด้วยแนว

การจัดการศึกษามาตรา 24(2) การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 

การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริม

ความสามารถและทักษะผู้เรียน  ชื่อว่า “โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน”ขึ้นในสถานศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ตระหนักถึงความส าคัญท่ีจะพัฒนาคุณลักษณะการคิดให้เกิดกับผู้เรียน

ทุกระดับชั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตอารมณ์ของ ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการคิด 

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา

ได้อย่างสมเหตุสมผล 

 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในระดับดีขึ้นไป 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

          3.1.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความภาคภูมิใจ 

 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 85 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และคิด

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสูงขึ้น 



 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ

สมเหตุสมผล ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาได้

อย่างมีสติ มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

4.กลุ่มเป้าหมาย 

          ผู้เรียนทุกคนภายในสถานศึกษา 

5. ผลการด าเนินงาน 

          ไม่ได้ด าเนินการตามทุกกิจกรรมที่ก าหนดเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคระบาดไวรัส 

โคโรนาสายพันธ์ใหม่ ( COVID 19 ) 

6. ปัญหา/อุปสรรค 

 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ( COVID 19 ) ท าให้

ทางโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ นักเรียนต้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ที่บ้าน จึงท าให้ไม่

สามารถจัดกิจกรรมได้ทุกกิจกรรม 

7. ข้อเสนอแนะ   - 



6. สรุปโครงการเพิ่มประสิทธิผลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

        ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายพรชัย  ปิติควร 

 

1. หลักการและเหตุ   

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544  หมวดที่ 4 ว่าด้วย

แนวการจัดการศึกษามาตรา 23 ก าหนดให้  ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้

และบูรณาการตามความเหมาะสมแต่ละระดับการศึกษาทั้ง 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดทั้งมีกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดท า โครงการเพ่ิมประสิทธิผลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย

มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.2  เพื่อประเมินสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
 2.3  เพ่ือประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                ของหลักสูตร 
 2.4  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3.  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 
 3.1.2  ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร 5 สมรรถนะ ร้อยละ 100 
 3.1.3  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
                   มาตรฐานของหลักสูตร  ร้อยละ 99 

3.1.4  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการทดสอบระดับชาติ (RT, NT  และ O-NET) เป็นไป
ตาม    
         เกณฑ์มาตรฐาน ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการประเมิน
สมรรถนะตามหลักสูตร  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในด้านการทดสอบระดับชาติ (RT, NT และ O-NET) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ) 
 
 
 



 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้เรียนและครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษา 
5. ผลการด าเนินงาน 

 
ที ่

 
กิจกรรม/สิ่งที่ต้องการ

วัด/ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ส.ว.ย. โมเดล 

 และมาตรฐานการศึกษา 

1. จัดประชุมครูวิเคราะห์
ผู้เรียน/วิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

 

จากการด าเนินกิจกรรมนั้นพบว่าครูจ านวน
ร้อยละ 100 ท าการวิเคราะห์ผู้เรียน  
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และในรายวิชาที่
คุณครูได้ท าการสอนในปีการศึกษา2563 
*ไม่ใช้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

-ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3  
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
-ส.ว.ย.โมเดล  
    ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
    ข้อ 3 ยอดเยี่ยม
เยาวชน 
-มาตรฐานการศึกษา ที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 

2. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1.คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณะครู และบุคคลากรร้อยละ 100ได้ท าการ
พัฒนาหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้เป็นปัจจุบัน 
2.คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณะครู และบุคคลากรร้อยละ 100 
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นพร้อมทั้งวาง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 
*ใช้งบประมาณด าเนินการจ านวน  
380 บาท 

-ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3  
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
-ส.ว.ย.โมเดล  
    ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
    ข้อ 3 ยอดเยี่ยม
เยาวชน 
-มาตรฐานการศึกษา ที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 

3. พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
เทคโนโลยี 

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรร้อยละ 100  
ได้มีการวางแผนจัดท าสื่อการเรียนการสอน
และนวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ โรคโควิด-19ที่ 
เกิดข้ึน 
      จากผลการด าเนินงานท าให้เกิดการ
พัฒนาครูผู้สอนให้มีการจัดท านวัตกรรมสื่อ

-ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3  
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
-ส.ว.ย.โมเดล  
    ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
    ข้อ 3 ยอดเยี่ยม
เยาวชน 



การเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ครูทุก
กลุ่มสาระได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมส่งสื่อ
นวัตกรรมออนไลน์ และกลุ่มสาระ 

-มาตรฐานการศึกษา ที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 

 
ที ่

 
กิจกรรม/สิ่งที่ต้องการ

วัด/ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ส.ว.ย. โมเดล 

 และมาตรฐานการศึกษา 

  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)คุณครู
อุรุชา จันทภานันท์ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
*ใช้งบประมาณด าเนินการจ านวน 66,551 
บาท 

 

4. กิจกรรม 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครู 
บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 100โดยในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ท าการวางแผนการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิ์ผลแก่
ผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมในช่วง
สถานการณ์โควิด 
   จากผลการด าเนินงานส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาแต่ละรายวิชาระดับ 3 ขึ้นไปทั้ง 
10 รายวิชา เฉลี่ยร้อยละ 73.28  
*ใช้งบประมาณด าเนินการจ านวน 
30,282.66 บาท 

-ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3  
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
-ส.ว.ย.โมเดล  
    ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
    ข้อ 3 ยอดเยี่ยม
เยาวชน 
-มาตรฐานการศึกษา ที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
ก่อนสอบ NT. และ O-
NET  ป.3 และ ป.6 

   จากผลการด าเนินงานดังกล่าวท าให้ผลการ
ทดสอบ O-NET ปีการศึกษา2563 
ของทางโรงเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ดังนี้ 
วิชา โรงเรียน ประเทศ 
ภาษาไทย 61.49 56.20 
คณิตศาสตร์ 33.21 29.99 
วิทยาศาสตร์ 41.14 38.78 

-ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3  
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
-ส.ว.ย.โมเดล  
    ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
    ข้อ 3 ยอดเยี่ยม
เยาวชน 



ภาษาอังกฤษ 56.88 43.55 
          ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่า
ระดับประเทศ 

-มาตรฐานการศึกษา ที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 

 
ที ่

 
กิจกรรม/สิ่งที่ต้องการ

วัด/ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ส.ว.ย. โมเดล 

 และมาตรฐานการศึกษา 

     และจากผลการด าเนินงานดังกล่าวท า
ให้ผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา2563 
ของทางโรงเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ดังนี้ 
วิชา โรงเรียน ประเทศ 
ภาษาไทย 47.80 40.47 
คณิตศาสตร์ 55.22 47.46 

   ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่า
ระดับประเทศ 
   จึงท าให้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมีผล
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนและ
ผลการประเมิน 
*ใช้งบประมาณด าเนินการจ านวน  
5,316 บาท 

 

6 พัฒนาผู้เรียน
อัจฉริยภาพ (ด้วย 
STEM  EDUCATION) 
    

   กิจกรรมนี้ไม่ได้จัดขึ้น 
เพราะสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด 
*ไม่ใช้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 
-ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3  
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
-ส.ว.ย.โมเดล  
    ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
    ข้อ 3 ยอดเยี่ยม
เยาวชน 
-มาตรฐานการศึกษา ที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

7. สร้างและพัฒนา
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

คณะผู้บริหาร คณะครู ได้มีการจัดอบรมใน
การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน
ให้ทันสมัยโดยมีการพัฒนาระบบ
กระดาษค าตอบโดยใช้โปรแกรมช่วยตรวจ 
*ใช้งบประมาณด าเนินการจ านวน  
13,808.13 บาท 



 
 
 
 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม/สิ่งที่ต้องการ

วัด/ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ส.ว.ย. โมเดล 

 และมาตรฐานการศึกษา 

8 สรุปผล/รายงานผลการ
จัดท าโครงการ 

จากปีการศึกษา2563 นี้ได้มีการจัดท า
โครงการทั้งหมด 20 โครงการและในแต่ละ
โครงการล้วนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์สถานศึกษา 
และสอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล และในการ
แต่ละโครงการล้วนมีผลไปยังการจัดการเรียน
การสอนให้แก่ผู้เรียนส่งผลไปยังการทดสอบ
ระดับชาติ และในการจัดท าโครงการในปี
การศึกษา2564 ได้มีการวางแผนแนวทาง
กิจกรรมในโครงการให้ส่งผลต่อผู้เรียน ปรับ
และพัฒนาให้ทันเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในยุค
ปัจจุบัน 
*ไม่ใช้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

-ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3   การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
-ส.ว.ย.โมเดล  
    ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
    ข้อ 3 ยอดเยี่ยม
เยาวชน 
-มาตรฐานการศึกษา ที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
  
 
 
 
 

การประเมินผลจากตัวชี้วัดที่ก าหนด 
ที ่ ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน หลักฐาน 
1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

ความรู้และทักษะแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 
80 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะแต่
ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายร้อย
ละ 81.42 
 

ผลการทดสอบประจ าปี
การศึกษา 2563 
 

2 
 
 

 

ผู้เรียนผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามหลักสูตร 
5 สมรรถนะ 

ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะตาม
หลักสูตร 5 สมรรถนะ ทุกคน คิดเป็นร้อยละ
100 

ผลการประเมินประจ าปี
การศึกษา 2563 จาก
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระวิชา 

3. 
 

ผู้เรียนมีผลการประเมิน
การอ่าน การคิด

ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน ร้อยละ 100 

ผลการประเมินประจ าปี
การศึกษา 2563 จาก



 
 

 
 

วิเคราะห์ และการเขียน
ของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระวิชา 
  

ที ่ ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน หลักฐาน 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในด้านการ
ทดสอบระดับชาติให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

  จากผลการด าเนินงานท าให้ผลการทดสอบ 
NT และ O-NET ปีการศึกษา2563 ของทาง
โรงเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 
ทุกวิชาสูงกว่าระดับประเทศ 

 

 ผลการทดสอบ NT และ 
O-NET ปีการศึกษา2563 

6. ปัญหา/อุปสรรค 
 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET  ปีการศึกษา 2563 เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ย
กับค่าเป้าหมาย และ ปีการศึกษา 2562   

 

 
 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยค่าเป้าหมายปี 2563 และ
ปีการศึกษา 2562  พบว่า  

วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเป้าหมาย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปี 2562 และในปี 2563 มี
คะแนนเฉลี่ย สูงกว่าระดับประเทศ 

วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมาย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปี 2562 และในปี 2563 มี
คะแนนเฉลี่ย สูงกว่าระดับประเทศ 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET  ปีการศึกษา 2563 
คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ของโรงเรียน 61.49 33.21 41.14 56.88 
ระดับจังหวัด 62.25 34.76 42.48 57.22 
สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 54.96 28.59 37.64 38.87 
ระดับประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55 

วิชา ค่าเป้าหมาย ปี 
2563 (ขึ้น 3%) 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา  2563 การพัฒนา 

ภาษาไทย 61.79 58.79 61.49 + 2.70 
คณิตศาสตร ์ 47.86 46.47 33.21 - 13.26 
วิทยาศาสตร์ 49.33 47.89 41.14 - 6.75 
ภาษาอังกฤษ 52.68 51.15 56.88 + 5.73 



วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเป้าหมาย มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปี 2562 และในปี 2563 มี
คะแนนเฉลี่ย สูงกว่าระดับประเทศ   

วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเป้าหมาย มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปี 2562 และในปี 2563 มี
คะแนนเฉลี่ย สูงกว่าระดับประเทศ   

 
อาจมาจากปัญหา   
1. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 ที่ค่อนข้างมีข้อจ ากัดด้านเวลาเรียนและวิธีการ

เรียน  

2. นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอ่านและการคิดวิเคราะห์ 

3. นักเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมาก บางคนเรียนรู้ได้ไว บางคนเรียนรู้ได้ช้า 

4. นักเรียนขาดความสนใจและกระตือรือร้น และมีปัญหาในการเข้าเรียนออนไลน์ในการเรียน 

5. ครูจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่องและไม่เต็มที่เนื่องจากสาเหตุสถานการณ์โควิด 19  

7.ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาในครั้งต่อไป 
 1.  ควรจัดให้มีการท า PLC ในกลุ่มครูเก่ียวกับเทคนิควิธีสอน  การผลิตสื่อนวัตกรรม และการสอน
ออนไลน์ 
 2.  ก าหนดตารางเวลาในการจัดกิจกรรม และด าเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
 3.  การนิเทศภายในควรท าอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
          4.  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยแล้วท าแผนพัฒนาในกลุ่มสาระตนเองใน
ปี 
               ต่อไป  
 5.  โรงเรียนควรจัดให้มีการ Pre-test  , การประเมินเป็นระยะๆ และ Post-test  โดยคณะกรรมการ 
               กลางของโรงเรียน ในวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และควรมีการ 

    จัดล าดับนักเรียนหลังมีการทดสอบและประเมินผลและให้รางวัลแก่นักเรียนที่ท าคะแนนสูงสุดใน
แต่ละ 

    ครั้งเพ่ือเป็นการเสริมแรง 
6. โรงเรียนควรจัดโครงการการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของนักเรียนอย่างเข้มข้น    

7. โรงเรียนควรมีการช่วยเหลือครูและนักเรียนในการจัดการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ให้เป็น

ระบบ   



7. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายจักรนรินทร์  ทองรักษ์ 
 

ชื่อโครงการ โรงเรียนคุณธรรม 
กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ  ข้อ 3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 
สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล หัวข้อ 1. ส : สง่างาม 
     2. ว : วิชาการเปี่ยม 
     3. ย : ยอดเยี่ยมเยาวชน 
สอดคล้องมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจักรนรินทร์  ทองรักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2563 ถึง กันยายน 2563  

 
1. หลักการและเหตุผล 

เป้าหมายของการศึกษาคือ การสร้างคนดี คนเก่งและคนมีน้ าใจให้แก่บ้านเมือง โรงเรียนที่จะจัด
การศึกษาได้ตามเป้าหมายข้างต้น จึงต้องเป็นทั้ง “โรงเรียนคุณภาพ” และ “โรงเรียนคุณธรรม”  

โรงเรียนคุณธรรมเป็นพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ว่า “ช่วยกันสร้าง
คนดีให้บ้านเมือง” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนอย่างยั่งยืน  สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูและเด็ก รวมถึงสนับสนุนการเสริมสร้างเกียรติยศศักดิ์ศรีและอุดมการณ์ของครู เพ่ือให้ครูเป็น
แบบอย่างที่ด ี

โรงเรียนคุณธรรม หมายถึง สถานศึกษาที่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืน และน าไปขยาย
เครือข่ายได้ โดยจะต้องค านึงถึงหลักการความสมัครใจและเต็มใจ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม มีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ และโครงงานคุณธรรม โดยมีแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียน แบ่งออกเป็น 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 

1) การชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกัน  
2) การก าหนดคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
3) การจัดท าโครงงานคุณธรรม 
4) การลงมือร่วมกันปฏิบัติ 
5) การนิเทศติดตามประเมินผลและเสริมแรงกัน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรียนที่เน้นด า เนินการพัฒนาวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้น ควรปลูกฝังให้
เกิดกับนักเรียนในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เพราะเป็นช่วงวัยเริ่มต้น



การศึกษาและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  หากนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่ดีงามตั้งแต่เริ่มแรก ก็ย่อมส่งผลให้เขาเป็นคนดี
ต่อไปในอนาคต โรงเรียนจึงได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้มี
คุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ์ โดยใช้เป็นตัวชี้วัดที่แสดงความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน 
โรงเรียน และได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้ 
โรงเรียนคุณธรรมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) ในการประกันและการประเมิน
คุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment: IQA) เพ่ือเป็นหลักประกันให้กับชุมชนและผู้ปกครองได้
มั่นใจว่าโรงเรียนที่บุตรหลานเรียนนั้นมีคุณภาพ โดยสถานศึกษาที่น ารูปแบบนี้ไปใช้ จะถือเป็นหลักประกัน
พ้ืนฐานว่าสถานศึกษานั้นสามารถด าเนินการสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองได้  

2. วิสัยทัศน์ 
2.1  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้อมปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง เคียงคู่ ส.ว.ย. โมเดล 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีใน 

รูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3.2  เพ่ือพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมขึ้นและลด 

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนให้น้อยลงได้อย่างยั่งยืน 
3.3  เพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
3.4  เพ่ือบูรณาการการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเข้ากับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
3.5  เพ่ือพัฒนาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
3.6  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) 

4. เป้าหมายและการด าเนินงาน 
4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

4.1.1  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี 

ในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 

4.1.2  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 85 

4.1.3  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนน้อยลงร้อยละ 85 

4.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

4.2.1  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

4.2.2  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีการบูรณาการการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเข้ากับการ 

จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

4.2.3  มีภาคีความร่วมมือ (ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรทั้งภาครัฐ 

และเอกชน) ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 



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

5.ผลการด าเนินงาน 

                     ไม่ได้ด าเนินการตามทุกกิจกรรมที่ก าหนดเนื่องเกิดสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคระบาด

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ( COVID 19) 

6.   ปัญหา/อุปสรรค 
       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID 19 ) ท าให้ทาง
โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์นักเรียนต้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ทีบ้านจึงท าไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ทุกกิจกรรม 
7.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาในครั้งต่อไป 
   -   



8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวรักขณาวัลย์  ช่วงชัยชนะ 
 

ชื่อโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ  
กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ  ข้อ ๓ ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 
สอดคล้องมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ๑.๒ คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล หัวข้อ ๑. ส : สง่างาม 
     ๒. ว : วิชาการเปี่ยม 
     ๓. ย : ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรักขณาวัลย์  ช่วงชัยชนะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

๑.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนวิถีพุทธด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญามาบูรณาการ ซึ่ง
จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ สามารถใช้
กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการด าเนินชีวิต โดยมีผู้บริหารและ
คณะครูเป็นกัลยาณมิตร ช่วยกันพัฒนาด าเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีวิถีการท างาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู้  
วิถีวัฒนธรรมต่าง ๆ ตามหลัก “ไตรสิกขา”  
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จึงได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้ทุกคนมีวิถีการท างาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู้  วิถีวัฒนธรรมต่าง ๆ ตามหลักไตรสิกขา 
และพัฒนาทุกคนในด้านกาย ศีล จิต และปัญญาอย่างบูรณาการตามหลักภาวนา ๔ เพ่ือให้ทุกคนมีคุณลักษณะ
ตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ความ
อดทน เสียสละต่อส่วนรวม และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ ความเคารพ สามารถแยกแยะ
สิ่งที่เป็นคุณและโทษ ส่งผลให้เกิดความสง่างาม (Smart) คือ งามกาย งามวาจา งามจิตใจ มีวิชาการเปี่ยม 
(Wise) คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และนักเรียนมีคุณภาพ และยอดเยี่ยมเยาวชน (Youthful) ซึ่งประกอบ
ไปด้วยคุณลักษณะของเด็กดี ๕ ประการ คือ ข้อที่ ๑) การเป็นลูกที่ดี เชื่อฟัง กตัญญู ช่วยเหลือ มีน้ าใจต่อพ่อ
แม่ ข้อที่ ๒) การเป็นศิษย์ที่ดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีน้ าใจ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ข้อที่ ๓) การเป็นเพ่ือนที่ดี 
มีน้ าใจต่อเพ่ือน ช่วยเหลือกัน ข้อที่ ๔) การเป็นพลเมืองที่ดี การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน และข้อที่ ๕) การเป็นศาสนิกที่ดี ปฏิบัติตามศีล ๕ 

๒.  วัตถุประสงค์ 



๒.๑  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนด าเนินชีวิตตามแนววิธี
พุทธ 

 ๒.๒  เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาและ
สถานการณ์ที่ 

เป็นอยู่ โดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และหลักภาวนา ๔ มาบูรณาการ 
 ๒.๓  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model)
  

 

 

๓.  เป้าหมาย 

๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ  
   ๓.๑.๒  ครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๑.๓  นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนด าเนินชีวิตตามแนววิธีพุทธ 

  ๓.๒.๒  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาและ
สถานการณ์ที่ 

เป็นอยู่ ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และหลักภาวนา ๔  
๓.๒.๓  นักเรียนมีคุณลักษณะตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) 

๔.  กลุ่มเป้าหมาย 

4.1 ผู้บริหารโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

4.2 คณะครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  

4.3 บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

4.4 นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  

๕.  ผลการด าเนินงาน 



 ๕.๑  ผลการด าเนินงานรายกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

ที ่ กิจกรรม/ปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การจัดเตรียมและวางแผนงาน (PLAN) 
๑ 
 

การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดโครงการกิจกรรมและ
การจัดท าโครงการ 

ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

ผู้บริหาร 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

๒ จัดท าแผนบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

ผู้บริหาร 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 
คณะคร ู

การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (DO) 
๑ กิจกรรมส่งเสริมการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

(กิจกรรมหน้าเสาธง) 

ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

ครูอุรชุา  จนัทนภานันท ์
ครูชนิตา  เกียรติขวัญบุตร 

๒ กิจกรรมการเดินแถววิถีพุทธ ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

ครูวรากร  ดวงประสาท 

๓ กิจกรรมสวดมนต์ท านองสรภัญญะ ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัย
ชนะ 

๔ กิจกรรมกราบเบญจางคประดิษฐ์ ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัย
ชนะ 

๕ กิจกรรมอาราธนาศีล อาราธนาธรรม สมาทานศีลแผ่
เมตตา สงบน่ิง น่ังสมาธิ ตอนเช้าและบ่ายก่อนเข้าเรียน 

ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัย
ชนะ 

๖ คณะครูและนักเรียนแต่งชุดขาวทุกวันพฤหัสบดี ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัย
ชนะ 

๗ กิจกรรมพฤหัสสดใสใส่บาตรท าบุญ ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัย
ชนะ 

๘ กิจกรรมรับประทานอาหารมังสวิรัติทุกวันพฤหัสบดี ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางมยุรี โคสิตานนท ์

๙ กิจกรรมส่งแสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัย
ชนะ 

๑๐ กิจกรรมวันส าคัญทางทางศาสนา ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัย
ชนะ 

๑๑ กิจกรรมวันส าคัญทางชาติ ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวกิตติพร  แข็งขัน 

๑๒ กิจกรรมวันส าคัญทางประเพณี ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นายวรากร  ดวงประสาท 

๑๓ กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัย
ชนะฝ่ายวิชาการ 

๑๔ กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนคุณธรรม (บูรณการกับโครงการ 
บวร) 

ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวสุชาวดี  ศรีเมอืง 

๑๕ กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐานผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร 

ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัย
ชนะครรูจนา  รัตนพทิกัษ์ 



๑๖ กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัย
ชนะนางสาวฐติิมา  ไสยโสภณ 

๑๗ กิจกรรมสวดมนต์หมู่ยกห้องได้บุญยกทีม ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัย
ชนะ 

๑๘ กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางรจนา  รัตนพิทกัษ์ 

๑๙ กิจกรรมน านักเรียนเข้าฟังธรรมที่วัดทุกวันพระ ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัย
ชนะ 

๒๐ กิจกรรมโรงบุญ ส.ว.ย.และมุทิตาจิต ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางจาตรุวรรณ  โตเร็ว 

๒๑ กิจกรรมเดินสมาธิ (จงกรม) และนั่งสมาธิ ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นายจักรนรินทร์  ทองรกัษ์ 

๒๒ กิจกรรมน้องไหว้พ่ี ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวกิตติพร  แข็งขัน 

๒๓ กิจกรรมลูก ส.ว.ย.จิตอาสา ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวจริัชญา  จนัทร 

๒๔ กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา ไม่สามารถด าเนนิการได้ตามเป้าหมาย 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า ๒๐๑๙ 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัย
ชนะ 

๒๕ กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร (คุณธรรม - จริยธรรม) ไม่สามารถด าเนนิการได้ตามเป้าหมาย 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า ๒๐๑๙ 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัย
ชนะ 

๒๖ กิจกรรมอบรมและสอบธรรมศึกษา ช้ันตรี โท เอก ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัย
ชนะนางรจนา  รัตนพทิกัษ์ 

๒๗ กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางจาตรุวรรณ  โตเร็ว 

๒๘ กิจกรรมอาจาริยบูชาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

ครูวรญัญา  สุขลิ้ม 

๒๙ กิจกรรมศึกษาดูงานการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
เป้าหมาย 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัย
ชนะ 

การประเมินผลและสรุป (Check) 
๑ ด าเนนิการประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใช ้
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   วิธีการ 
   - สรุปผลการประเมิน โดยหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อ แล้วน ามา
เทียบกับเกณฑ์การประเมินผล ซ่ึงมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจาก
อันตรภาคชั้น 
   - น าข้อมูลมาแสดงผลเป็นกราฟ 
๒. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - ด าเนนิการวัดผลประเมินผลพฤติกรรมของนกัเรียนตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (ส.ว.ย. โมเดล) 

ด าเนนิการแลว้เสรจ็ได้ตามเป้าหมาย นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัย
ชนะ 

 



๕.๑ ผลการด าเนินงานรายกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/ปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑๒ กิจกรรมวันส าคัญทางประเพณี ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นายวรากร  ดวงประสาท 

๑๓ กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัยชนะ
ฝ่ายวิชาการ 

๑๔ กิจกรรมเสริมสรา้งชุมชนคุณธรรม (บูรณการกับโครงการ บวร) ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางสาวสุชาวดี  ศรีเมอืง 

๑๕ กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐานผู้บริหาร ครูและบุคลากร ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัยชนะ
ครูรจนา  รัตนพทิกัษ์ 

๑๖ กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัยชนะ
นางสาวฐิติมา  ไสยโสภณ 

๑๗ กิจกรรมสวดมนต์หมู่ยกห้องได้บุญยกทีม ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัยชนะ 

๑๘ กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางรจนา  รัตนพิทกัษ์ 

๑๙ กิจกรรมน านักเรียนเข้าฟังธรรมที่วัดทุกวันพระ ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัยชนะ 

๒๐ กิจกรรมโรงบุญ ส.ว.ย.และมุทิตาจิต ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางจาตรุวรรณ  โตเร็ว 

๒๑ กิจกรรมเดินสมาธิ (จงกรม) และนั่งสมาธิ ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นายจักรนรินทร์  ทองรกัษ์ 

๒๒ กิจกรรมน้องไหว้พ่ี ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางสาวกิตติพร  แข็งขัน 

๒๓ กิจกรรมลูก ส.ว.ย.จิตอาสา ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางสาวจริัชญา  จนัทร 

๒๔ กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัยชนะ 

๒๕ กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร (คุณธรรม - จริยธรรม) ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัยชนะ 

๒๖ กิจกรรมอบรมและสอบธรรมศึกษา ช้ันตรี โท เอก ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัยชนะ
นางรจนา  รัตนพิทกัษ์ 

๒๗ กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางจาตรุวรรณ  โตเร็ว 

๒๘ กิจกรรมอาจาริยบูชาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย ครูวรญัญา  สุขลิ้ม 

๒๙ กิจกรรมศึกษาดูงานการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางสาวรกัขณาวัลย์  ชว่งชัยชนะ 

การประเมินผลและสรุป (Check) 

๑ ด าเนินการประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   วิธีการ 
   - สรุปผลการประเมิน โดยหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อ แล้วน ามา
เทียบกับเกณฑ์การประเมินผล ซ่ึงมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจาก
อันตรภาคชั้น 
   - น าข้อมูลมาแสดงผลเป็นกราฟ 
๒. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - ด าเนินการวัดผลประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียนตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (ส.ว.ย. โมเดล) 

ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางสาวรักขณาวัลย ์ ช่วงชยั
ชนะ 

การรายงานผลการด าเนินงาน (ACTION) 
๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และจัดท า After 

Action Review(AAR) เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อรับทราบและ
พิจารณาอนุมัติโครงการให้สืบเนื่องต่อไป 

ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย นางสาวรักขณาวัลย ์ ช่วงชยั
ชนะ 



 ๕.๒ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

ที ่ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผอ. ครู นักเรียน ผอ. ครู นักเรียน 

๑ ผู้อ านวยการโรงเรยีน ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน
ด าเนินชีวิตตามแนววิธีพุทธ 

      

๒ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ในลักษณะต่างๆ ตามความ
เหมาะสมกับช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ตามหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และหลักภาวนา ๔ 

- -  - -  

๓ นักเรียนมีคณุลักษณะตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล  
(S.W.Y Model) 

- -  - -  

 ๕.๓ สรุปผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๕.๓.๑ ประชากรทั้งหมดไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๕.๓.๒ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า เมื่อน าค่าเฉลี่ยทุกข้อมา
รวมกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๗๒ สามารถแปลผลได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” 
๕.๓.๓ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดผลประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(ส.ว.ย. โมเดล) พบว่า เมื่อน าค่าเฉลี่ยทุกข้อมารวมกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๖๓ สามารถแปลผลได้ว่านักเรียน
มีคุณลักษณะอยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” 

๖. งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน  ๒๕๘,๓๐๐ บาท) 

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
งบประมาณ 
ที่เบิกใช้จ่าย 

๑ 
การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดโครงการกิจกรรมและ 
การจัดท าโครงการ 

- - 

๒ การจัดท าแผนบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ - - 
๓ กิจกรรมส่งเสริมการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ - - 
๔ กิจกรรมการเดินแถววิถีพุทธ - - 
๕ กิจกรรมสวดมนต์ท านองสรภัญญะ ๒,๐๐๐ ๒,๔๐๙ 
๖ กิจกรรมกราบเบญจางคประดิษฐ์ - - 

๗ 
กิจกรรมอาราธนาศีล อาราธนาธรรม สมาทานศีล 
แผ่เมตตา สงบนิ่ง นั่งสมาธิ ตอนเช้าและบ่ายก่อนเข้า
เรียน 

- - 

๘ กิจกรรมแต่งชุดขาวทุกวันพฤหัสบดี - - 
๙ กิจกรรมพฤหัสสดใสใส่บาตรท าบุญ - - 

๑๐ กิจกรรมรับประทานอาหารมังสวิรัติทุกวันพฤหัสบดี - - 

๑๑ กิจกรรมส่งแสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
(โครงการพัฒนาผูเ้รียน

เบิกจ่าย) 
(โครงการพัฒนาผูเ้รียน

เบิกจ่าย) 
๑๒ กิจกรรมวันส าคัญทางทางศาสนา ๔,๐๐๐ - 



๖. งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน  ๒๕๘,๓๐๐ บาท) (ต่อ) 

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณตามแผนปฏบิัติ

การโรงเรียน 
งบประมาณ 
ที่เบิกใช้จา่ย 

๑๓ กิจกรรมวันส าคัญทางชาต ิ (โครงการบวรเบิกจ่าย) (โครงการบวรเบิกจ่าย) 

๑๔ กิจกรรมวันส าคัญทางประเพณ ี (โครงการบวรเบิกจ่าย) (โครงการบวรเบิกจ่าย) 

๑๕ กิจกรรมครูพระสอนศลีธรรมในโรงเรียน ๑๒๐,๐๐๐ ๗๓,๐๐๐ 

๑๖ กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนคุณธรรม  (โครงการบวรเบิกจ่าย) (โครงการบวรเบิกจ่าย) 

๑๗ กิจกรรมอบรมวิปสัสนากรรมฐานผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร 

๔๑,๔๐๐ ๑๗,๗๖๘.๕๐ 

๑๘ กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย - - 

๑๙ กิจกรรมสวดมนต์หมูย่กห้องได้บญุยกทีม - - 

๒๐ กิจกรรมพุทธศาสนสภุาษิต ๑,๐๐๐ - 

๒๑ กิจกรรมน านักเรียนเข้าฟังธรรมทีว่ัดทุกวันพระ ๔,๐๐๐ ๒,๐๕๐ 

๒๒ กิจกรรมโรงบุญ ส.ว.ย .และมุทิตาจิต (โครงการบวรเบิกจ่าย) (โครงการบวรเบิกจ่าย) 

๒๓ กิจกรรมเดินสมาธิ (จงกรม) และนัง่สมาธ ิ - - 

๒๔ กิจกรรมน้องไหว้พ่ี - - 

๒๕ กิจกรรมลูก ส.ว.ย. จิตอาสา ๑,๐๐๐ - 

๒๖ กิจกรรมหล่อเทียน แหเ่ทียนเข้าพรรษา (โครงการบวรเบิกจ่าย) (โครงการบวรเบิกจ่าย) 

๒๗ กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร (คุณธรรม - จริยธรรม) ๒๑,๓๐๐ - 

๒๘ กิจกรรมอบรมและสอบธรรมศึกษา ช้ันตรี โท เอก ๖๑,๖๐๐ ๑๖,๓๖๘ 

๒๙ กิจกรรมอาจาริยบูชาหลวงปู่มั่น ภรูิทัตโต ๑,๐๐๐ - 

๓๐ กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพทุธ - ๒,๑๙๙ 

๓๑ การประเมินผลและสรุป ๑,๐๐๐ - 

 รวม  ๒๕๘,๓๐๐ ๑๑๓,๗๙๔.๕๐ 

 การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวม
ทั้งสิ้น  ๑๑๓,๗๙๔.๕๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์ถ้วน) 

๗.  ผลที่ได้รับ 

 ๗.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนด าเนินชีวิตตามแนววิธีพุทธ 
 ๗.๒ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เป็นอยู่  
                ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และหลักภาวนา ๔ 
 ๗.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) 

๘. ปัญหา/อุปสรรค 



 ๘.๑ นักเรียนบางคนนับถือศาสนาอ่ืนที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมบางอย่างได้
เนื่องจาก 

      ขัดต่อหลักทางศาสนาที่นักเรียนนับถือ 
 ๘.๒ ขาดความร่วมมือจากนักเรียนบางคนที่ยังไม่ตระหนักและเห็นคุณค่าต่อการปฏิบัติกิจกรรม เช่น 
มาสาย  

      ไม่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม เป็นต้น 
๘.๓ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรม

ต่างๆ  
     ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและการด าเนิน

ชีวิต  
     ประจ าวันแบบ New Normal 

๙. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาในครั้งต่อไป 

 ๙.๑ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนที่นับถือศาสนาอ่ืนที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธได้เรียนรู้และรู้จัก
วัฒนธรรมที่ 

      แตกต่างอย่างมีเหตุผล 
 ๙.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าต่อการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสา
ธง  
                และจัดอบรมส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น 

๙.๓ ควรด าเนินการและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้โครงการได้ด าเนินต่อไปอย่างเกิด 
      ผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และวัดมากที่สุด 



9. โครงการ โรงเรียนสจุริต 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาววาสนา บุญมา 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญคอยรุมเร้า กัดกร่อน ความเจริญงอกงามในการพัฒนาประเทศที่ต้องเร่งรีบ
แก้ไขให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจ าปี พ.ศ. 2558 (Corruption 
Perceptions Index 2015) ประเทศไทย ได้คะแนน 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ใน
ล าดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และอยู่ในล าดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งหมายความว่า
สถานการณ์การแก้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังไม่ปรากฏผลเป็นที่พอใจเท่าที่ ควร ดังนั้นนโยบายของ
รัฐบาล จึงเน้นให้การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิ
บาล ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ ด าเนินกิจกรรมโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน โดยให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน รว ม
ทั้งหมดจ านวน 225 โรงเรียน โดยก าหนดให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนสุจริต และมีพ้ืนฐานในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ซึ่งกระบวนการปลูกฝัง
นักเรียนให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว จะต้องบูรณาการการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของโรงเรียน ได้แก่ 
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยสัมพันธ์สอดคล้องกับดัชนี 5 ประการของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency  Assessment : ITA) ได้แก่ ความโปร่งใส 
ความพร้อมรับผิดชอบ ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร และคุณธรรมการท างาน
ในหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสพฐ. มีเป้าหมายในการยกระดับให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต ซึ่งโรงเรียน
วัดประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชันด้วยเช่นกัน 

 
 
 
 
 
 



2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
 2.2 เพ่ือพัฒนาครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 2.3 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนและบุคลากรมีค่านิยมท่ีดีเรื่องความสุจริตรู้เท่าทันร่วมป้องกันการทุจริต 
3. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      3.1.1 ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง   
มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 
      3.1.2 ผู้เรียนและบุคลากรมีค่านิยมท่ีดีเรื่องความสุจริตและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
ร้อยละ100 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก ถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
5. ผลการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ 
สิ่งที่ต้องการวัด/ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ส.ว.ย.โมเดล 

1 น าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
ชี้แจงขอบข่ายกาท างาน และ
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่  
21 สิงหาคม 2563 ครูและ
บุคลากรเข้าร่วมประชุมจ านวน 
22 คน ได้ก าหนดกิจกรรมร่วมกัน 

1. ครูและนักเรียนพัฒนาการ
เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิด  มี
วินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่าง
พอเพียง  มีจิตสาธารณะ มี
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน
การทุจริตและมีค่านิยมที่ดีเรื่อง
ความสุจริตและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร้อยละ 85 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 
ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  
สอดคล้อง ส.ว.ย.โมเดลข้อที่ 1 
สง่างามครูงามทางกาย ทาง
วาจา และทางจิตใจ 
ข้อที่ 2 วิชาการเปี่ยม  ครูมี
คุณภาพ ตามตัวชี้วัดข้อ 1-7 
 

2 การด าเนินงาน 
3.1 จัดกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรมปลูกฝังความสุจริต 
 
 
 
 
3.2 กิจกรรม 
“ของหายได้คืน” 
 
 
 
 

ด าเนินการวันพฤหัสบดีที่3 
กันยายนพ.ศ. 2563 ณ โรงเรยีน
วัดประยุรวงศาวาสโดยคัดเลือก 
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที3่ ถึง 5มีนักเรียนเข้ารับการ
เข้าอบรบจ านวน50 คน ครูผู้ดูแล
จ านวน 15 คน 
ด าเนินการตลอดปีการศึกษาครู
เวรประจ าวันให้ความรู้เกี่ยวกับ
คุณค่าของสิ่งของ ชมเชย/มอบ
รางวัลนักเรียนที่เก็บของได้ มี
สมุดบันทึกความดี  
 



3.3กิจกรรมจิตอาสา 
 
 
 
3.4กิจกรรมออมทรัพย์ 
 
3.5 ประกวดโครงงานคุณธรรม
ส่งเสริมความสุจริตความ
รับผิดชอบ วินัย(บูรณาการกับ

โครงงานคุณธรรม) 

กิจกรรมขับเคลื่อนชุมชน 
3.6 เดินรณรงค์ส่งเสริมความ
สุจริต 

3.7 เสียงตามสายในโรงเรียน 
3.8 เสียงสะท้อนความสุจริต
จากลูกสู่พ่อ – แม่ 

ด าเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 
ให้ความรู้ความส าคัญของจิอาสา 
ชมเชย/มอบรางวัลนักเรียนจิต
อาสาด าเนินกิจกรรมตลอดปี 
ครูประจ าชั้นดูแลนักเรียนบันทึก
การออมมอบรางวัลนักเรียน 
ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด 19 

ข้อที่ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน
นักเรียนเป็นลูกท่ีดี ศิษย์ที่ดี 
เพ่ือนที่ดี และ ศาสนิกชนที่ดี 
สอดคล้องมาตรฐานที่ 1คุณภาพ
ผู้เรียนข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียนนักเรียน 
ผ่านลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อย
ละ 85 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด 19 
ด าเนินการตลอดปีการศึกษา 
ในเวลา 11.30 น.-12.20 น. 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 

5 การประเมินโครงการ ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือ
ในโครงการ/กิจกรรมร้อยละ 85 

 

6 การสรุปและรายงานโครงการ ครูและนักเรียนให้ความร่วมใน
การท าทุกกิจกรรม ร้อยละ 92 

 

6.ปัญหาและอุปสรรค 

1. ขาดความเข้าใจถึงแนวทางการด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 

2. การด าเนินการของกิจกรรมของคณะกรรมการโครงการโรงเรียนสุจริตใช้เลามากเกินไปส่งผล

กระทบต่อชั่วโมงเรียน ทั้งก่อนท า และหลังท ากิจกรรม (การจัดกิจกรรมจะด าเนินกิจกรรมในช่วงเวลา

พักเท่ียงซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมส าหรับท ากิจกรรมนี้) 

 3. ครูที่ปรึกษามีภาระงานมาก ท าให้การดูแลและให้ค าปรึกษาการด าเนินงานของโครงการโรงเรียน

สุจริตน้อยลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

7. ข้อเสนอแนะ 

1. การด าเนินงานของโรงเรียนสุจริต ผู้จัดการฝ่ายงาน 4 ฝ่าย ของคณะกรรมการตามโครงการ

โรงเรียนสุจริตจะให้มีประสิทธิภาพ ควรมีครูที่ปรึกษาเฉพาะฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย 

2. การด าเนินกิจกรรมของโครงการโรงเรียนสุจริตควรมีคาบสอนที่เอ้ือต่อการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อครูที่

ปรึกษาจะได้มีเวลาพบปะคณะกรรมการเพ่ือการด าเนินงาน 

3. โครงการโรงเรียนสุจริต ควรบูรณาการกับวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการสุจริตมี

ประสิทธิภาพ



10. โครงการส่งเสรมิทกัษะการแสวงหาความรู้สู่การพัฒนาตนเอง 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาววรัญญา สุขลิ้ม 
 

การสรุป  โครงการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้สู่การพัฒนาตนเอง 
ชื่อโครงการ   ส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้สู่การพัฒนาตนเอง 
กลุ่มงาน     วิชาการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ข้อ 3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 
ส้อดคลองกับ ส.ว.ย โมเดล    ข้อที่ 2 วิชาการเปี่ยม 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววรัญญา สุขลิ้ม นายพรชัย ปิติควร          นางสาวพัชนี คุณชื่น           
                             นางสาวรจนา รัตนพิทักษ์   นายสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564  
............................................................................................................................. ............................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน  เช่น  การรับรู้  การตระหนัก    
การพัฒนา  การตอบสนอง  และการใช้จินตนาการ  เป็นต้น  การอ่านจึงสัมพันธ์กับการท างานของสมอง    
การตอบสนองของร่างกายและอารมณ์  ซึ่งจะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  บุคลิกภาพตลอดจน     
การประพฤติ ปฏิบัติของผู้อ่านเอง  ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้สามารถ อ่านออก เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียน และสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วย

ตนเอง 

2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยกิจกรรมที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพเต็มตาม

ศักยภาพของผู้เรียน 

2.4 เพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืนๆให้สูงขึ้น 

2.5 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการเสนอ

ผลงานได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 



3. เป้าหมายแลการด าเนินงาน 

 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

     3.1.1  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ร้อยละ  90 
     3.1.2  ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และสามารถค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง                                  
              ร้อยละ  90 

3.1.3  ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการเสนอผลงานได้อย่าง 
   เหมาะสม ร้อยละ  98 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆให้สูงขึ้น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
5. งบประมาณ  25,000 บาท  ตลอดปีการศึกษา 

6. กิจกรรมในโครงการ 

 

ที ่ กิจกรรม / สิ่งที่ต้องการวัด / 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ส.ว.ย.โมเดล 
มาตรฐานการศึกษา 

1 การประชุมทีเ่กี่ยวข้องการจัดท า
โครงการ/ก าหนดกิจกรรมปฏิบตัิ
และการแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบ 

จัดประชุมครู /ผู้เกี่ยวข้อง / ผูส้อนในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทยประกอบไปดว้ยครูวรญัญา 
สุขลิ้ม ครูพัชนี คุณช่ืน ครูพรชัย ปติิควร ครู
มยุรี โคสิตานนท์ ครูรจนา รัตนพิทักษ์ และครู
สุทัศพันธ์  
ปิ่นสุวรรณบุตร วางแผนการด าเนนิกิจกรรม
ตามโครงการ และการจดัสรรงบประมาณ 
ประจ าปีการศึกษา 2563  ตามที่ได้ 25,000 
บาท  ตลอดปีการศึกษา 

 

2 จัดซื้อหนังสือส าหรับนักเรียนไว้ใน
ห้องสมุดอย่างหลากหลายและ
เพียงพอ 

ไม่มีการจัดซื้อตามงบประมาณ 
ที่วางไว้ 5,000 บาท เพื่อการจัด 

 

ที ่ กิจกรรม / สิ่งท่ีต้องการวัด / 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ส.ว.ย.โมเดล 
มาตรฐานการศึกษา 



3 กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
อ่านออกเขียนได้ ตามนโยบาย
การศึกษา 

ได้ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้
โดยมีการคัดกรองผู้เรียนแล้วน าไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและท าการ
ทดสอบโดยใช้เครื่องมือที่ทาง สพฐ.
ก าหนดให้ภาคเรียนละ 1 ครั้งสรุปผลราย
ปี ๆ 2 ครั้ง ครั้งต่อปีการศึกษาและเห็น
การพัฒนาของนักเรียนทุกคนไดม้ีการวาง
ค่าใช้จ่ายในงบประมาณในโครงการ 
จ านวน 4,000 บาท  
ใช้ไปเป็นเงินจ านวน 810 บาท 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 
ด้านการพัฒนาส่งเสริม
สร้างศักยภาพคนให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
คิดสอดคล้องกับ ส.ว.ย 
โมเดล ข้อท่ี 2 วิชาการ
เปี่ยมสอดคล้องกับ
มาตรฐานที่  1 คุณภาพ
ของผู้เรียน 

4 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
     -เขียนตามค าบอก 
     -หนูน้อยนักอาขยาน 
     -บันทึกการอ่าน 

มีการด าเนินกิจกรรมโดยประชุมครูผู้สอน
ภาษาไทยทุกระดับชั้นโดยท าการทดสอบ
ก่อนเรียนแล้วหลังเรียนแล้วน าผลมา
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพในการอ่านเขียนให้
สอดคล้องกับนโยบายของสพฐ.โดยมีการ
ก าหนดค ามาจากท้ายบทเรียนให้นักเรียน
ได้ทดสอบ 
ไม่มีการใช้จ่ายตามงบประมาณใน
โครงการ ที่ตั้งไว้จ านวน 3,000 บาท 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 
ด้านการพัฒนาส่งเสริม
สร้างศักยภาพคน 
สอดคล้องกับ ส.ว.ย 
โมเดล ข้อท่ี 2 วิชาการ
เปี่ยมในข้อที่ 2.1 มี
ความสามารถในการ
อ่าน เขียน คิด และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่  1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

5 ค่ายพัฒนาฝึกหัดสวดโอ้เอ้
วิหารราย 

ด าเนินกิจกรรมโดยการเปิดรับสมัคร
ผู้สนใจเข้าฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารรายแล้ว
น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดโอ้เอ้
วิหารรายที่วัดพระศรีรัตนศาสาดาราม
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพ่ือสืบสาน
ประเพณีและฝึกทักษะการอ่าน
โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 จะอยู่ในบทเรียนและมีการพัฒนา
ฝึกให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นรวมไปถึง
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมในวันส าคัญ
ต่างๆเช่น วันเกษียณอายุราชการ 
 และยังมีการจัดกิจกรรมสาธิตการสวด 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 
ด้านการพัฒนาส่งเสริม
สร้างศักยภาพคน 
สอดคล้องกับ ส.ว.ย 
โมเดล ข้อท่ี 2 วิชาการ
เปี่ยมในข้อที่ 2.1 มี
ความสามารถในการ
อ่าน เขียน คิด และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่  1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 



ในโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
ไม่มีการใช้จ่ายตามงบประมาณใน
โครงการจ านวน 15,000 บาท 
แต่ได้รับค่าอาหารกลางวันในการฝึกซ้อม
จากเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน 2,340
บาท 

 

6 “สัปดาห์รักษ์ไทย ห้องสมุดน่า
ใช้ใส่ใจภาษา พัฒนาความรู้  
เชิดชูบุคคลส าคัญ ” 

6.1 วันสุนทรภู ่
      6.2 วันภาษาไทย 
      6.3 สัปดาห์ห้องสมุด 

ไม่มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้และ
ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่วางไว้ 6,000 บาท เนื่องด้วย
สถานการณ์โควิดระบาด 

 

7 ค่ายพัฒนาทักษะสู่การแข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรม 

ไม่มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้และ
ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่วางไว้ 5,000 บาท เนื่องด้วย
สถานการณ์โควิดระบาด 

 

8 การใช้งบประมาณในโครงการ ผู้จัดท าได้ด าเนินการจัดกิจกรรมใน
โครงการส่งเสริมทักษะการแสวงหา
ความรู้สู่การพัฒนาตนเอง โดยใช้
งบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ทั้งสิ้นจ านวน 810 บาท 
จากงบประมาณที่ก าหนดไว้ 25,000 
บาท 
 
 

 

9 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
90  

การด าเนินการเป็นไปตามชี้วัดส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และมีนิสัยรักการอ่านอันจะเป็นพื้นฐาน
ไปสู่การเรียนรู้ 

 

10 ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง  พูด  
อ่าน  เขียน  และสามารถ
ค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง   
90 

การด าเนินการเป็นไปตามชี้วัดส่งผลให้
ผู้เรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
เพ่ิมข้ึนและสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

 

11 ให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ

การด าเนินการเป็นไปตามชี้วัดส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ

 



เรียนรู้และการเสนอผลงานได้
อย่างเหมาะสม 98 

เรียนรู้และเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 

12 ครูและนักเรียนสามารถสวด
โอ้เอ้วิหารรายได้     90                     

การด าเนินกิจกรรมในข้อนี้ไม่สามารถ
เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่ทางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษไทยตั้งไว้สืบเนื่อง 
มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 

 
13.  ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดที่เกิดข้ึนจึงท าให้การจัดกิจกรรมในโครงการตามที่วางแผนไว้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่เป็นตามที่คาดหวัง 
 
14.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนาในครั้งต่อไป 
 จัดเตรียมกิจกรรมออนไลน์ในปีการศึกษา2564 ไว้รองรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
 



11. โครงการ ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวรจนา  รัตนพิทักษ์      
 

ชื่อโครงการ  ห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน 
กลุ่มงาน    วิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ    ข้อ 3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี่ที่ 1,2,3,4 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ยกผลสัมฤทธิ์ 
                                                               ทางการเรียน  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมโครงการที่พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน   
                                                                   การเขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

กลยุทธ์ที่  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีและ                  
               สารสนเทศ 

      ตัวชี้วัดที่  1.ผู้เรียนมีสามารถ การอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  
   การคิดค านวณได้ 

      ตัวชี้วัดที่  4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
             แสวงหาความรู้และประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ 
สอดคลองกับ ส.ว.ย โมเดล            1. ส : สง่างาม 
                                                              2. ว : วิชาการเปี่ยม 
                                                              3. ย :  ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรจนา  รัตนพิทักษ์      
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565  
............................................................................................................................. ............................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความส าคัญยิ่งต่อการ จัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อ านวยความ
สะดวก จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนา
ไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่าง
สร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่น การท างาน 
โครงงาน รายงาน ชิ้นงาน  การปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อ
การใช้ เช่น การพัฒนาห้องสมุด    จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 



ดังนั้นโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จึงได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพ่ือสร้างนิสัยรักการ
อ่าน  เพ่ือเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
และการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ ซึ่งห้องสมุดมีชีวิตเป็น
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัดบรรยากาศและ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆที่อ านวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของนักเรียน และเพ่ือให้ครูนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมีความสุข
และเกิดนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากข้ึน 

1.2  เพ่ือให้ครูนักเรียนมีแหล่งการเรียนเพ่ือศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 

1.3 เพ่ือกระตุ้นและชี้น านักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 

1.4 เพ่ือจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถ

ปรับตัวเข้ากับสังคมได้  

2. เป้าหมายแลการด าเนินงาน 

2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

     3.1.1  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ร้อยละ  90 
     3.1.2  ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และสามารถค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง                                  
              ร้อยละ  90 

3.1.3  ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการเสนอผลงานได้อย่าง 
   เหมาะสม ร้อยละ  98 
 

2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุดและมีวิธีที่
หลากหลาย และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนๆให้สูงขึ้น 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
 

4. งบประมาณ  46,000 บาท  ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 



5. กิจกรรมในโครงการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชุมที่เกี่ยวข้องการจัดท า

โครงการ/ก าหนดกิจกรรมปฏิบัติและการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2563-  
มีนาคม 2564 

 คณะผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
คณะกรรมการห้องสมุด 

2 จัดซื้อหนังสือส าหรับนักเรียนไว้ใน
ห้องสมุดอย่างหลากหลายและเพียงพอ 

ตลอดปีการศึกษา
2563  

20,000  คณะผู้บริหาร 
ครูรจนา รัตนพิทักษ์ 
คณะกรรมการห้องสมุด 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา
2563 

10,000 ครูรจนา รัตนพิทักษ์ 
คณะกรรมการห้องสมุด 

4 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- สุดยอดนักอ่าน 

- เรื่องเล่าห้องสมุด 

กิจกรรมประจ าเดือน 
เดือน  พ.ค.  กิจกรรมห้องสมุดของฉัน 
เดือน  มิ.ย.  กิจกรรมที่คั่นหนังสือความรู้ 
เดือน  ก.ค.  กิจกรรมภาษาพาสนุก 
เดือน  ส.ค. กิจกรรมดอกมะลิเพ่ือแม่ 
เดือน  ก.ย.  กิจกรรมนิทานเรื่องนี้ไม่มี 
                ตอนจบ  (กล่องของขวัญ) 
เดือน  พ.ย.  กิจกรรมกระทงน้อยของหนู 
เดือน  ธ.ค  กิจกรรมหนังสือท ามือ 
เดือน  ม.ค.  กิจกรรมหรรษาสารานุกรม 
                ไทย 
เดือน  ก.พ.  กิจกรรมปริศนาค าสุภาษิต 

ตลอดปีการศึกษา
2563 

10,000 ครรูจนา รัตนพิทักษ์ 
คณะกรรมการห้องสมุด 
ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

5 สัปดาห์ห้องสมุด มิถุนายน  2563-
สิงหาคม 2563 

    5,000 คณะผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ 
คณะครู 
คณะกรรมการห้องสมุด 

6 พัฒนาทักษะสู่การแข่งขัน 
 

กันยายน 2563- 
พฤศจิกายน 2563 

    1,000  ครูรจนา  รัตนพิทักษ์ 

7 ติดตาม ก ากับ สรุปโครงการ ตลอดปีการศึกษา - คณะกรรมการห้องสมุด 
 



6. ทรัพยากร 

7.1  ผู้บริหารทุกฝ่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
7.2  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
7.3  คณะกรรมการห้องสมุด 
7.4  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  
7.5 นักเรียน ผู้ปกครอง ที่สนใจ 
 

ปัญหา/อุปสรรค 

ไม่สามารถด าเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 

 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางในการพัฒนาในครั้งต่อไป 

 - 



12. โครงการบุคลากรทางการศึกษา 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายวรากร ดวงประสาท 
............................................................................................................................. .................................................

.... 

2. หลักการ และเหตุผล 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวดที่ 4 ว่า

ด้วยแนวการจัดการศึกษามาตรา 22 ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้

ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ 

คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งปัจจัยในการ

ด าเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกดิประสิทธิผล จึงมีโครงการ “พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” 

  2.  วัตถุประสงค์ 

       2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้เข้าใจวิธีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ

สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

      2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้      

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

      2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ                    

พัฒนาการทางสติปัญญา 

     2.4 เพ่ือส่งเสริมครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 

บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 

หลากหลาย 

     2.6 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความสามารถในด้านให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้าน 

การเรียนและคุณภาพวิถีชีวิตด้วยความเสมอภาค 

    2.7 เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ 

ผลการวิจัยมาปรับการสอน  

2.8 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

2.9 เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาและเต็มความสามารถ 



4. เป้าหมายและการด าเนินงาน 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูเข้าใจวิธีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 85 

       3.1.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ 

พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ร้อยละ 85 

       3.1.3 ครูสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

และพัฒนาการทางสติปัญญา ร้อยละ 85 

       3.1.4 ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 

บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 85 

       3.1.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย ร้อยละ 85 

       3.1.6 ครูมีความสามารถในด้านการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน 

การเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ร้อยละ 85 

      3.1.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลการวิจัยมา 

ปรับการสอน (มีวิจัยในชั้นเรียน) ร้อยละ 85 

      3.1.8 ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ร้อยละ 90  

      3.1.9 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาและเต็มความสามารถ 

ร้อยละ 85 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

     ครูเข้าใจวิธีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้ข้อมูลใน

การวางแผนการจัดการเรียนรู้ครูสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณา

การในการจัดการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายสามารถให้ค าปรึกษาให้แก่ผู้เรียนในการเรียน

และคุณภาพชีวิตมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและอุทิศเวลาในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมาย  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกคน 

 

 

 

 

 



 

6. การด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ 
สิ่งท่ีต้องการวัด/ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ส.ว.ย.โมเดล 

1 ประชุมชี้แจง วางแผน 
ด าเนินการ การ
มอบหมายงาน 

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่  1 
พฤษภาคม 2563 ครูและบุคลากร
เข้าร่วมประชุมจ านวน 25 คน ได้
ก าหนดกิจกรรมร่วมกัน 

1. ครูมีการพัฒนาตนเองมี
ความสามารถในด้านการ
จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 
3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  
สอดคล้อง ส.ว.ย.โมเดลข้อที่ 
1 สง่างาม ครูงามทางกาย 
ทางวาจา และทางจิตใจ 
ข้อที่ 2 วิชาการเปี่ยม  ครูมี
คุณภาพ ตามตัวชี้วัดข้อ 1-7 
ข้อที่ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
นักเรียนเป็นลูกที่ดี ศิษย์ที่ดี 
เพ่ือนที่ดี และ ศาสนิกชนที่ดี 
สอดคล้องมาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียนข้อที่ 1.2 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  
นักเรียน ผ่านลักษณะที่พึง
ประสงค์ ร้อยละ 85  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ด าเนินกิจกรรมตามแผน
ที่ก าหนด ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมการอบรม
พัฒนาครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 กิจกรรมโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
เชิงวิชาชีพ 
 

จัดอบรมกิจกรรมการอบรมพัฒนาครู 
3 กิจกรรม 
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Kinemaster  
โดยครูเอกไผท  แก้วหอม   
18 มิถุนายน 2563 

2) การอบรมธรรมะส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 14 – 1 5 
พฤศจิกายน 2563 
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการท า
แบบทดสอบออนไลน์ โดยใช้  
Google Form   
โดยครูวรากร  ดวงประสาท 

7 มกราคม 2564 
 
จัดอบรมกิจกรรมโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ทุกวันศุกร์
เวลา 15.45 - 16.45 น. ตลอดปี
การศึกษา  

3 กิจกรรมการนิเทศภายใน ด าเนินการนิเทศครูเดือนละ 1 ครั้ง 
โดยผู้อ านวยการและหัวหน้าวิชาการ 

 



ที ่ กิจกรรม/ 
สิ่งท่ีต้องการวัด/ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ส.ว.ย.โมเดล 

ครูได้ท าความสะอาดตกแต่ง
ห้องเรียนให้สวยงาม และมีการใช้
เทคโนโลยี ร้อยละ 97 

4 กิจกรรมการศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตาม
พระราชด าริ และโครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 
จังหวัดเพชรบุรี 9 – 11 พฤศจิกายน 
2563   ครูมีความพึงพอใจ ระดับ
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  76 

5 การประเมินโครงการ ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือใน
โครงการ/กิจกรรมร้อยละ 100 

6 การสรุปและรายงาน
โครงการ 

ครูมีการพัฒนาคนเอง มี
ความสามารถในการบริหารการ
จัดการด้านการเรียนการสอน 
ร้อยละ 98 

 

6.  ปัญหา/อุปสรรค        

      ไมมี่ 

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาในครั้งต่อไป 

     ควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง     



13. โครงการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ 

 

ชื่อโครงการ      บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงาน          บริหารงบประมาณ  

สนองตามยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                                         (7)  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

สอดคล้องกับ   ส.ว.ย.โมเดล  ข้อ สง่างาม  วิชาการเปี่ยม ยอดเยี่ยมเยาวชน 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล โดยยึดแนววิถีพุทธ  

ระยะเวลาด าเนินการ    1 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบ       นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ / นางสาวฐิติมา ไสยโสภณ / นายชัยพล  ยมจันทร์ 

สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

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

1.หลักการและเหตุผล          

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

ทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วยการปฏิรูประบบบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนเป็นส าคัญ งานการเงิน พัสดุ เป็นงานที่ช่วยขับเคลื่อนให้การพัฒนาสถานศึกษา ทั้งระบบประสบ

ความส าเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และ

เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงาน การเงิน-พัสดุ ให้สนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเสริมสร้างแนวทางการบริหารงานการเงิน-พัสดุให้มีประสิทธิภาพ และด าเนินไปด้วย 

ความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

3. เป้าหมายและการด าเนินงาน 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

       3.1.1 ด าเนินงานด้านการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ 

แก่นักเรียนทุกคน 

       3.1.2 โรงเรียนมีการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามโครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียน

ครบถ้วน       



     

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       3.2.1 ด าเนินงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย 

       3.2.2 ด าเนินงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง

ราชการ 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียน /ผู้ปกครอง/ บุคลากรทางการศึกษา 

5.  กิจกรรมปฏิบัติ  

                             กิจกรรม             ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงขั้นตอนจัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการ ครูศิริวัลย์ 

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ครูชัยพล /ครูศิริวัลย์ 

3. บ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครูชัยพล /ครูวรากร 

4. ปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ครูชัยพล /ครูวรากร 

5. หัวหน้าโครงการแต่ละโครงการเสนอขออนุมัติ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

6. ส ารองเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ครูศิริวัลย์ /หัวหน้าโครงการ 

7. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่เสนอ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

8. สรุปผลการด าเนินงาน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

9. รายงานผลการด าเนินงาน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

6.งบประมาณ  
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ค่าตอบแทน

วิทยากร 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

1. ประชุมชี้แจงขั้นตอนจัดท าโครงการ/

แผนปฏิบัติการ 

- 2,000 1,000 

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์/ 

 บ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

- 21,000 441,000 

 

3. ปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารเรียน  

อาคารประกอบ 

- 30,000 50,000 



รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ค่าตอบแทน

วิทยากร 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

4. หัวหน้าโครงการเสนอขออนุมัติ - - - 

5. ส ารองเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ตามแผน 

ตามแต่ละ

โครงการ 

ตามแต่ละ

โครงการ 

ตามแต่ละ

โครงการ 

6. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

 

ตามแต่ละ

โครงการ 

ตามแต่ละ

โครงการ 

ตามแต่ละ

โครงการ 

7.  สรุปผลการด าเนินงาน - - - 

8. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

- - - 

รวม - 53,000 492,000 

แผนการด าเนินงาน 
             ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2561 

พ.ค
. 

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

1.ประชุมชี้แจงขั้นตอนจัดท า

โครงการ /แผนปฏิบัติการ  

 

          

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์/ 

บ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 

 

     
 

    
 

          

3. ปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคาร

เรียน อาคารประกอบ 

 

   
 

      

4. หัวหน้าโครงการเสนอขอ
อนุมัติ 

 

          

5.ส ารองเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ 

 

          

6.จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 

 

          

7. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

   
 

   
 

   

8. รายงานผลการด าเนินงาน           
 

7.  ทรัพยากร 



 6.1  นักเรียน /ผู้ปกครอง/ บุคลากรทางการศึกษา 

 6.2  งบประมาณตามโครงการ   

8.  การประเมินผล 

 7.1  วัดและประเมินผลจากบัญชีการรับ-จ่าย 

          7.2  วัดและประเมินผลจากบันทึกสรุปโครงการ 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนครบทุกคนส่งผลให้

โรงเรียนมีการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามโครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้อง   

 



14. โครงการ ส.ว.ย.พอเพียง 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาววรัญญา  สุขลิ้ม 
 

ชื่อโครงการ ส.ว.ย.พอเพียง 
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ    ข้อ 3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนผู้เรียน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล                                     หัวข้อ 3. ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววรัญญา  สุขลิ้ม นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 
ระยะเวลาด าเนินงาน  มิถุนายน 2563 ถึง มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน    
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งสอดคล้องกับส.ว.ย 
โมเดล ข้อที่ 2 ยอดเยี่ยมเยาวชนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3 โดยเน้นให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและเกิดนิสัยมัธยัสถ์ อดออม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดนิสัยมัธยัสถ์ อดออมและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเขียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้อย่างสม่ าเสมอ 

2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักดูแลรักษาและประหยัดพลังงานภายในห้องของตนเอง 

3. เป้าหมายและการด าเนินงาน 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1  ผู้เรียนเขียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้อย่างสม่ าเสมอร้อยละ 80 
3.1.2  ผู้เรียนรู้จักดูแลรักษาและประหยัดพลังงานภายในห้องของตนเองร้อยละ 80 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  3.2.1 ผู้เรียนเกิดนิสัยมัธยัสถ์ อดออมและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  
5. งบประมาณ 
   งบประมาณ  5,000 บาท ตลอดปีการศึกษา 



 
6. ผลการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม /สิ่งที่ต้องการวัด ผลการด าเนินงาน ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ส.ว.ย.โมเดล 
มาตรฐานการศึกษา 

1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณา
การเข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และจัดการเรียนรู้ตามแผนอย่างเป็น
รูปธรรม 

ไม่ได้ด าเนินการในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการ
เข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์ชาติ ข้อ 3 
ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพ
คนและสอดคล้องกับ ส.ว.ย โมเดล
วิชาการเปี่ยม 

2 กิจกรรมในโครงการ 
2.1 กิจกรรมส.ว.ย พอเพียงห้องเรียนติด
ดาว 
 

มีการจัดประกวดความสะอาดของ
ห้องเรียน มีตัวแทนกรรมการ
นักเรียนตรวจห้องเรียนทุกๆตอน
เย็น คุณครูจะประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหน้าเสาธงสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 
กิจกรรมด าเนินไปได้ดีในช่วงแรก 
แต่เมื่อมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ท าให้นักเรียนย้ายห้องเรียนบ่อย 
และเรียนออนไลน์ที่บ้านท าให้ไม่
สามารถด าเนินกิจกกรมนี้ได้ 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์ชาติ ข้อ 3 
ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพ
คน และสอดคล้องกับ ส.ว.ย โมเดล
ด าเนินตามแนววิถีพุทธเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 2.2 กิจกรรมส.ว.ย พอเพียงเรียนรู้การ
ออม 
 

นักเรียนมีสมุดบันทึกรายรับ
รายจ่ายทุกคน แต่ไม่ได้บันทึก
รายรับรายจ่ายต่อเนื่อง เนื่องจาก
ขาดผู้รับผิดชอบในการตรวจบันทึก
รายรับ-รายจ่ายที่นักเรียนบันทึก 

สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์ชาติ ข้อ 3 
ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพ
คนและสอดคล้องกับ ส.ว.ย โมเดล
ด าเนินตามแนววิถีพุทธเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 2.3 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
  

นักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา
ของโรงเรียน จะได้รับทุนผ่านบัญชี
เงินฝากธนาคารออมสิน เพ่ือออม
เงินทุนการศึกษาที่ได้รับและใช้
ประโยชน์ในการศึกษาของนักเรียน 

สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์ชาติ ข้อ 3 
ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพ
คน และสอดคล้องกับ ส.ว.ย โมเดล
ด าเนินตามแนววิถีพุทธเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 



3. ติดตาม ก ากับ สรุปโครงการ ในปีการศึกษา 2563 ไม่มีการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

 

4 ผู้เรียนเขียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้อย่าง
สม่ าเสมอร้อยละ 80 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก
นักเรียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายไม่
ต่อเนื่อง และขาดผู้รับผิดชอบใน
การตรวจรายรับ-รายจ่ายของ
นักเรียนอย่างจริงจัง 

สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์ชาติ ข้อ 3 
ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพ
คน และสอดคล้องกับ ส.ว.ย โมเดล
ด าเนินตามแนววิถีพุทธเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 5 ผู้เรียนรู้จักดูแลรักษาและประหยัด

พลังงานภายในห้องของตนเองร้อยละ 80 
จากตารางประเมินกิจกกรม ส.ว.ย. 
พอเพียงห้องเรียนติดดาวในเดือน
ตุลาคม หลังเลิกเรียนทุกห้องเรียน
ปิดไฟ พัดลม และ
เครื่องปรับอากาศเรียบร้อยดี 

6 ผู้เรียนเกิดนิสัยมัธยัสถ์ อดออมและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

คุณครูได้ท ากิจกรรมให้ความรู้หน้า
เสาธงในเรื่องประโยชน์ของการ
ออม และวิธีการเขียนรายรับ 
รายจ่าย นักเรียนบางส่วนสามรถ
ปฏิบัติตามได้ก็เกิดนิสัยมัธยัสถ์ อด
ออม  

7.  ปัญหาและอุปสรรค 
7.1. นักเรียนบันทึกการออมได้ไม่ต่อเนื่อง  

 7.2 ไม่มีผู้รับผิดชอบตรวจสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายนักเรียน 
7.3 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ท าให้ไม่สามารถด าเนิน
กิจกกรรมได้อย่างเต็มที่ 

  
8. ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนาในครั้งต่อไป 

8.1 จัดประชุมหาผู้รับผิดชอบการตรวจสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของนักเรียน 



15. โครงการ ส.ว.ย.รักษ์โลก 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวจิรัชญา  จันทร 
 

ชื่อโครงการ    :  ส.ว.ย.รักษ์โลก 
กลุ่มงาน   :  บริหารงานทั่วไป 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อท่ี 5  :  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียนข้อที่ 1  :  เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

  ตามแนววิถีพุทธ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ ส.ว.ย. 
โมเดล และ 

  ปฏิบัติตามแนววิถีชีวิตใหม ่
สอดคล้องกับมาตรฐานส.ว.ย.โมเดล    :  ข้อ 1 (สง่างาม), ข้อ 2 (วิชาการเปี่ยม) , ข้อ 3 (ยอดเยี่ยม
เยาวชน) 
ลักษณะโครงการ        :     โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    :    นางสาวจิรัชญา  จันทร 
ระยะเวลาด าเนินการ     :   ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564)   
............................................................................................................................. ............................................. 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการใช้พลังงานจากธรรมชาติค่อนข้างสูงในการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน จนมีการคาดการณ์กันว่าในอนาคตประเทศไทยอาจประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้ รัฐบาล
จึงมีนโยบายประหยัดพลังงานที่มุ่งปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตส านึกร่วมกันในการประหยัดพลังงาน โรงเรียนวัด
ประยุรวงศาวาสเห็นว่าเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดท าโครงการเพ่ือลดการใช้พลังงานตามนโยบาย
ดังกล่าว จึงจัดท า “โครงการส.ว.ย.รักษ์โลก” ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ครู บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนมี
จิตส านึกและร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง ดังนั้นรัฐบาลจึง
ก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ศาสตร์ข้อที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และโรงเรียน/ สถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่ท าหน้าที่หล่อหลอมให้
เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ มีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและมีความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
เพ่ือให้โรงเรียนมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ กล่าวคือ
สามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างเสริมทักษะด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น
อย่างแพร่หลายกับนักเรียนในโรงเรียน  

 
 



2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรในเรื่องการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 2.2 เพ่ือลดการใช้พลังงานในโรงเรียนให้น้อยลงและช่วยลดโลกร้อน 

2.3 เพ่ือลดปริมาณขยะ เศษอาหาร ก าจัดไขมันในบ่อดักไขมันอย่างสม่ าเสมอ 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ รู้วิธีประหยัดพลังงานและรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
2.5 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากร ได้มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน 
2.6 เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากร ตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่

ประหยัด 
2.7 เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและ

ชุมชน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  
  1)  นักเรียน ครู และบุคลากร มีจิตส านึกในเรื่องการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมร้อยละ 
90 
  2)  นักเรียน ครู และบุคลากร ลดการใช้พลังงานในโรงเรียนให้น้อยลงและช่วยลดโลกร้อน ร้อย
ละ 90 
  3)  โรงเรียนลดปริมาณขยะ เศษอาหาร ก าจัดไขมันในบ่อดักไขมันอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 90 
  4)  นักเรียน ครู และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ รู้วิธีประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 90 
  5)  นักเรียน ครู และบุคลากร ตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบ ร้อยละ 90 
  6)  นักเรียน ครู บุคลากร มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ร้อยละ 100 
  7)  นักเรียน ครู และบุคลากร น าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ขยายผลต่อครอบครัวชุมชน ร้อยละ 90  
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        ครู บุคลากรและนักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานลดลง 
ลดปริมาณขยะ เศษอาหาร ก าจัดไขมันในบ่อดักไขมันได้อย่างสม่ าเสมอ มีความรู้ความเข้าใจ รู้วิธีประหยัด
พลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วม และมีจิตสาธารณะ ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตระหนักถึง
ปัญหาเรื่องผลกระทบจากจากการใช้ทรัพยากร และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถขยายผลไปสู่
ผู้ปกครองและชุมชน 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ประกอบการร้านค้า โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส พร้อมทั้ง ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

 

 
 
 



5. ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่ได้ด าเนินการ 

1.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ   ครูจิรัชญา 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานมอบหมายงาน   ครูจิรัชญา 
3. ประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
ขั้นตอนการด าเนิน 

  ครูจิรัชญา 

4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส.ว.ย.รักษ์โลกออนไลน์   ครูวรากร 
5. กิจกรรมให้ความรู้สู่แม่บ้านและแม่ครัว   ครูมยุรี 

ครูศิรประภา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

6. กิจกรรมบูรณาการพลังงานสูแ่ผนการเรียนรู้   ครูวุฒิชัย 

7. กิจกรรมประกวดค าขวัญวันสิ่งแวดล้อม   ครูวรัญญา 
8. กิจกรรม ส.ว.ย.รักษ์โลก News   ครูจิรัชญา 

9. กิจกรรมถุงผ้าน่าใช ้   ครูสุทัศพันธ ์
10. กิจกรรมจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   ครูชัยพล  
11. กิจกรรมลดพลังงานสูชุ่มชน 
 

  ครูพรชัย 

ด้านการจัดการขยะ (Zero Waste  School) 
12. กิจกรรมเศษอาหารสารพัดประโยชน์ 
     - น้ าหมัก 
     - เศษอาหารน าไปเลี้ยงสัตว์ 

  ครูชนินันท์ 
ครูโศภิณ 
นายฉลอง 

13. กิจกรรม 1A 3R พาโลกสวย   ครูศิริวัลย์ 
14. กิจกรรมบ่อดักตักไขมัน   ครูภีมวิชญ์ 

นางสุน ี
15. กิจกรรมโรงเรียนคัดแยกขยะ 
     - แยกขยะในโรงเรียน 
     - แยกขยะในห้องเรียน 
     - ชั่งขยะ 

  ครูชนิตา 
ครูสุชาวด ี

 

ด้านการอนุรักษ์พลงังาน ไฟฟ้า/น้ า/น้ ามนั 
16. กิจกรรมสายตรวจส ารวจน้ า   ครูจักรนรินทร์ 

นายฉลอง 
17. กิจกรรมห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน   ครูฐิติมา  

ครูรจนา 
18. กิจกรรมทางเดียวไปดว้ยกัน   ครูชุติมา 

นายฉลอง 



19. กิจกรรมค่ายพลังงาน   ครูจิรัชญา 
ครูอุรุชา 

20. กิจกรรมบ ารุงรักษาโดยยึดหลัก 3 อ.   ครูรักขณาวัลย์ 
ครูว่าสนา 

6. ปัญหาและอุปสรรค 
 ปีการศึกษา 2563 ประสบปัญหาด้านการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า (COVID 2019) ท าให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามข้ันตอนที่ได้วางแผนไว้ การด าเนินโครงการจึง
ท าได้แค่บางกิจกรรมเท่านั้น 
7.ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาในครั้งต่อไป 
 ควรก าหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานให้ครบทุกด้านอย่างชัดเจน  และควรเพ่ิมระยะเวลาการ
ติดตามประเมินผลการท างานให้มากยิ่งขึ้น 



16. โครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารทั่วไป 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายชัยพล ยมจันทร์ 
 

ชื่อโครงการ  การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทั่วไป 
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับ ส.ว.ย โมเดลข้อที่ 1, 2, 3 (สง่างาม วิชาการเปี่ยม ยอดเยี่ยมเยาวชน) 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายชัยพล ยมจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2563 –  มีนาคม 2564 
********************************************************************************** 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปมีประสิทธิภาพ  

เป้าหมาย 

 สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานบริหารทั่วไปได้อย่างเป็นระบบ  

วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผน พฤษภาคม ๒๕๖3 นายชัยพล ยมจันทร์ 

2 ออกค าสั่งมอบหมายงาน พฤษภาคม ๒๕๖3 นายชัยพล ยมจันทร์ 

3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
พฤษภาคม 2563 – เมษายน 

2564 

นายชัยพล ยมจันทร์ 

และครูผู้รับผิดชอบ 

4 สรุปผลการด าเนินโครงการ เมษายน 2564 
นายชัยพล ยมจันทร์ 

 

 

ผลด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1 งานธุรการ งานธุรการติดขัดบางช่วงเนื่องจากเจ้าหน้าที่

ลาออก ท าให้ต้องสับเปลี่ยนครูมาปฏิบัติ

หน้าที่  

2 ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในระบบ 

Smart School ของโรงเรียนและข้อมูล



ที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

พ้ืนฐานนักเรียนในระบบ DMC ลงข้อมูล

ครบถ้วนสมบูรณ์ 

3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.มีการเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนผ่านทาง 

Website ของโรงเรียนและหน้าเพจ 

Facebook  

2.ให้บริการคอมพิวเตอร์และเครื่องฉาย

ส าหรับการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน 

4 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนาฏศิลป์  

ห้องดนตรีไทย และอาคารอนุรักษ์พลังงาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปรับภูมิ

ทัศน์เพื่อความสะดวกสบายในโรงเรียน 

เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ า สูบสิ่งปฏิกูล 

5 การท าส ามะโนผู้เรียน มีการจัดท าส ามะโนผู้เรียนเป็นปัจจุบัน 

6 การรับนักเรียน การรับนักเรียนมีการด าเนินการออก

ประชาสัมพันธ์นอกโรงเรียน และติดป้าย

ประกาศตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์ใน Website โรงเรียน 

7 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส Covid-19 โรงเรียนจึงได้งดกิจกรรม

ระดมทุน  

8 งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ

กิจกรรมของโรงเรียนผ่านทาง Website และ 

เพจ Facebook อย่างต่อเนื่อง 

9 การประสานงานกับบุคคลและองค์กรภายนอก มีการติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก 

อ านวยความสะดวกในการท างาน เช่น การ

จัดการเรียนการสอน การป้องกันตนเองจาก



ที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยาเสพติด โครงการต ารวจ D.A.R.E.  

11 การจัดระบบการควบคุมภายในองค์กร มีการประเมินและควบคุมความเสี่ยงภายใน

องค์กรโดยการประชุมร่วมกันในโรงเรียน 

12 งานบริการสาธารณะ ให้บริการสารธารณะแก่ชุมชนและองค์

ภายนอก ให้ข้อมูลส าหรับโรงเรียนภายนอกที่

สนใจเข้ามาศึกษาดูงานกิจกรรมของโรงเรียน 

13 งานยานพาหนะ มีการด าเนินการดูแลรักษารถตู้ของโรงเรียน

อยู่เสมอและก าลังด าเนินการจัดซื้อรถตู้

โรงเรียนคันใหม่ 

  

งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ กิจกรรม งบท่ีตั้งไว้ รายการที่ใช้ จ านวนเงิน 

1 งานธุรการ 1,000 - ค่าหมึกพิมพ์   

- ค่ากระดาษ  

11,473 

1,000 

2 ระบบเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 1,000 -  - 

3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,000 - ค่าเช่าเว็บไซด ์ 6,420 

4 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 50,000 - ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 189,490 

5 การท าส ามะโนผู้เรยีน - - - 

6 การรับนักเรียน  - ค่าท าแผ่นพับ  500 

7 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 1,000 ไม่ได้ใช้งบ - 

8 งานประชาสัมพันธ์ 15,000 - ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์  13,030 

9 การประสานงานกับบุคคลและองค์กร

ภายนอก 

35,000 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 90,206 

11 การจัดระบบการควบคุมภายในองค์กร 1,000 - - 

12 งานบริการสาธารณะ 10,000 - - 

13 งานยานพาหนะ 25,000 - ซ่อมแซมรถตู ้

- ค่าน้ ามัน  

12,190 

4,000 

รวมทั้งสิ้น 250,000 ใช้เงินไปทั้งสิ้น 328,309 



สรุปผลการด าเนินงาน  

1. ปัญหาอุปสรรค 

 1.1 ปัญหาการด าเนินงานธุรการไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าต้องสลับหน้าที่กัน

มาด าเนินการ ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการท างาน 

 1.2 การรับนักเรียนมีข้อมูลตกหล่น เนื่องจากมีครูช่วยรับนักเรียนหลายคนแต่ไม่ทราบ

ขั้นตอนการด าเนินการ 

 1.3 ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท าให้กิจกรรมการด าเนินงานบาง

กิจกรรมต้องงดด าเนินการ 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการด าเนินงานต่อไป 

  2.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ส าหรับงานธุรการเอกสารโดยเฉพาะเพ่ือความต่อเนื่องในการ

ด าเนินงาน 

  2.2 จัดท าคู่มือการรับนักเรียน อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานให้ชัดเจน 



17. โครงการความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน วัดและชมุชน (บวร) 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวปุณณฎา  ศรีเมือง 
 

สรุปโครงการ   โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน วัดและชุมชน (บวร) 
ชื่อโครงการ   ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน (บวร) 
กลุ่มงาน   บริหารงานทั่วไป 
สนองตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับ ส.ว.ย โมเดล ข้อที่ 1, 2, 3 (สง่างาม วิชาการเปี่ยม ยอดเยี่ยมเยาวชน) 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารทั่วไปและจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา                   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปุณณฎา  ศรีเมือง  
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียน วัด ชุมชน พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และจะต้องมีการประสานงาน ติดต่อ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร สร้างสัมพันธภาพ ความเข้าอก
เข้าใจอันดี เพื่อร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า และเน้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ด้วยถ้อยทีถ้อย
อาศัยโดยสันติวิธี การร่วมกันท ากิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่างๆ นับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างสัมพันธภาพอันดี
งามดังกล่าวให้เกิดข้ึน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน 

2.2 เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ รู้คุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม

ของชุมชนให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน 

2.3 เพ่ือให้โรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน  (บวร) มีความเข้าอกเข้าใจกัน มีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดี

ต่อกัน ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า 

2.4 เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับนักเรียน ส่งผลให้ระดับคุณภาพการศึกษาได้เกณฑ์

มาตรฐาน 

3. เป้าหมายและการด าเนินงาน 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียน บ้าน วัดและชุมชน มีกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 5 
ครั้ง  



 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน (บวร) ตระหนักถึงความส าคัญในวันส าคัญต่างๆและรู้ คุณค่าในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่นานเท่านาน 
  3.2.2 โรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน (บวร)มีทัศนคติที่ดีต่อกัน ประสานความร่วมมือเพื่อ พัฒนาโรงเรียน
ให้ก้าวหน้า 
4. กลุม่เป้าหมาย 
 ครู/นักเรียน/วัด/ชุมชน 
5. กิจกรรมปฏิบัติงาน 

 
ที ่ กิจกรรม/ปฏิบตั ิ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน มิถุนายน 2563 - นางสาวปุณณฎา  ศรเีมือง 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/คณะกรรมการผู้
ด าเนินงานแบบมสี่วนร่วม(บวร) 

กรกฎาคม 2563  - นางจาตุรวรรณ โตเร็ว 

3 ด าเนินงาน/กิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดไว ้ - - - 
3.1 วันไหว้คร ู กรกฎาคม 2563 3,000 นางสาวปุณณฎา ศรีเมือง 
3.2 วันเข้าพรรษา(แห่เทียน) กรกฎาคม 2563 5,000 นางรักขณาวัลย์สายวรรณะ 
3.3 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 3,000 นางสาวกิตติพร แข็งขัน 
3.4 วันลอยกระทง พฤศจิกายน 2563 5,000 นายวรากร ดวงประสาท 
3.5 วันพ่อ ธันวาคม 2563 3,000 นางสาวกิตติพร แข็งขัน 
3.6 วันข้ึนปีใหม่ 1 มกราคม 2564 5,000 นางจาตุรวรรณ  โตเร็ว 
3.7 วันเด็กแห่งชาต ิ มกราคม 2564 10,000 นางมยุรี โคสิตานนท ์
3.8 วันมาฆบูชา กุมภาพันธ์ 2564 3,000 นายภีมวิชญ์ สแีก้ว 
3.9 วันสงกรานต ์ เมษายน 2564 - นางสาววาสนา บุญมา 
3.10 วันประเพณีที่วัดและชุมชนจัดขึ้น ตลอดปีงบประมาณ 3,000 นายภีมวิชญ์ สแีก้ว 
3.11 ร่วมแสดงความยินด/ีมุทติา ตลอดปีงบประมาณ 30,000 นางจาตุรวรรณ โตเร็ว 
3.12 ประชุมผู้ปกครอง พฤษภาคม-

พฤศจิกายน 2563 
5,000 นางสุรดา ไชยสงคราม 

3.13 ประชุมคณะกรรมการการศึกษา พฤษภาคม-
พฤศจิกายน 2563 

2,000 นางจาตุรวรรณ โตเร็ว 

3.14 ทอดผ้าป่าการศึกษา สิงหาคม 2562 26,000 นายวรากร  ดวงประสาท 
4 ติดตาม ประเมินผลโครงการ กันยายน 2563, 

มีนาคม 2564 
- นางสาวปุณณฎา ศรีเมือง 

5 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ตุลาคม 2563/ 
ธันวาคม 2563 

- นางสาวปุณณฎา ศรีเมือง 

รวม 77,000  

 



6. ผลการด าเนินกิจกรรม 
ที่ กิจกรรม/สิ่งที่ต้องการวัด/

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน/
งบประมาณ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ส.ว.ย.
โมเดล มาตรฐานการศึกษา 

1 ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

พฤษภาคม 2563 ประชุมก าหนดนโยบาย
และวางแผนกิจกรรม 
สร้างความเข้าใจ 
ในโครงการ บวรฯ 

 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษา/คณะกรรมการผู้
ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม
(บวร) 

พฤษภาคม 2563  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
รับทราบกิจกรรม 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ส.ว.ย.โมเดล ทั้ง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3 ด าเนินงาน/กิจกรรมตามแผน
ที่ก าหนดไว้ 

- ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเริ่ม
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่
วางไว้ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ส.ว.ย.โมเดล ทั้ง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.1 วันไหว้ครู กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุก
ระดับชั้น ป.1-6 ได้แสดง
ความกตัญญูต่อครูบา
อาจารย์และพระอาจารย์ที่
ได้มาให้ความรู้ในกิจกรรม
นี้จัดขึ้น 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ส.ว.ย.โมเดล ทั้ง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.2 วันเข้าพรรษา (แห่เทียน) กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการวิถี
พุทธในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา และจัด
ให้นักเรียนในระดับชั้น 
ป.5-6 เป็นตัวแทนในการ
แห่เทียนเข้าพรรษาไปยัง
วัดใกล้ๆสถานศึกษา ได้แก่ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ส.ว.ย.โมเดล ทั้ง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 



วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร วัดกัลยาณมิตร  
วัดบุปผาราม การจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับ
ความร่วมมือกับโรงเรียน
ต่างๆที่อยู่ระแวกใกล้เคียง 
และชุมชนเป็นอย่างดี 
การตกแต่งต้นเทียน การ
จัดริ้วขบวนรถแห่ต้นเทียน
พรรษา ใช้งบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ 

3.3 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมใน
วันแม่แห่งชาติ เทิดไท้พระ
ทรงเป็นแม่และครูแห่ง
แผ่นดิน วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
โดยให้ตัวแทนผู้ปกครอง 
นักเรียน ผู้บริหาร วาง
พานพุ่มถวายราชสักการะ
และลงนามถวายพระพร 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ส.ว.ย.โมเดล ทั้ง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.4 วันลอยกระทง พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงาม มีการจัดประกวด
ประดิษฐ์กระทงจากเศษ
วัสดุธรรมชาติ และให้
ความรู้เกี่ยวกับวันลอย
กระทงในการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการทุก
กลุ่มสาระ และน านักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมลอยพระ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ส.ว.ย.โมเดล ทั้ง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 



ประทีปกับทางวัดประยุร
วงศาวาสและชุมชนวัด
ประยุรวงศ ์ที่บริเวณลาน
หน้าพระอุโบสถวัด   

3.5 วันพ่อ ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ถวายพระพรฯและ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
จิตอาสาพัฒนาวัดและ
ชุมชนถวายเป็นพระราช
กุศลแด่สมเด็จรัชกาลที่ 9  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ส.ว.ย.โมเดล ทั้ง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.6 วันขึ้นปีใหม่ มกราคม 2564 ไม่ได้ด าเนินกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา-2019 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ส.ว.ย.โมเดล ทั้ง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.7 วันเด็กแห่งชาติ มกราคม 2564 ไม่ได้ด าเนินกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา-2019 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ส.ว.ย.โมเดล ทั้ง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.8 วันมาฆบูชา กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ได้ด าเนินกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา-2019 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ส.ว.ย.โมเดล ทั้ง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.9 วันสงกรานต์ เมษายน 2564 ไม่ได้ด าเนินกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา-2019 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ส.ว.ย.โมเดล ทั้ง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.10 วันประเพณีที่วัดและชุมชนจัด
ขึ้น 

ตลอดปีงบประมาณ ไม่ได้ด าเนินกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ส.ว.ย.โมเดล ทั้ง 3 ข้อ 
สง่างาม 



โคโรนา-2019 วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.11 ร่วมแสดงความยินด/ีมุทติา ตลอดปีงบประมาณ 
2563 

โรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความยินดี มุทิตาจติ
เนื่องในโอกาสต่างๆ 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 
6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.12 ประชุมผู้ปกครอง พฤษภาคม-
พฤศจิกายน 2563 

โรงเรียนไดจ้ัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เป็น
ประจ าทุกปีเพื่อแจ้งและ
รายงานผลการด าเนินงาน
ต่างๆของทางโรงเรียน เพื่อขอ
ความร่วมมือจากคณะ
ผู้ปกครองและเป็นการพัฒนา
โรงเรียนในปตี่อๆไป 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 
6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.13 ประชุมคณะกรรมการการศึกษา พฤษภาคม-
พฤศจิกายน 2563 

โรงเรียนไดจ้ัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
รายงานผลการด าเนินงานของ
ทางโรงเรียน การพัฒนา
โรงเรียน และเพื่อขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการประจ าปรีวม
ไปถึงการการน าเสนอผลงานท่ี
ผ่านมา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 
6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 
 

4 ติดตาม ประเมินผลโครงการ กันยายน 2563, 
มีนาคม 2564 

จากการตดิตามทุกโครงการ
ด าเนินการเป็นที่เรยีบร้อย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 
6 ส.ว.ย.โมเดล ท้ัง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

5 รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

ตุลาคม 2563/ 
ธันวาคม 2563 

-  

รวม 66,684 บาท  



7. ปัญหาและอุปสรรค 
 1. เนื่องจากกิจกรรมมีหลายกิจกรรมที่ซ้อนกับโครงการอ่ืนจึงท าให้การด าเนินกิจกรรมบางกิจกรรม
เกิดความไม่สะดวก เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดจัดขึ้นท าให้ครูอาจไม่ได้เข้าร่วมตรงตามวัตถุประสงค์ 
 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ท าให้บางกิจกรรมต้องถูก
ยกเลิกการจัดกิจกรรม 
 3. การใช้งบประมาณบางกิจกรรมมีการใช้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น 

8. ข้อเสนอแนะ 
 1. ประชุมกรรมการการด าเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือเพ่ิมหรือลดบางกิจกรรมที่เกิดการทับซ้อนกับ
โครงการอื่นเพ่ือลดภาระงาน 
 2. ประชุมกรรมการการด าเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือกลั่นกรองการใช้งบประมาณไม่ให้เกินงบที่ตั้งไว้  



18. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวชนิตา  เกียรติขวัญบุตร 
 

ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
สนองตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 1. คุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายส าคัญท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งน าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เนื่องจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน มีวิธีการและเครื่องมือที่ได้

มาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ ทั้งด้านคุณภาพนักเรียนด้านกระบวนการ และ

ด้านปัจจัย ซึ่งความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาคือมุ่งให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้เล็งเห็นความส าคัญของโครงการนี้ จึงได้ให้การสนับสนุนทางด้าน

อาคาร สถานที่ ในการด าเนินงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กทุกคนในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญา เพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
2.3 เพ่ือส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

3. เป้าหมายการด าเนินงาน 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.2 ครูและบุคลากรร้อยละ 100 มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

 3.1.3 ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี มีประสิทธิภาพ 



 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาจ านวน 419 คน 
5. งบประมาณในการด าเนินงาน 

 
 

5. ผลการด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/สิ่งที่ต้องการวัด/
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนและบันทึกข้อมูลเพ่ือดูแลช่วยเหลือ
ต่อไป 

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนคน 

2 กิจกรรมการเก็บข้อมูลและคัด
กรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 

จัดท าแบบประเมินตนเอง SDQ และจัดประเภทของผู้ 
เรียนตามแบบการคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา เพ่ือทราบ 
ปัญหาและแก้ไขได้ถูกต้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ที ่ กิจกรรม/การปฏิบัติ 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน สิงหาคม - -  คุณครูประจ าชั้น 

2 กิจกรรมการเก็บข้อมูลและคัด
กรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 

สิงหาคม - 567 567 นางสาวชนินันท์ 
คล้ายมณี 

3 กิจกรรมจัดหาจัดสรร
ทุนการศึกษา 

กรกรฎาคม 8,214 - 8,214 นางสาวชนิตา 
เกียรติขวัญบุตร 

4 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา มีนาคม 1,320  1,320 นางสาวกิตติพร 
แข็งขัน 

รวม 10,110  



3 กิจกรรมจัดหา 
จัดสรรทุนการศึกษา 

โรงเรียนจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียน ตามประเภททุน
ต่างๆดังนี ้

   1. ทุนการศึกษาต่อเนื่องจากพระเทพปวรเมธี 
จ านวน 2 ทุน เป็นเงิน 14,000 บาท 
   2.  เงินจัดสรรทุนการศึกษาจากมูลนิธิราชปัญญาสุธี  

จ านวน 24 ทุน เป็นเงิน 24,000 บาท ดังนี้ 

   3. ทุนเรียนดีจ านวน 13 ทุน เป็นเงิน 26,000 
   4. ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนจากผู้สมทบทุน  
จ านวน 70 ทุน เป็นเงิน 70,000 บาท 
   5. ทุนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จ านวน 31 ทุน  
เป็นเงิน 46,500 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 140 ทุน เป็นเงิน 138,500 บาท 
    

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

4 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา จัดแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน 15 โรงเรียน 
ดังต่อไปนี้ 
    1. โรงเรียนสวนอนันต์ 
    2. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
    3. โรงเรียนวัดราชโอรส 
    4. โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
    5. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
    6. โรงเรียนทวีธาภิเษก 
    7. โรงเรียนวัดราชบพิธ 
    8. โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
    9. โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 
    10. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
    11. โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ 
    12. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
    13. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
    14. โรงรงเรียนสตรีวิทยา 
    15. โรงเรียนศึกษานารี 
 
    เพ่ือเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในการสอบเข้าศึกษา

สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษา  
ด้านที่ 1. คุณภาพผู้เรียน 



ชั้นมัธยมศึกษาต่อไป  

5 ครูและบุคลากรร้อยละ 100  

มี ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ร่ ว ม กั น ดู

ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

คุณครูประจ าชั้นทุกท่านได้ท าการเยี่ยมบ้านนักเรียน เก็บ
ข้อมูลและคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล เมื่อพบปัญหาก็
จ ะ ให้ ก า รช่ ว ย เหลื อ เป็ น ร ายบุ คคล  มี ก า รจั ดห า
ทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

6 ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 90 ให้
ความร่วมมือในการช่วยเหลือ
นักเรียน 

ผู้ปกครองได้ท าการแบบประเมินนักเรียน SDQ แบบการ
คัดกรอง กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา เพ่ือทราบปัญหาและหา
ทางแก้ไขร่วมกันกับคุณครูประจ าชั้น 

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

7 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งผล
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มี
ประสิทธิภาพ 

 

คุณครูประจ าชั้นทุกท่านได้ท าการเยี่ยมบ้านนักเรียน เก็บ
ข้อมูลและคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล เมื่อพบปัญหาก็
จ ะ ให้ ก า รช่ ว ย เหลื อ เป็ น ร ายบุ คคล  มี ก า รจั ดห า
ทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน อีกทั้งยัง
จัดสรรทุนเพ่ือเป็นก าลังใจให้กับนักเรียนที่เรียนดี และ
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
วัดประยุรวงศาวาส ครบรอบ และมอบทุนการศึกษา
ประจ าปีการศึกษาของทุกปี 

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

 

6. ปัญหา/อุปสรรค 

 ผู้ปกครองบางส่วนขาดความเข้าใจและไม่เห็นความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ข้อมูลที่ได้จากผู้ปกครองบางส่วนไม่ตรงกับสภาพจริง 

 
7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาในครั้งต่อไป 

ประชุมชี้แจงผู้ปกครองให้เห็นถึงความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



19. โครงการเพาะต้นกล้า  เยาวชน ศิลปิน ( ดนตรี – นาฏศิลป์และการละคร) 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร 
 

การสรุป  โครงการเพาะต้นกล้า  เยาวชน ศิลปิน ( ดนตรี – นาฏศิลป์และการละคร) 
ชื่อโครงการ โครงการ เพาะต้นกล้า  เยาวชน ศิลปิน ( ดนตรี – นาฏศิลป์และการละคร) 
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     ข้อที่  4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

หัวข้อ 4.4  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา  ยุทธ์ศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 
                                          ผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                                          ในรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดลและปฏิบัติตนตามชีวิตวิถีใหม่ 
            กลยุทธ์ที่  2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม 
            แนววิถีพุทธ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
            ตวัชี้วัดที่   2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยะธรรม ตาม 
            แนววิถีพุทธ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
สอดคล้องกับ   ส.ว.ย โมเดล   ข้อที่    3   ยอดเยี่ยมเยาวชน  
สนองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ข้อที่    1   คุณภาพของผู้เรียน   
       1.2.2       ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางจาตุรวรรณ  โตเร็ว, นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร,นางสาวโศภิณ  พันธุ์ทอง  
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม  2563  -   มีนาคม   2564 
........................................................................................................... ............................................................... 

1. หลักการ และเหตุผล 

นาฏศิลป์- ดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยทีมีการถ่ายทอดจากบรรพชน และครูอาจารย์  
รวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยรวมถึงพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเรื่อยลงมาจวบ
จนถึงปัจจุบัน ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงให้
ความส าคัญทางด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย ( โขน) จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มีการอนุรักษ์ และ
ถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังสืบต่อมา แม้ในปัจจุบันนี้ศิลปะการแสดงจะมีการพัฒนาที่ก้าวไกลขึ้นไปแต่
ศิลปะการแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทย ยังตราตรึงในจิตใจของชนต่างประเทศเป็นอย่างมาก เพราะในการแสดง 
มีการผสมผสานระหว่างความคิด การจินตนาการ มีการผสมผสานการแต่งกาย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และ การให้ความเคารพครูบาอาจารย์  และที่ส าคัญยังมีค าพูดที่ว่า ดูโขน ดูละคร แล้วย้อนกับมาดู
ตัวเอง  การแสดงย่อมมีการพัฒนาคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้การเรียนในวิชานาฏศิลป์ไทย ยังมี
ผลที่ท าให้ผู้เรียน มีประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ การรักษ์วัฒนธรรม การฝึกฝนทักษะ และที่ส าคัญก่ อให้เกิด



กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอด การพัฒนาศิลปะการแสดง ให้ก้าวไกล ทั้งรูปแบบนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ และนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน นาฏศิลป์ไทย – โขน – ละคร – ระบ า – ร า – ฟ้อน มีเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทยอย่างงดงาม และเป็นเอกลักษณ์ท่ีทุกคนบนโลกให้การยอมรับ 

ทั้งนีโ้รงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2545 
ที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพ่ือเป็นการพัฒนาให้เป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552  ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
เป็นส าคัญท่ีสุด โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีจุดมุ่งหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา 
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพที่สุจริต และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนพึงตระหนักถึง
ความเป็นไทยอย่างสม่ าเสมอ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ไทย – ดนตรีไทย 

2.2  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักในความเป็นไทยเล็งเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย – ดนตรีไทย 

      2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทางด้านศิลปะการแสดง 
      2.4 เพ่ือฝึกหัดและถ่ายทอดนาฎศิลป์ไทย –  ดนตรีไทย ให้ผู้เรียน 
      2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างท่ีสุด 

                2.6 เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย  
              โขน – ละคร –ระบ า – ร า – ฟ้อนและดนตรีไทย ตามชุมชนและหน่วยงานองค์กรภาครัฐ 
              และเอกชนต่างๆ ตามโอกาส 

3.  เป้าหมายแลการด าเนินงาน 

ด้านปริมาณ 
1.   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมโครงการร้อยละ  90 % 
2.   ครูผู้สอนในกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป์ – ทัศน์ศิลป์) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

        ที่เน้นผู้เรียนให้มีการลงมือปฏิบัติจริง ร้อยละ 90 % 
 3.   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถแสดงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยได้  
                ร้อยละ  90 %  
 4.  นักเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถปฏิบัติรวมวงดนตรีไทยได้ 
               ร้อยละ  90 % 

5.   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย  
      กับชุมชน และหน่วยงานราชการ 

    ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย – โขน –ละคร – ระบ า – ร า – ฟ้อน-ดนตรีไทย 

มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ท่าร า ท่าเต้น ตามความคิดและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ
ของการแสดงได้อย่างสวยงาม สอดคล้องกับกับความหมายของท่าร า  เหมาะสมกับโอกาส ลักษณะงานใน  



พิธีการ รวมถึงผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีดี มีสมรรถภาพส าคัญ 5 ประการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

  นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  
5.  งบประมาณ   

 งบประมาณ  45,000  บาท  ตลอดปีการศึกษา 
6. ผลการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม /สิ่งที่ต้องการวัด/
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส.ว.ย.โมเดล 

มาตรฐานการศึกษา 
1 การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

วางแผน  ก าหนดโครงการ 
ก าหนดกิจกรรม 
 และการจ าท าโครงการ 
เสนอโครงการ แบ่งงาน ภาระ
งานหน้าที่ในแต่ละกิจกรรม 

จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง ในกิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 มีคุณครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 ท่านประกอบไป
ด้วย คุณครูจาตุรวรรณ โตเร็ว  คุณครูโศภิณ 
พันธุ์ทอง และคุณครูสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณ
บุตร ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะ
ผู้บริหาร ได้ด าเนินการร่วมกันก าหนด
กิจกรรมและวางรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ
ในโครงการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมี
ประสิทธิ์ภาพมากข้ึนโดยมุ่งเน้นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของ
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส และก าหนด
ขอบเขต นโยบาย การจัดสรรงบประมาณ 
ในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติข้อที่  4 ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคมโดย
นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้
เข้าร่วมการแสดงและฝึก
ดัดศิลปะการแสดง
นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย 
โขน ละคร ระบ า ร า ฟ้อน 
หัวข้อ 4.4  สร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันทาง
สังคมทุนทางวัฒนธรรม
และความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยครูและนักเรียน
มีโอกาสได้ศึกษา
วัฒนธรรมทางชุมชน
บริเวณสถานศึกษาและ
สืบค้นข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมทางด้าน
การแสดง และดนตรี 
น ามาฝึกหัดและจัดแสดง
ในโอกาสต่างๆ  
สอดคล้องกับส.ว.ย โมเดล 
ข้อที่    3   ยอดเยี่ยม



เยาวชน นักเรียนได้ฝึกหัด
ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์
ไทย ดนตรีไทยและน า
แสดงในกิจกรรมต่างๆของ
ทางวัด ชุมชน องค์กร ที่
ขอความอนุเคราะห์การ
แสดงมายังสถานศึกษา 
สนองตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้อที่  
1   คุณภาพของผู้เรียน 
โดยผู้เรียนร้อยละ 90ใน
สถานศึกษาได้ฝึกหัดและ
ท าการแสดงนาฏศิลป์ไทย
และดนตรีไทยได้  1.2.2   
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยนักเรียนทุก
คนมีความภูมิใจใน
ศิลปะการแสดงของชาติ 
และอนุรักษ์
ศิลปะการแสดง โขน  
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม /สิ่งที่ต้องการวัด/
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส.ว.ย.โมเดล 

มาตรฐานการศึกษา 
2. 
 

2.1 ทศราช ทศรัฐ เฉลิมฉัตร 
เกริกเกียรติก้องไกล ไผท
สยาม รุ่งประเทือง  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ในหลวงรัชกาลที่ 10  
การบรรเลงดนตรีไทย  
ร าอาเศียรวาทราชสดุดี 

ไม่มีการจัดกิจกรรมการแสดง 
ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

ชุมชนเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ์ 
และไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรม 

ที่วางไว้ จ านวน 4,000 บาท 

 



 2.3 วันแม่แห่งชาติ น้อม
เกล้าอัญชุลี พระพันปี ฯ ขวัญ
เกล้า ชาวประชา  
-  บรรเลงวงดนตรีไทย 
 

ไม่มีการจัดกิจกรรมการแสดง 
ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

ชุมชนเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ์ 
และไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรม 

ที่วางไว้ จ านวน 4,000 บาท 

 

 2.4 มุทิตาคุรุปูชนีย์ ศรี ส.ว.ย. 
ร าอวยพรในชุดพระพิคเณศ
อ านวยพร 

ได้ด าเนินงานตามแนวทางกิจกรรมที่
วางแผนไว้ร่วมกับฝ่ายบริหารของโรงเรียน
ในส่วนของการจัดการแสดงเพ่ือเป็นการ
มุทิตาคารวะแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ 
และการด าเนินการกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไป
ตามตัวชี้วัดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 – 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีการฝึก
ปฏิบัตินาฏศิลป์  โขน ละคร ระบ า ร า ฟ้อน  
รวมไปถึงการบรรเลงดนตรีไทย และ
น าเสนอผลงานลานกิจกรรมโรงเรียนวัด
ประยุรวงศาวาส และได้วางงบประมาณไว้
4,000 บาท แต่มีการใช้งบประมาณใน
กิจกรรมนี้จ านวน 1,500 บาท 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติข้อที่  4 ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม
นักเรียนทุกคนได้มีโอกาส
ได้ท าการแสดงเพ่ือเป็น
การมุทิตาคารวะแด่ครูผู้
เกษียณอายุราชการ 
หัวข้อ 4.4  สร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันทาง
สังคมทุนทางวัฒนธรรม
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยนักเรียนทุกคน
ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมใน
องค์กร และการแสดงออก
ถึงวัฒนธรรมไทยของการ
แสดงความรักและเคารพ
แด่ครูอาจารย์ 
สอดคล้องกับส.ว.ย โมเดล 
ข้อที่    3   ยอดเยี่ยม
เยาวชนโดยนักเรียนทุก
คนแสดงออกถึงความ
กตัญญุตาแด่ครูผู้
เกษียณอายุราชการ สนอง
ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่  1   
คุณภาพของผู้เรียน เป็น
นักเรยีนที่ตระหนักถึง
วัฒนธรรมอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรม 
และมีความภูมิใจใน



ท้องถิ่นและความเป็นไทย
ในเอกลักษณ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย จารีต วัฒนธรรม
สืบไป 

 2.5 ค่ายเพาะพันธุ์ต้นกล้า
เยาวชนคนศิลปิน                    
(นาฏศิลป์ไทย) 

ไม่มีการจัดกิจกรรม 
 และไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรม 
 ที่วางไว้ จ านวน 6,000 บาท 

 

 2.6 ค่ายเพาะพันธุ์ต้นกล้า

เยาวชนคนศิลปิน                       

(ดนตรีไทย) 

ไม่มีการจัดกิจกรรม 
 และไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรม 
 ที่วางไว้ จ านวน 6,000 บาท 

 

 2.7 งานการกุศล ฯ   ไม่มีกิจกรรมงานกุศลใดๆ 
 และไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรม 

 ที่วางไว้ จ านวน 8,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

3 การใช้งบประมาณในโครงการ
เพาะต้นกล้าเยาวชนศิลปิน 
(ดนตรีไทย - นาฏศิลป์และ
การละคร )  
 ผู้จัดท าโครงการประมาณ
การไว้จ านวน 45,000  บาท   
ตลอดปีการศึกษา2563 

การใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีวางไว้ 
ในปีการศึกษา 2563 นั้น ใช้จ่ายไป 
1,500บาท 

 

ที ่ กิจกรรม /สิ่งที่ต้องการวัด/
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส.ว.ย.โมเดล 

มาตรฐานการศึกษา 
4 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6                     

เข้าร่วมโครงการ 90 % 
การด าเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด 
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1 – 6และนักเรียนได้    
เข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาคุรุปูชนีย์ ศรี ส.ว.ย.
ในโครงการ  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติข้อที่  4ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกนัทางสังคม
นักเรียนทุกคนได้มีโอกาส
แสดงความสามารถด้าน5 นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติ    



นาฏศิลป์และดนตรีไทย90 %  
     
นักเรียนไม่สามารถร่วมกิจกรรมและปฏิบัติ
ได้อย่างเต็มท่ีเพราะเนื่องจากสถานการณ์ 

โควิดเป็นเหตุ 

นาฏศิลป์ไทยและดนตรี
ไทย และ  สร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันทาง
สังคมทุนทางวัฒนธรรม
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน นักเรียนมีโอกาสได้
เข้าร่วมแสดงในงานชอง
ชุมชน และองค์กรต่างๆ   
สอดคล้องกับส.ว.ย โมเดล 
ข้อที่    3   ยอดเยีย่ม
เยาวชน นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการประดิษฐ์ท่าร าและ
ถ่ายทอดท่าร าพร้อม
น าเสนอผลงานได้อย่างดี
สนองตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ข้อที่  1   คุณภาพของ
ผู้เรียน คือสามารถ
แสดงออกในด้านดนตรี
ไทยและนาฏศิลป์ไทยได้  
1.2.2 ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
สามารถเข้าใจและ
ถ่ายทอดกระบวนท่าร าที่
ครูอาจารย์ วิทยากร 
ถ่ายทอดมาให้และ
สามารถเผยแพร่สู่ชุมชน 
องค์กร ได้เป็นอย่างดี 

6 นักเรียนสามารถเผยแพร่
นาฏศิลป์และดนตรีไทยสู่
ชุมชนและหน่วยงานที่ขอ
ความอนุเคราะห์การแสดง  
90 %  

7 นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ท่า
ร าและทักษะในการบรรเลง
ดนตรีไทย 90 % 

7.ปัญหาและอุปสรรค 
ในปีการศึกษา2563ปัญหาและอุปสรรคคือสถานการณ์โควิด 

8.ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนาในครั้งต่อไป 
  เตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมในปี 2564 รับมือกับสถานการณ์โควิค 



20. โครงการสุขภาพด ีชีวีมีสุข 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางมยุรี  โคสิตานนท์ 
 

โครงการ     สุขภาพดี ชีวีมีสุข       
กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป       
สนองตามยุทศาสตร์ชาติ   ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ข้อที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล   ข้อที่ 1  สง่างาม (SMART) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมยุรี  โคสิตานนท์   

1 .หลักการ และเหตุผล  
 การดูแลสุขภาพของบุคลากรและผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายจิตใจ มีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องด าเนินการทั้งในด้านการให้ความรู้สุขศึกษา โดยครูหรือบุคลากรทางสาธารณสุข  
การออกก าลังกาย การเฝ้าระวังและการควบคุมการติดต่อของโรคระบาด การเฝ้าระวังภาวะโภชนา การตรวจ
สุขภาพ การสุขาภิบาลอาหาร งานประกันภัยอุบัติเหตุ การฉีดวัคซีน งานห้องพยาบาล ความปลอดภัยในการ
เดินทางจราจร กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ทั้งหมดนี้เพ่ือป้องกันปัญหาด้านสุขภาพท่ีอาจเกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสตระหนักถึงความส าคัญจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้เรียนภายใต้โครงการ
สุขภาพดี ชีวีมีสุข         
2 .วัตถุประสงค์          
 2.1 เพ่ือส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน   
 2.2 เพ่ือจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน   
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพ    
3 .เป้าหมายและการด าเนินงาน         
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ         

3.1.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายจากบุคลากรทาง
การแพทย์ 1 ครั้ง/ปี 
3.1.2 นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพ  
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

  3.1.3 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนรับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพและเฝ้าระวัง 
                     โรค   โรคระบาดที่เกิดข้ึน    

3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ         
  3.2.1 นักเรียนทุกคนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงเหมาะสมกับวัย 

3.2.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและน าไป
ปฏิบัติเป็นประจ า 



4 .กลุ่มเป้าหมาย          
 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสทุกคน     
5 .กิจกรรมปฏิบัติ          

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1  ออกก าลังกายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564 2,000 นางมยุรี  โคสิตานนท์ 

2 กีฬาสี ส.ว.ย. เกมส์ (แข่งขันกีฬาภายใน) ม.ค. 2564 35,000 นายชัยพล  ยมจันทร์ 

3 ต่อต้านยาเสพติด พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564 2,000 นายชัยพล  ยมจันทร์ 

4 หนูน้อยปลอดภัยสร้างวินัยจราจร พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564 1,000 นายชัยพล  ยมจันทร์ 

5 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค (เฝ้าระวังและควบคุมโรค) พ.ค. 2563- ก.พ. 2564 1,000 นางมยุรี  โคสิตานนท์ 

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

7 ประกันอุบัติเหตุ  ตลอดปีการศึกษา 1,000 น.ส.สชุาวดี  ศรีเมือง 

8 ภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร ตลอดปีการศึกษา 1,000 นางมยุรี  โคสิตานนท์ 

9 ห้องพยาบาล   ตลอดปีการศึกษา 5,000 นางสาวอุรุชา  
         จันทนภานันท์ 

 
6 .ทรัพยากร           
   งบประมาณท้ังหมด    50,000.00  ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )  
กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ใช้เงินในโครงการ ค่าตอบแทน  ค่าวัสดุ 
1.ออกก าลังกาย - -  - -0 

2.กีฬาส ี - 33,000 2,000 -0 

3.ต่อต้ายยาเสพตดิ - - 2,000  -0 

4.หนูน้อยปลอดภยั
สร้างวินัยจราจร 

- - - -0 

5.เฝ้าระวังควบคุมโรค - 1,000  - -0 

6. ตรวจสุขภาพ - 1,000  - -0 

7.ประกันอุบัติเหต ุ - - - -0 

8.ภาวะโภชนาการ - 1,000 - -0 

9.ห้องพยาบาล - - 5,000 -0   

 
 
หมายเหตุ    -  ห้องพยาบาลใช้เงินจากบัญชีห้องพยาบาล(มาจากเงินประกันอุบัติเหตุ) ในสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   เป็นเงิน  34.495 บาท 
                -   ไม่ได้ใช้เงิน   50,000.00  บาท ที่ได้รับจัดสรรของโครงการ 



7 .การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้การประเมิน ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนและบุคลากรได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 80 % สังเกต,ประเมินผล แบบสังเกต,แบบประเมิน 
2 นักเรียนและบุคลากรได้รับการบริการด้านสุขภาพ 80 % สังเกต,ประเมินผล แบบสังเกต,แบบประเมิน 
3 นักเรียนและบุคลากรได้รับข่าวสารด้านสุขภาพ 80 % สังเกต,ประเมินผล แบบสังเกต,แบบประเมิน 

8 .ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ          
 8.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย    
 8.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพ    
 8.3 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพ 


