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ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ตั้งอยู่ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร 
เป็นพื้นที่ของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซึ่งเดิมเป็นสวนกาแฟของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ 
ผู้สำเร็จราชการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นวัดหลวง   
ชั ้นโท (ชั ้นวรวิหาร) ในปี พ.ศ. 2504 พระพุทธวรญาณ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสได้มอบที่ดินให้
กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ในพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา เปิดครั้งแรกใน
ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 ถึงช ั ้นประถมศึกษา ปีที ่  7 อาคารเร ียนเป็นอาคาร 3 ชั ้น แบบพิเศษ  
จำนวน 11 ห้องเรียนในปีเดียวกันก็ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารอีกจำนวน 6 ห้องเรียน เป็น 17 ห้องเรียน 
 ปี  2505 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเพ่ิมอีกเป็น 23 ห้องเรียน เป็นรูปตัว U ทำพิธีเปิดเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2505 โดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีการศ ึกษา 2521 เป ิดเร ียนในระด ับช ั ้นประถมศึกษาปีท ี ่  1 ถ ึงช ั ้นประถมศึกษาป ีท ี ่  6  
และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น ด้านหลังอาคารเรียน รูปตัว U ทางทิศตะวันออก 

ปี 2546 ได้รับการประเมินประกันคุณภาพภายนอก สำนักงานประกันคุณภาพภายนอกรอบท่ี 1 
ปี 2548 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 ของเขตธนบุรี (โครงการ 1 อำเภอ  

1 โรงเรียนในฝัน) 
 ปี 2549 ได้ร ับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานประกันคุณภาพภายนอก 
รอบท่ี 2 ภาพรวมในระดับ ดีมาก 
 ปี 2554 ได้ร ับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานประกันคุณภาพภายนอก 
รอบท่ี 3 ภาพรวมในระดับ ดีมาก 
 ปี 2558 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่น 6 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ รับรางวัล  
Energy mind award ระดับ 4 ดาว จาก การไฟฟ้านครหลวง 
 ปี 2560 ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงห้องน้ำของนักเรียนและครูทุกห้อง และปรับปรุงที่พักผู้ปกครอง 
ด้านหน้าโรงเรียน และปรับปรุงบันไดอาคารเรียนทั้งหมด 
 ปี 2562 ได ้ร ับงบประมาณ เปลี ่ยนหลังคาอาคารเร ียนอาคารประกอบและฝ ้าโรงอาหาร 
ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้รับเงินบริจาคเพ่ือปรับปรุงห้องประชุมพระเทพปวรเมธี  
 ปี 2563 ได้งบประมาณจาก เปลี่ยนกระเบื้องบริเวณสนามของโรงเรียนทั้งหมด จัดทำห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 25 เครื่อง  
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 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ถึงชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 มีนักเรียน 425 คน  
21 ห้องเรียน ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 19 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  ลูกจ้างประจำ 
1 คน แม่บ้าน 2 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน  
 โรงเร ียนว ัดประย ุรวงศาวาสอย ู ่ ในส ังก ัดสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน  
เขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากร ุงเทพมหานคร สถานที่ต ั ้งของโรงเร ียน : ถนนเทศบาลสาย 1  
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ี รหัสไปรษณีย์ 10600 โทรศัพท์ 02-4652860 โทรสาร 02-4662001   
E-mail: swy2557@gmail.com  Website: http://www.swy.ac.th 
 
ปรัชญาโรงเรียน : รู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้เจริญ 
วิสัยทัศน์:     โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ ส.ว.ย.โมเดล 
เอกลักษณ์:    ลูก ส.ว.ย. เป็นผู้รู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้เจริญ 
อัตลักษณ์:    มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามแนววิธีพุทธ 
คุณธรรมอัตลักษณ์: วินัย ความรับผิดชอบ จิตอาสา 

 
การจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 การบริหารงานโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน 
แบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 
1. ด้านการบริหารวิชาการ  มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ 
 1.1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  
 1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ  
 1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
 1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
 1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
 1.6 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
 1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
 1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
 1.9 การนิเทศการศึกษา  
 1.10 การแนะแนว  
 1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
 1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
 1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

mailto:swy2557@gmail.com
http://www.swy.ac.th/
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 1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการ เละสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 1.15 การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
 1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา  
 1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ  มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกันคือ 
 2.1 การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
 2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
 2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
 2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
 2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
 2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
 2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
 2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา  
 2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 2.11 การวางแผนพัสดุ 
 2.12 การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน 
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี 
 2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ  
 2.14 การจัดหาพัสดุ  
 2.15 การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ  
 2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
 2.17 การเบิกเงินจากคลัง  
 2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
 2.19 การนําเงินส่งคลัง  
 2.20 การจัดทําบัญชีการเงิน  
 2.21 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
 2.22 การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
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3. ด้านการบริหารงานบุคคล  มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ 
 3.1 การวางแผนอัตรากําลัง  
 3.2 การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
 3.4 การเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.5 การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 3.6 การลาทุกประเภท  
 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 3.8 การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
 3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
 3.10 การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
 3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
 3.12 การออกจากราชการ  
 3.13 การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
 3.14 การจัดทําบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.16 การ
ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

 3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงาน บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 
4. ด้านการบริหารทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ 
 4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
 4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
 4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
 4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
 4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
 4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
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 4.8 การดําเนินงานธุรการ  
 4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
 4.10 การจัดทําสํามะโนผู้เรียน  
 4.11 การรับนักเรียน  
 4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
 4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 4.15 การทัศนศึกษา  
 4.16 งานกิจการนักเรียน  
 4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
 4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และ สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
 4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
  
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีผู้อำนวยการคือ นางสุรดา  ไชยสงคราม ยึดหลักบริหารแบบธรรมาภิบาล 
ใช้เทคนิคการบริหาร PDCA โดยการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน จึงมีคำสั่งมอบหมายงานให้ มีผู้รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1. นายพรชัย  ปิติควร  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 2. นางศิริวัลย์  ปรุงศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 3. นายชัยพล  ยมจันทร์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4. นายวรากร  ดวงประสาท  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
การจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน ดังกล่าว ได้จัดแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 1  
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กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
นางสาววรญัญา สุขลิ้ม 

 

 
 

 
 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
นายภีมวชิญ ์สีแก้ว 

 
 

กลุ่มสาระฯกอท. 
   นางสาวชนินันท์ คล้ายมณ ี
 

 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 
พละศึกษา 

นางมยุรี โคสติานนท ์
 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป ์

นางจาตุรวรรณ โตเร็ว 
 

กลุ่มสาระฯคณิตฯ
นางสาวกิตติพร แข็งขัน 

 
 

 

กลุ่มสาระฯวิทย ์
นางสาวสุชาวด ีศรีเมือง 
 

 

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

นางสาวฐิติมา ไสยโสภณ 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า 

มูลนิธิราชปัญญาสธุ ี

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ดร.สุรดา ไชยสงคราม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ ์

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นายวรากร  ดวงประสาท 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
นายพรชัย ปติิควร 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายชัยพล ยมจันทร์ 
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ข้อมูลบุคลากร 
 ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 19 คน  
ครูอัตราจ้าง 7 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  ลูกจ้างประจำ 1 คน แม่บ้าน 2 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน รายละเอียดดังนี้  
 
2.1) ฝ่ายบริหาร 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 นางสุรดา ไชยสงคราม 
27 กันยายน 2510 

ผู้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ 

ค.ด. 
(บริหารการศึกษา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
2.2) ข้าราชการครู 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 นางจาตุรวรรณ โตเร็ว 
29 ตุลาคม 2502 

ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.ม.  
(ศิลปกรรม) 

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
- หวัหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ 
- หวัหน้าฝา่ยนโยบายและแผน 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯศิลปะ 

2 นางสาวรักขณาวัลย์ ช่วงชัยชนะ 
9 เมษายน 2506 

ครูชำนาญการ กศ.บ.  
(สังคมศึกษา) 

- หวัหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- หวัหน้าฝา่ยกจิการนักเรียน 
- หวัหน้างานอาคารสถานทีแ่ละ
สภาพแวดล้อม 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

3 นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ 
17 มิถุนายน2509 

ครูชำนาญการ วท.บ.  
(ชีววิทยา) 

- หวัหน้าบรหิารงบประมาณ 
- หวัหน้างานบรหิารการเงิน 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

4 นางมยุรี โมสิตานนท์ 
7 ตุลาคม 2504 

ครูชำนาญการ กศ.บ.  
(พลศึกษา) 

- หวัหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

5 นางสาวจิรัชญา จันทร 
22 เมษายน 2524 

ครูชำนาญการ คม.  
(บริหารการศึกษา) 

- หวัหน้างานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

6 นางชุติมา สันตินิวัฒน์ 
22 กันยายน 2506 

ครูชำนาญการ ค.บ.  
(เทคโนโลยี) 

- หวัหน้างานธุรการ 
- ผู้จัดการสหกรณ์ 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

7 นางสาวชนินันท์ คล้ายมณี 
9 มีนาคม 2528 

ครูชำนาญการ วท.บ.  
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

- หวัหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
- หวัหน้างานวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน 

8 นายวรากร ดวงประสาท 
28 สิงหาคม 2512 

ครูชำนาญการ ค.บ.  
(ประถมศึกษา) 

- หวัหน้าฝา่ยบริหารทั่วไป 
- หวัหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
- หวัหน้างานจัดทำและเสนอขอ
งบประมาณ 
- หวัหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
- หวัหน้างานโสตทัศนศึกษา 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
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ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

9 นางสาวพัชนี คุณชื่น 
14 พฤษภาคม 2503 

ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ.  
(ประวัติศาสตร์) 

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

10 นายชัยพล  ยมจันทร์ 
7 กรกฎาคม 2532 

ครูปฏิบัติการ ศษ.ม. 
(การบริหารการศึกษา) 

- หวัหน้าฝา่ยบริหารงานบุคคล 
- หวัหน้างานจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
- หวัหน้างานวางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง 
- หวัหน้างานเวรยามรักษาการ 
- หวัหน้างานตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน
และผลการดำเนินงาน 
- หวัหน้างานบรหิารงานด้านพัสดุและ
สินทรัพย์ 
- หวัหน้างานปอ้งกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

11 นายพรชัย ปิติควร 
8 เมษายน 2534 

ครปูฏิบัติการ กศ.บ.  
(ภาษาไทย) 

- หวัหน้าฝา่ยบริหารวิชาการ 
- หวัหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- หวัหน้างานรับนกัเรียน 
- หวัหน้างานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- หวัหน้างานนิเทศศึกษา 
- หวัหน้างานการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- หวัหน้างานบรกิารเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

12 นายภีมวิชญ์ สีแก้ว 
25 กุมภาพันธ์ 2536 

ครปูฏิบัติการ ค.บ. 
(สังคมศึกษา) 

- หวัหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
- หวัหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
- หวัหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

13 นางสาวสุชาวดี ศรีเมือง 
15 เมษายน 2531 

ครูผู้ช่วย ค.บ. 
(วิทยาศาสตร์) 

- หวัหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
- หวัหน้างานบรหิารการบัญช ี
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

14 นางสาวฐิติมา ไสยโสภณ 
18 เมษายน 2533 

ครปูฏิบัติการ ค.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯภาษาตา่งประเทศ 

15 นางสาวกิตติพร แข็งขัน 
21 มีนาคม 2534 

ครูผู้ช่วย ค.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

- หวัหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
- หวัหน้างานทะเบียน 
- หวัหน้างานแนะแนว 
- หวัหน้างานประจำชั้น 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

16 นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 
13 มกราคม 2534 

ครูผู้ช่วย ค.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

- หวัหน้ากลุ่มสาระฯภาษาตา่งประเทศ 
- หวัหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯภาษาตา่งประเทศ 
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ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

17 นางสาววรัญญา สุขลิ้ม 
1 มกราคม 2538 

ครูผู้ช่วย 
 

ค.บ. 
(ภาษาไทย) 

- หวัหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย 
- หวัหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง 
- หวัหน้างานห้องสมุด 
- หวัหน้างานควบคุม  บำรุงรักษา  และ
จำหน่ายพัสด ุ
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

18 นางสาววาสนา บุญมา 
5 กุมภาพันธ์ 2527 

ครปูฏิบัติการ ค.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

- หวัหน้างานจัดหาพัสด ุ
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

19 นางสาวอุรุชา จันทนภานันท์ 
28 พฤศจิกายน 2534 

ครูผู้ช่วย ค.บ. 
(ภาษาจีน) 

- หวัหน้างานส่งเสริมสุขภาพอนามยัใน
โรงเรียน 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯภาษาตา่งประเทศ 

 

2.3) ข้อมูลครูอัตราจ้าง 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 นายวุฒิชัย ฉายวงศ์ศรีสุข 
22 ตุลาคม 2500 

ครูชำนาญการ คม. 
(การวัดผลประเมินผลการศึกษา) 

- ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ที่ปรึกษางานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- ที่ปรึกษางานวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- ที่ปรึกษางานนิเทศศึกษา 
- หวัหน้างานโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 
- หวัหน้างานประชาสัมพันธ ์
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

2 นางสาวโศภิณ  พันธุ์ทอง 
7 มีนาคม 2534 

ครูอัตราจ้าง ศศ.บ.  
(ดนตรีไทย) 

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯศิลปะ 

3 นางสาวรจนา รัตนพิทักษ์ 
2 มกราคม 2526 

ครูอัตราจ้าง ศศ.บ.  
(บรรณารักษ์) 

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
- บรรณารักษ ์

4 นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร 
28 สิงหาคม 2523 

ครูอัตราจ้าง ค.บ.  
(นาฏศิลป) 

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯศิลปะ 
 

5 นายจักรนรินทร์ ทองรักษ์ 
2 ตุลาคม 2527 

ครูอัตราจ้าง วท.บ.  
(ฟิสิกส์) 

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

6 นางสาวศิรประภา เผ่าเวียงคำ 
24 กรกฎาคม 2537 

ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯภาษาตา่งประเทศ 
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2.4) ข้อมูลลูกจ้างธุรการ 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 นางสาวกานดา วาสเกษม 
11 มกราคม 2539 

เจ้าหน้าที่ธุรการ ค.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

- งานธุรการ 

 
2.5) ข้อมูลลูกจ้างประจำ 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 นายฉลอง คำแสน 
16 มกราคม 2516 

ช่างสี มัธยมศึกษาตอนต้น - ขับรถโรงเรียน  
- งานควบคุมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานปรับปรุงซ่อมแซม 

 
2.6) ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 นางมนตรี ระติกุล 
12 กันยายน 2499 

แม่บ้าน ป.4 - ทำความสะอาด 
 

2 นางสุนี ปิ่นสุภา 
14 สิงหาคม 2499 

แม่บ้าน ป.4  - ทำความสะอาด 
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ข้อมูลนักเรียน 
 ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีจำนวนนักเรียน 427 คน จำแนกตามระดับชั้น 
ห้องเรียน และเพศ มีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับชั้น ห้องเรียน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ป.1/1 13 10 23 

ป.1/2 14 9 23 

รวม ป.1 27 19 46 

ประถมศึกษาปีที่ 2 

ป.2/1 6 13 19 

ป.2/2 10 9 19 

ป.2/3 11 9 20 
ป.2/4 12 7 19 

รวม ป.2 39 38 77 

ประถมศึกษาปีที่ 3 

ป.3/1 10 10 20 

ป.3/2 10 10 20 

ป.3/3 10 10 20 
ป.3/4 10 10 20 

รวม ป.3 40 40 80 

ประถมศึกษาปีที่ 4 ป.4/1 10 10 10 
ป.4/2 9 12 21 

ป.4/3 11 10 21 
รวม ป.4 30 32 62 

ประถมศึกษาปีที่ 5 ป.5/1 7 11 18 

ป.5/2 12 6 18 
ป.5/3 7 12 19 

ป.5/4 10 8 18 

รวม ป.5 36 37 73 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ป.6/1 8 14 22 

ป.6/2 12 10 22 

ป.6/3 12 10 22 
ป.6/4 15 8 23 

รวม ป.6 47 42 89 
รวม 219 208 427 
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ข้อมูลสถานที ่

1. อาคารเรียน อาคารประกอบ สนามและแหล่งเรียนรู้ 
  
 1.1. อาคารเรียน 
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีอาคารเรียน 3 หลังประกอบด้วย อาคารตึก 3 ชั้น รูปตัว U 
จำนวน 18 ห้องเรียน ห้องประชุม 3 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง 
  
 1.2. สนามและแหล่งเรียนรู้ 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีสนามพ้ืนที่ 512 ตารางเมตร มีหลังคาคลุม มีสวนหย่อม สวนพฤกษศาสตร์   
ต้นไม้ในวรรณคดี พืชผักสวนครัว  
 

2. ห้องทำงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
 2.1 ห้องทำงาน 
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีห้องผู้อำนวยการ 1 ห้อง สำนักงานห้องธุรการ 1 ห้อง  
ห้องวิชาการ 1 ห้อง ห้องงบประมาณ 1 ห้อง ห้องพักครู 2 ห้อง ห้องประชุมใหญ่จุได้ 100 คน 2 ห้อง  
ห้องประชุมเล็กจุได้ 30 คน 2 ห้อง 
 2.2 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

ชื่อห้อง จำนวน 
ลานปฏิบัติธรรม  1 แห่ง 

ห้องการงานอาชีพ  1 ห้อง 

ห้องจริยธรรม  1 ห้อง 
ห้องจัดแสดงนิทรรศการ  1 ห้อง 

ห้องดนตรี  1 ห้อง 
ห้องนาฎศิลป์  1 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  1 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ  1 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  1 ห้อง 

ห้องพยาบาล  1 ห้อง 
ห้องพัสดุ  1 ห้อง 

ห้องเรียน  18 ห้องเรียน 
ห้องศิลปะ  1 ห้อง 

ห้องสมุด  1 ห้อง 
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ข้อมูลทรัพยากร  
 สรุปงบประมาณที่ได้รับในปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. เงินงบประมาณ  
เป็นเงินเดือนข้าราชการ อาหารกลางวันนักเรียน/อาหารเสริมนม/เงินเรียนฟรี 15 ปี รายละเอียด ดังนี้ 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 
(แหล่งที่มา) 

งบประมาณ บาท งบประมาณ บาท  
เงินเดือน+วิทยฐานะ 8,100,700.00 เงินเดือน+วิทยฐานะ 8,100,700.00 กรมบัญชีกลาง 

เงินเดือนลูกจ้างประจำ 320,700.00 เงินเดือนลูกจ้างประจำ 320,700.00 กรมบัญชีกลาง 

เงินค่าหนังสือเรียน 316,301.00 เงินค่าหนังสือเรียน 329,108.72.00 อุดหนุนรายหัว 
เงินอาหารกลางวัน 
(20 บาท 200 วัน) 

1,846,000.00 เงินอาหารกลางวัน 
 

1,664,577.50 จ่ายตรงจาก
ท้องถิ่น 

เงินอาหารเสริมนม 
(7 บาท 260 วัน) 

839,930.00 เงินอาหารเสริมนม 
 

803,950.74 จ่ายตรงจาก
ท้องถิ่น 

เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
(390/คน) 

175,500.00 เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
 

175,500.00 เรียนฟรี 15 ปี 

เงินค่าเครื่องแบบ 
(360 บาท/คน) 

162,000.00 เงินค่าเครื่องแบบ 
 

162,000.00 เรียนฟรี 15 ปี 

เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(480 บาท/คน) 

216,000.00 เงินอุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

152,564.00 เรียนฟรี 15 ปี 
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2. นอกงบประมาณ 

2.1 เงินสมาคม ปีการศึกษา 2562 

รวมรับเงินสมาคม รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 
(คงเหลือ) 

- รวมรายได้ส่วนของสมาคม  
1,990,200.00 บาท 
เทอม 1  
1) ป.1 (69 คน x 3,000 บาท) 
2) ป.2-6  
(387 คน x 2,400 บาท) 
รวม  1,135,800.00  บาท 
เทอม 2 (356 คน x 2,400 
บาท) 
รวม  854,400.00  บาท 

1. เงินเดือนครูจ้างและค่าประกันสังคม  
จำนวน 5 คน 

75,900.00  

2. เงินเดือนแม่บ้าน และค่าประกันสังคม  
3 คน 

233,960.00  

3. ค่าสอนเสริมศักยภาพ 
 

704,140.00  

4. ค่าวารสารห้องสมุด  2,600.00  

5. ค่าไฟฟ้า   117,462.02  
6. ค่าโทรศัพท์   3,399.02  

7. อ่ืนๆ (ค่าหรีด, เงินช่วยงานต่างๆ) 
ค่าศึกษาดูงาน 150,000.00 

186,928.53  

8.เงินเดือนธุรการ 60,000.00  

รวมจ่าย 1,384,389.57  

 

2.2 เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) ปีการศึกษา 2562  

รวมรับเงินบำรุงการศึกษา รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 
(คงเหลือ) 

รวมรับรายได้  2,274,050.00 บาท 1. ค่านิตยภัทรพระ  86,500.00  
2. ค่าครูต่างประเทศ 45,000.00  

3. ค่ากระดาษ 38,520.00  

4. ค่าครุภัณฑ์  178,274.32  
5. ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่/
คอมพิวเตอร์ 

206,061.18  

6. เบ็ดเตล็ด 50,156.00  

7. ค่ากิจกรรม 
ตามโครงการต่างๆ 

1,362,630.92  

8. ค่ามุทิตา/ร่วมยินดีต่างๆ 37,596.00  

รวม  2,259,738.42 14,311.58 
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2.3 เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2562 

รับเงินอุดหนุน รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 
(คงเหลือ) 

2.3 รับเงินอุดหนุน 855,000.00 บาท 1. ค่าไฟฟ้า 797,836.80  
 2. ค่าโทรศัพท์ 23,236.34  

 3. ค่าประปา 45,237.82  

 4. ค่าน้ำมันรถยนต์ 17,328.90  
รวม  886,299.86 -31,299.86 

  

 2.4 เงินอ่ืนๆ 

รับเงิน รายการจ่าย 
จำนวน
จ่าย 

(บาท) 

หมายเหตุ 
(คงเหลือ) 

1. รับค่าประกันอุบัติเหตุ 
82,800.00 บาท 

จ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน 448 คน 

80,640.00 เคลมประกัน 14 คนรวมเป็นเงิน 
22,082.50 ส่วนที่เหลือใช้สำหรับ
นักเรียนที่มีอุบัติเหตุ / ห้องพยาบาล 

2. รับค่าบำรุงลูกเสือ 
2,127.31 บาท 

จ่ายค่ากิจกรรมลูกเสือ 
 

1,420.61 706.70 

 

จากข้อมูลการรับเงินงบประมาณ และค่าใช้จ่ายในปีการศึกษา 2562 ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
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การวางแผนการใช้งบประมาณในปี 2563 มีรายจ่ายประจำที่ต้องจ่าย ดังรายการต่อไปนี้ 

1. เงินงบประมาณ  

เป็นเงินเดือนข้าราชการ อาหารกลางวันนักเรียน/อาหารเสริมนม/เงินเรียนฟรี 15 ปี รายละเอียด ดังนี้ 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 
(แหล่งที่มา) 

งบประมาณ บาท งบประมาณ บาท  

เงินเดือน+วิทยฐานะ 8,100,700.00 เงินเดือน+วิทยฐานะ 8,100,700.00 กรมบัญชีกลาง 
เงินเดือนลูกจ้างประจำ 320,700.00 เงินเดือนลูกจ้างประจำ 320,700.00 กรมบัญชีกลาง 

เงินค่าหนังสือเรียน  เงินค่าหนังสือเรียน 329,108.72.00 อุดหนุนรายหัว 

เงินอาหารกลางวัน 
(20 บาท 200 วัน) 

1,800,000.00 เงินอาหารกลางวัน 
 

1,664,577.50 จ่ายตรงจาก
ท้องถิ่น 

เงินอาหารเสริมนม 
(7 บาท 260 วัน) 

819,000.00 เงินอาหารเสริมนม 
 

803,950.74 จ่ายตรงจาก
ท้องถิ่น 

เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
(390/คน) 

166,530.00 เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
 

175,500.00 เรียนฟรี 15 ปี 

เงินค่าเครื่องแบบ 
(360 บาท/คน) 

153,720.00 เงินค่าเครื่องแบบ 
 

162,000.00 เรียนฟรี 15 ปี 

เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(480 บาท/คน) 

204,960.00 เงินอุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

152,564.00 เรียนฟรี 15 ปี 

 

  

การวางแผนประมาณการงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 
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2. นอกงบประมาณ 

2.1 เงินสมาคม ปีการศึกษา 2563 

รวมรับเงินสมาคม รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 
(คงเหลือ) 

- รวมรายได้ส่วนของสมาคม  
1,065,600.00 บาท 
เทอม 1  
1) ป.1 (45 คน x 600 บาท) 
2) นักเรียนเข้าใหม่  
( 23 คน x 600 บาท)  
รวม 40,800.00 บาท 
เทอม 2 ( 427 คน x 2,400 
บาท) 
รวม 1,024,800.00 บาท 

1. เงินเดือนครูจ้างและค่าประกันสังคม  
จำนวน 5 คน 

75,900.00  

2. เงินเดือนแม่บ้าน และค่าประกันสังคม  
3 คน 

233,960.00  

3. ค่าสอนเสริมศักยภาพ 
 

704,140.00  

4. ค่าวารสารห้องสมุด  2,600.00  

5. ค่าไฟฟ้า   117,462.02  
6. ค่าโทรศัพท์   3,399.02  

7. อ่ืนๆ (ค่าหรีด, เงินช่วยงานต่างๆ) 
ค่าศึกษาดูงาน 150,000.00 

186,928.53  

8.เงินเดือนธุรการ 60,000.00  

รวมจ่าย 1,384,389.57  

 

2.2 เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) ปีการศึกษา 2563 

รวมรับเงินบำรุงการศึกษา รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 
(คงเหลือ) 

รวมรับรายได้ 1,195,600 บาท 
427 x 2,800.00  

(เก็บเทอมละ 1,400.00) 
 
 

1. ค่านิตยภัทรพระ  86,500.00  
2. ค่าครูต่างประเทศ 45,000.00  

3. ค่ากระดาษ 38,520.00  

4. ค่าครุภัณฑ์  178,274.32  
5. ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่/คอมพิวเตอร์ 206,061.18  

6. เบ็ดเตล็ด 50,156.00  

7. ค่ากิจกรรม 
ตามโครงการต่างๆ 

1,362,630.92  

8. ค่ามุทิตา/ร่วมยินดีต่างๆ 37,596.00  
รวม  2,259,738.42  
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2.3 เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2563 

รับเงินอุดหนุน รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 
(คงเหลือ) 

2.3 รับเงินอุดหนุน  1. ค่าไฟฟ้า 797,836.80  
427 x 1,900 2. ค่าโทรศัพท์ 23,236.34  

รวม 811,300.00 บาท 3. ค่าประปา 45,237.82  

 4. ค่าน้ำมันรถยนต์ 17,328.90  
รวม  886,299.86  

  

 2.4 เงินอื่นๆ 

รับเงิน รายการจ่าย 
จำนวน
จ่าย 

(บาท) 

หมายเหตุ 
(คงเหลือ) 

1. รับค่าประกันอุบัติเหตุ 
427 x  200 
รวม 85,400.00 บาท 

จ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน 427 คน 

76,860.00 ส่วนที่เหลือใช้สำหรับนักเรียนที่มี
อุบัติเหตุ /ห้องพยาบาล 

2. รับค่าบำรุงลูกเสือ  
ป.1  45 x  5 
รวม 225.00 บาท 

จ่ายค่ากิจกรรมลูกเสือ 
 

2,135.00  
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ชุมชน ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ตั้งอยู่ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร  
เป็นพื้นที่ของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
 อาณาเขตโรงเรียนทิศเหนือ ติดต่อกับโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์และซางตาครู้สศึกษา ทิศใต้ติดกับ
โรงเรียนศึกษานารี ทิศตะวันออกติดต่อสะพานพระพุทธยอดฟ้า ทิศตะวันตกติดต่อกับตลาดนกกระจอกและ 
ถนนอรุณอัมรินทร์ 
 บริเวณรอบๆ บริเวณโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีชุมชนล้อมรอบ ด้านเหนือชุมชนวัดกุฎีจีนและชุมชน
วัดกัลยาณ์ ด้านตะวันออก ชุมชนวัดประยูรวงศ์ ด้านทิศตะวันตกชุมชนวัดบุปผาราม 
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ ในเขตบริเวณโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีดังนี้ 

1. ขนมฝรั่งกุฎีจีน 2. โบสถ์ซางตาครู้ส 

3. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 4. พระราชวังเดิม (วังพระเจ้าตากสิน) 
5. มัสยิสกุฎีขาว 6. เขามอในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

พระพุทธนาควัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สถานพยาบาลของหมอบรัดเลย์ 

พิพิธภัณฑ์ประยูรภัณฑาคาร เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
วัดบุปผารามวรวิหาร โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
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แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ระยะ 5 ปี (ปกีารศึกษา 2562-2567) 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เคียงคู ่ส.ว.ย. โมเดล 
 
พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ หลากหลายรูปแบบ 
โดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ วัดผลและประเมินผลการศึกษาตามสภาพจริงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาการ มุ่งเน้นเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเกิด 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการ เป็นคนดี เก่ง มีความสุข ตามหลักโรงเรียน
วิถีพุทธ ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล (S.WY Model) 

3. พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ ส่งเสริมครูให้จัดทำหรือใช้สื่อ ICT ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าได้เต็มศักยภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4. ส่งเสริมให้ครูมีทัศนคติและวิสัยทัศน์อันดีในการทำวิจัยในชั้นเรียนและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญโดยใช้กระบวนการ Knowledge sharing และ Active Learning 

5. กำหนดโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับการบริหารเชิงกลยุทธิ์และเน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่ายโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐาน 

 
เป้าประสงค์ (Corporate Objectives) 
นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ต้องมีคุณลักษณะตาม ส.ว.ย. โมเดล (สง่างาม วิชาการเปี่ยม ยอด

เยี่ยมเยาวชน (เก่ง ดี มีสุข) ดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน  
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ที่โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ต้องการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 ประการ ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะหลักของนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ที่โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ที่ต้องการ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่ 
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรง 
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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นอกจากนี้ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ได้ดำเนินการจัดทำ ส.ว.ย.โมเดล (S.W.Y. Model)  
ขึ้นมาเพ่ือพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม (Holistic Development) ดังรูป 
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ยุทธศาสตร์โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามแนววิถีพุทธ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล และปฏิบัติตนตามแนวชีวิตวิถีใหม่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
สู่การเป็นครูมืออาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามแนววิถีพุทธ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน (บวร.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล และปฏิบัติตนตามชีวติวิถใีหม่ 
 

เป้าหมาย 
ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบ ส.ว.ย. 

โมเดล และปฏิบัติตนตามชีวิตวิถีใหม่ 
 
กลยุทธ์ 
 1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีของผู้เรียนตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล  
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 3. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 

 
ตัวช้ีวัด 
 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4. ผู้เรียนปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

เป้าหมาย  
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดและมีผลการทดสอบ 

ระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ไม่ต่ำกว่าระดับชาติ 
 

กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมโครงการที่พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 2. ส่งเสริมโครงการการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนและแก้ปัญหา 
 3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 5. ส่งเสริมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 6. ส่งเสริมโครงการเสริมความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

  
ตัวช้ีวัด 
 1. ผู้เรียนมีความสามารถ  การอ่าน  การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนและแก้ปัญหาได้ 
 3. ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
 4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการแสวงหาความรู้และประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ 
 5. ค่าเฉลี่ยผลสอบระดับชาติของโรงเรียนสูงขึ้น 
 6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

สู่การเป็นครูมืออาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี โดยมุ่งเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  
เป้าหมาย 

ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ด้านวิชาการ  มีทักษะการใช้เทคโนโลยี  สร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการทำวิจัยในชั้นเรียน 

 
กลยุทธ์ 
 1. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้ และประสบการณ์ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยี และสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม   
 3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน 
  
ตัวช้ีวัด 
 1. ครูและบุคลากร นำความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 2. ครูและบุคลากร นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
 3. ครูและบุคลากรมีงานวิจัยในชั้นเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล โดยยึดแนววิถีพุทธ 

 
เป้าหมาย 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล โดยยึดแนววิถีพุทธ เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

 
 กลยุทธ์ 
 1. ผู้บริหารกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษา 
 2. ผู้บริหารวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. ผู้บริหารส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสาร ข้อมูลสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ 
 4. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  
 5. ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และแหล่งการเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
 
ตัวช้ีวัด 
 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษา อย่างมีคุณภาพ 
 2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ 
 4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
 5. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และแหล่งการเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน (บวร.) 

 
เป้าหมาย 

ผู้เรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีสัมพันธภาพที่ดีต่อการจัดการศึกษ 
 
กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของสถานศึกษาต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
 3. ส่งเสริมการให้ความรู้ การให้บริการแก่ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยากรและหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของสถานศึกษาต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
3. สถานศึกษามีการให้ความรู้ การให้บริการแก่ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
4. สถานศึกษาให้วิทยากรและหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  



29 
 

 
 
 
 
 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
เปรียบเทียบระหว่างปี การศึกษา 2558– 2560 

 

ระดับ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาพรวม เพิ่ม/ล
ด 

 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560  
เขต 56.47 60.54 55.90 54.08 46.63 49.37 56.25 52.29 47.18 49.55 47.5 45.28 54.09 51.74 49.43 -2.59 
สังกัด 48.39 51.88 45.29 36.61 31.11 32.73 41.76 38.76 35.55 41.55 40.27 38.13 42.08 40.51 37.92 -2.53 

ประเทศ 49.33 52.98 46.58 40.31 34.59 36.34 43.47 40.47 37.12 42.59 41.22 39.12 43.93 42.32 39.79 -6.36 
รร.ส.ว.ย

. 
55.0

6 
59.3

1 
54.0

6 
61.6

6 
54.8

7 
46.1

8 
53.3

6 
54.4

5 
47.8

9 
49.4

4 
49.9

4 
44.9

7 
54.8

8 
54.6

4 
48.2

8 
-2.31 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เปรียบเทียบระหว่างปี การศึกษา 2561– 2562 
 

ระดับ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาพรวม 

  2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

เขต 65.13 57.01 53.16 47.31 50.98 41.16 46.32 42.86 54.36 47.08 

สังกัด 54.61 47.95 35.47 30.86 35.65 31.6 38.83 34.3 43.19 36.17 

ประเท
ศ 

55.9 49.07 39.24 34.42 37.5 32.9 39.93 35.55 44.98 37.98 

รร.
สวย. 

67.0
1 

58.7
9 

55.0
9 

51.1
5 

49.6
3 

46.4
7 

46.2
1 

47.8
9 

54.4
9 

51.0
7 

เพ่ิม/
ลด 

-8.22 -3.94 -3.16 1.68 -3.42 
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การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน โรงเรียนได้นำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นพ้ืนฐานจัดทำ  

ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจาก ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y. Model) ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ยังนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2561 มาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ซึ่งรายละเอียด มีดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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ประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เร ื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  

เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

 

ด้วยโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการ 

เรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนดและ

เป็นไปตามเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง 

และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี  

เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสจึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม

ข้อ ๑๔ (๑) และข้อ ๑๕ ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา          

พ.ศ.๒๕๕๓ ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้รวมทั้ง

สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนชุมชนและท้องถิ่นใช้ดำเนินงานและประเมินคุณภาพสำหรับระบบการ

ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ ดังนั้นโรงเรียนวัดประยุวงศาวาสจึงได้

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องกำหนด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่องใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันให้คุณภาพภายในของสถานศึกษา

ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
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 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ มี

จำนวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

    และแก้ปัญหา 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  

       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

            ทั้งนี้ให้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

       (นางสุรดา ไชยสงคราม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

-------------------------------------- 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที ่กำหนด เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้น
ของสถานศึกษา โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จึงปรับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื ้นฐานและได้กำหนดค่าเป ้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของ ผู้เกี ่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ผู้ปกครอง เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื ่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  
มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๖๓   

 
 

...................................................................  
(นางสุรดา ไชยสงคราม )  

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ๘๘ ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 8๖ ดีเลิศ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
8๔ 

ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 8๖ ดีเลิศ 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9๑ ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8๑ ดีเลิศ 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 8๘ ดีเลิศ 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 9๕ ยอดเยี่ยม 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลายหลาย 9๓ ยอดเยี่ยม 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๗๕ ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม 

๓.1 มีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

๓.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
๓.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

๓.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
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จากข้อมูลดังกล่าว ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสจึงได้ดำเนินการประชุม วางแผน 
และสรุปเป็นโครงการได้ทั้งสิ้น 20 โครงการ ประกอบด้วย วิชาการ 11 โครงการ บริหารทั่วไป 7 โครงการ 
บริหารงานบุคคล 1 โครงการ บริหารงบประมาณ 1 โครงการ ดังนี้  
 1. โครงการ Bilingual all around (บริหารวิชาการ) 
 2. โครงการฝึกทักษะอาชีพ เพ่ิมประสบการณ์ชีวิต (บริหารวิชาการ) 
 3. โครงการพัฒนาผู้เรียน (บริหารวิชาการ) 
 4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (บริหารวิชาการ) 
 5. โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิด (บริหารวิชาการ) 
 6. โครงการเพิ่มประสิทธิผลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (บริหารวิชาการ) 
 7. โครงการโรงเรียนคุณธรรม (บริหารวิชาการ) 
 8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (บริหารวิชาการ) 
 9. โครงการโรงเรียนสุจริต (บริหารวิชาการ) 
 10. โครงการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้สู่การพัฒนาตนเอง (บริหารวิชาการ) 
 11. โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน (บริหารวิชาการ) 
 12. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บริหารงานบุคคล) 
 13. โครงการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (บริหารงบประมาณ) 
 14. โครงการ ส.ว.ย. พอเพียง (บริหารทั่วไป) 
 15. โครงการ ส.ว.ย. รักษ์โลก (บริหารทั่วไป) 
 16. โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารทั่วไป (บริหารทั่วไป) 
 17. โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชมุชน (บวร) (บริหารทั่วไป)  
 18. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (บริหารทั่วไป) 
 19. โครงการเพาะต้นกล้าเยาวชนศิลปิน (ดนตรี-นาฏศิลป์ และการละคร) (บริหารทั่วไป) 
 20. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข (บริหารทั่วไป) 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงการของโรงเรียนกับ ยุทธศาสตร์ชาติ  ส.ว.ย. โมเดล 

และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(6 ข้อ) 

ส.ว.ย.โมเดล 
(สง่างาม 

วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยม
เยาวชน) 

มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
(3 มาตรฐาน) 

หมายเหตุ 

1. โครงการ Bilingual all around ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 

2. โครงการฝึกทักษะอาชีพ  
เพ่ิมประสบการณ์ชีวิต 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นางสาวชนินันท์  คล้ายมณ ี

3. โครงการพัฒนาผู้เรียน ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

นางสาวรักขณาวัลย ์  
ช่วงชัยชนะ 

4. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ข้อที่ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นายวุฒิชยั  ฉายวงศ์ศรีสุข 

5. โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการคิด 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นางชุติมา   สันตินวิัฒน ์

6. โครงการเพิ่มประสิทธิผลยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นายพรชัย ปิติควร 

7. โครงการโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นายจกัรนรินทร์  ทองรักษ ์

8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นายภีมวิชญ์  สีแกว้ 

9. โครงการโรงเรียนสุจริต ข้อ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นางสาววาสนา บุญมา 
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โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(6 ข้อ) 

ส.ว.ย.โมเดล 
(สง่างาม 

วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยม
เยาวชน) 

มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
(3 มาตรฐาน) 

หมายเหตุ 

10. โครงการส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้สู่การพัฒนาตนเอง 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นางสาววรัญญา สุขลิ้ม 

11 .โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือสร้าง
นิสัยรักการอ่าน 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นางสาวรจนา  รัตนพิทักษ ์

12. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

นายชัยพล ยมจันทร ์
 

 
 
 
 
 
 

 

13. โครงการบริหารงบประมาณอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ข้อที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ 

14. โครงการ ส.ว.ย. พอเพียง ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นางสาววรัญญา  สขุลิ้ม 

15. โครงการ ส.ว.ย. รักษ์โลก ข้อที่ 5 การจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นางสาวจิรัชญา  จันทร 

16. โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารทั่วไป 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

นายวรากร  ดวงประสาท 

17. โครงการความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน (บวร) 

ข้อที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

นางสาวสุชาวดี ศรีเมือง 

18. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ผู้เรียน 
 
 
 

นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 
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โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(6 ข้อ) 

ส.ว.ย.โมเดล 
(สง่างาม 

วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยม
เยาวชน) 

มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
(3 มาตรฐาน) 

หมายเหตุ 

19. โครงการเพาะต้นกล้าเยาวชน
ศิลปิน (ดนตรี-นาฏศิลป์ และการ
ละคร) 

ข้อที่  4 ดา้นการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นางจาตุรวรรณ  โตเร็ว 

20. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

นางมยุรี  โคสิตานนท ์
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ตารางการประมาณการ การใช้งบประมาณแต่ละโครงการ 

 
โครงการ 

ประเภทของงบประมาณ  หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

ค่าใช้สอย 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1. โครงการ Bilingual all around - 9,000  10,000  19,000 
2. โครงการฝึกทักษะอาชีพ  
เพ่ิมประสบการณ์ชีวิต 

- 2,500 21,000 23,500 

3. โครงการพัฒนาผู้เรียน 5,000 158,500 4,600 168,600.00 

4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

- 1,000 2,000 3,000 

5. โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการคิด 

- - 4,000 4,000 

6. โครงการเพิ่มประสิทธิผลยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

15,000 242,000 55,000 312,000 

7. โครงการโรงเรียนคุณธรรม - - 1,200 1,200 

8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 193,600 49,700 13,000 256,300 

9. โครงการโรงเรียนสุจริต - 3,300 3,700 7,000 
10. โครงการส่งเสริมทักษะการแสวงหา
ความรู้สู่การพัฒนาตนเอง 

10,000 5,000 8,500 23,500 

11. โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือสร้างนิสัย
รักการอ่าน 

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

12. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4,000 182,000 2,500 188,500 

13. โครงการบริหารงบประมาณอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

- 53,000 492,000 545,000 
 

14. โครงการ ส.ว.ย. พอเพียง - - 5,000 5,000 
15. โครงการ ส.ว.ย. รักษ์โลก 1,000 9,400 6,300 16,700 

16. โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารทั่วไป 

- 68,000 182,000 250,000 

17. โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน 
บ้าน วัด และชุมชน (บวร) 

11,000   50,000 - 61,000 
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โครงการ 

ประเภทของงบประมาณ  หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน

(บาท) 
ค่าใช้สอย 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

18. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1,500 9,500 3,000 14,000 

19. โครงการเพาะต้นกล้าเยาวชนศิลปิน 
(ดนตรี-นาฏศิลป์ และการละคร) 

12,000 16,000 4,000 32,000 

20. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข - 33,000 17,000 50,000 

รวม 259,100 875,400 848,300 1,983,300 

 
รายละเอียดแต่ละโครงการมี ดังต่อไปนี้ 
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ชื่อโครงการ     Bilingual all around 

กลุ่มงาน     วิชาการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ         ข้อที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน      ข้อ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเรียน 

สอดคล้องยุทธศาสตร์สถานศึกษา        ข้อที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน 

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส.ว.ย โมเดลหัวข้อ                                  1, 2, 3 (สง่างาม วิชาการเปี่ยม ยอดเยี่ยมเยาวชน) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564) 

 

1.หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันนี้ภาษาต่างประเทศมีบทบาทสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน  เนื่องจาก

เป็นเครื ่องมือสำคัญในการติดต่อสื ่อสาร  การศึกษาการแสวงหาความรู ้  การสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับ

วัฒนธรรม และวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก  และช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจต่อตนเองและผู้อื่นดขีึ้น 

เรียนรู้และเข้าใจ ความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาแก่

นักเรียน จึงจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้มีประสบการณ์  

ในการใช้ภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบกิจกรรมและการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ มีเจต

คติท่ีดี และมีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป 

 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้วันสำคัญและวัฒนธรรมของต่างชาติ 

2.3 เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2.3 เพ่ือสร้างนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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3. เป้าหมายและการดำเนินงาน 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใจความแตกแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีการพัฒนาทักษะทางภาษา และสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้

อย่างถูกต้อง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/การปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  

ค่าใช้สอย 
 

ค่าวัสดุ รวม 

1 เสนอโครงการ กรกฎาคม 
2563 

- - - นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 

2 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัด

กิจกรรมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

กรกฎาคม 

2563 

- - - นางสุรดา ไชยสงคราม 

3 ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ตลอด 

ปีการศึกษา 

- - - กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

3.1 กิจกรรม Languages Small talk   500 500 1,000 นางสาวศิรประภา เผ่าเวียงคำ 
3.2 กิจกรรม Christmas  4,000 5,000 9,000 นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 

Joffrey EA Gapuz 
3.3 กิจกรรม All about Chinese  500 500 1,000 นางสาวอุรุชา จันทนภานันท์ 

3.4 กิจกรรม  
Intensive English Situation 

 3,000 3,000 6,000 นางสาวฐิติมา  ไสยโสภณ 

3.5 กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

 1,000 1,000 2,000 นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 

4 สรุปโครงการ เมษายน 
2564 

- - - กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

รวมทั้งสิ้น 9,000  10,000  19,000  
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6. วิธีการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
6.1 เชิงปริมาณ 
 

- การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
- การปฏิบัติจริงและชิ้นงาน 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 

- การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ - แบบสอบถามความพึงพอใจ 

  

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    

7.1 นักเรียนได้แสดงความสามารถและสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล (S.W.Y.Model)  

  ข้อที่ 1  ส : สง่างาม (SMART) 
  ข้อที่ 2  ว : วิชาการเปี่ยม (WISE)  
  ข้อที่ 3  ย : ยอดเยี่ยมเยาวชน (YOUTHFUL) 

 7.2 นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 7.3 นักเรียน-ครู สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารได้ถูกต้องและเหมาะสม 

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 

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

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

(นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 

ครูผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

(พระเทพปวรเมธี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ      โครงการฝึกทักษะอาชีพ เพ่ิมประสบการณ์ชีวิต 

กลุ่มงาน     บริหารวิชาการ  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา       2. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

      ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวชนินันท์  คล้ายมณี 

ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม  2563 – มีนาคม 2564) 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

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

การจัดการศึกษามาตรา 23(5)  การจัดการศึกษา ต้องให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ให้สถานศึกษาฝึกทักษะการทำงาน การจัดการ การ เผชิญสถานการณ์ และ

การประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื ่อการดำรงชีวิต จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมความสามารถและทักษะผู้เร ียน   

ชื่อว่า “โครงการฝึกทักษะอาชีพ  เพิ่มประสบการณ์ชีวิต” ขึ้นในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ตระหนักถึงความสำคัญท่ีจะพัฒนาทักษะการทำงาน และทักษะชีวิต 

ให้เกิดกับผู้เรียนทุกระดับชั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตอารมณ์ของ ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ และหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานทักษะชีวิต 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ  ทักษะในการทำงาน 

 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ  ทักษะในการดำรงชีวิต 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 87  มีความคิดริเริ่ม และทำงานด้วยความภาคภูมิใจ 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ

สมเหตุสมผล ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาได้

อย่างมีสติ มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

4.กลุม่เป้าหมาย 

 ผู้เรียนทุกคนภายในสถานศึกษา 

5.กิจกรรมและการดำเนินงาน 

 5.1 กิจกรรมการปฏิบัติ  ( Gantt  Chart ) 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ กรกฎาคม  2563 นางสาวชนินันท์  คล้ายมณี 

2 
 

ประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมและ     
แต่งตั้งคณะทำงาน 

กรกฎาคม  2563 
 

นางสาวชนินันท์  คล้ายมณี 
ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ 
 

3 
 

การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ 
3.1 กิจกรรมสร้างอาชีพ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางสาวชนินันท์  คล้ายมณี 
ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ 
 

 3.2  กิจกรรมหนูน้อยฝึกขายมุ่งหมายสู่อาชีพ ตลอดปีการศึกษา 
 

นางสาวชนินันท์  คล้ายมณี 
ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ 

 
 

3.3 กิจกรรมเตรียมพร้อมซ้อมแข่ง ตุลาคม – 10 
มกราคม 2564 
 

นายวรากร  ดวงประสาท 
นางสาวชนินันท์  คล้ายมณี 
ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ 

4 สรุปผลโครงการ มีนาคม 2564 นางสาวชนินันท์  คล้ายมณี 

 

6. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรยีนวัดประยุรวงศาวาส 
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7. งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ ( เงินรายได้สถานศึกษา ) จำนวน 23,500  บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน 
( บาท ) 

ค่าใช้สอย 
( บาท ) 

ค่าวัสดุ 
 ( บาท ) 

หมายเหตุ 

1.ประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมและ
แต่งตั้งคณะทำงาน 

- - - - 

2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนดังนี้ - - - - 
    -กิจกรรมสร้างอาชีพ - ค่ารถเดินทาง

ซื้ออุปกรณ์  
500 บาท 

ค่ารถเดินทางไป
เรียนรู้นอก

สถานที่ 
500  บาท 

 

-ดินปลูก 
-เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง 
-เมล็ดพันธุ์ผักโขม 
-กาบมะพร้าว 
-ปุ๋ย 
-กล้วย,เนย 
-เกลือ 
-ก้อนเชื้อเห็ด 
10,000บาท 

 

    -กิจกรรมหนูน้อยฝึกขายมุ่งหมายสู่อาชีพ - - - ค่าถุง  
-ค่าหนังยาง 
-ค่ากระดาษ 
ทำโลโก้ 
1,000 บาท 

- 

    -กิจกรรมเตรียมพร้อมซ้อมแข่ง - -ค่ารถเดินทาง
ซื้ออุปกรณ์  
1,000 บาท 
-ค่าอาหาร

นักเรียนช่วง 
ซ้อม  

500  บาท 

-ค่ากระดาษ 
-ค่าหมึก 
ประชาสัมพันธ์วันแข่งขัน 
-ค่าวัสดุ  
ค่าอุปกรณ์  
ค่าวัตถุดิบ  
10,000 บาท 

- 

3.สรุปผลโครงการ - - - - 
รวม - 2,500 21,000  
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8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนมีความสามารถในกา
ทำงานอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างสมเหตุสมผล 
2.นักเรียนมีทักษะกระบวนการใน
การทำงานระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 87 
 
 
 

ร้อยละ 87 

1.การตรวจ
ผลงาน 
2.ผลการแข่งขัน 
3.การสังเกต 
 

1.แบบบันทึกข้อมูล 
 

 

9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา ผู้เรียนมี

ทักษะในการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

 

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 

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

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

(นางสาวชนินันท์  คล้ายมณี) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 
คร ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

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

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาผู้เรียน 

กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ 

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 และเป็นมิตรต่อ       

     สิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรักขณาวัลย์  ช่วงชัยชนะ  

ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

 

1. หลักการ และเหตุผล 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้

พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา 

อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการ

ทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติ จากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์

ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร

ความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิต

สาธารณะ เกิดทักษะการทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทย 

และพลโลก 

   

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนาและฝึกให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีและมีความรับผิดชอบ 

 2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการทำงานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่

เหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน และเอ้ือเฟ้ืออาทรสมานฉันท์ 
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 3. ฝึกส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 4. เพื่อให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

          5. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

          6. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

3. เป้าหมายและการดำเนินงาน 

3.1 เชิงปริมาณ 

  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี และมีความรับผิดชอบ 

 2. นักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่เหมาะสม 

ช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ 

 3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 4. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

  5. นักเรียนจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

          6. นักเรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

4.กลุ่มเป้าหมาย   

  นักเรียนทุกคน 
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5. ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ครูและบุคลากร มิถุนายน 2563 ครูรักขณาวัลย์ 
2.ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการ ครูและบุคลากร มิถุนายน 2563 ครูรักขณาวัลย์ 

3.ประชุมกำหนดกิจกรรมโครงการ ครูและบุคลากร มิถุนายน 2563 ครูรักขณาวัลย์ 
4.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ครูและบุคลากร มิถุนายน 2563 ครูรักขณาวัลย์ 

5. ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ นักเรียน 
 

ตลอดปีการศึกษา ครูรักขณาวัลย์ 
และคณะครู 

5.1กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี นักเรียน ตลอดปีการศึกษา คณะครูทุกคน 

- กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ และเนตร
นารี 

นักเรียน 
 

ตลอดปีการศึกษา คณะครูทุกคน 

- กิจกรรมวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ นักเรียน 
 

วันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 

ครูชัยพล และ 
คณะครู 

- กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า นักเรียน 
 

25 พฤศจิกายน2563 ครูชัยพล และ 
คณะครู 

- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี นักเรียน 
 

มกราคม 2564 ครูชัยพล และ 
คณะครู 

5.2 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียน 
 

สิงหาคม – ธันวาคม 
2563  

คณะครูทุกคน 

5.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียน ตลอดปีการศึกษา คณะครูทุกคน 

5.4 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

นักเรียน 
 

ตลอดปีการศึกษา ครูรักขณาวัลย์ 
และคณะครู 

6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ นักเรียน 
ครูและบุคลากร 

หลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม 

ครูที่ได้รับ
มอบหมาย 

7. สรุปผล/รายงานผลการจัดทำโครงการ ครูและบุคลากร มีนาคม 2564 ครูรักขณาวัลย์ 

8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา ครูและบุคลากร มีนาคม 2564 ครูรักขณาวัลย์ 
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6. งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) จำนวน 168,600 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ค่าใช้สอย 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ดำเนินกิจกรรมตามแผนดังนี้ 
1 กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
1.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและ
เนตรนารี 
- ค่าธงนายหมู ่

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1,000 

 

1.2 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  -  -  -  

1.3 กิจกรรมวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
- ค่าพวงมาลัย 

  100  

1.4 กิจรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี 
(ป.6) 
         -  ค่าท่ีพักและอาหาร  
         -  ค่าพาหนะ ไปกลับ 
         -  ค่าวิทยากร 

 
 
- 
- 

    5,500 

 
 

30000 
20,000 

- 

 
 
- 
- 
- 

เงิน
อุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 
 
 
 

2. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ป.1 – 5) 
         -  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   
         -  ค่าพาหนะ ไปกลับ 
         -  ค่าบัตรเข้าชม 
      

 
 

- 
- 

 
12,000 
44,500 
50,000 

 
- 
- 
- 

เงิน
อุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 
3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
         - ค่าถุงดำ/ ไม้กวาด / ที่โกยขยะ 

-  
500 

 
- 

 

4 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
     - ค่าปากกา/สีเมจิก/ กระดาษชาร์ท เทา-
ขาว/         

 
 
- 

 
- 

 
 
 500 
 

 
- 
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รายละเอียดการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ค่าใช้สอย 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

        กระดาษบรู๊ฟ/ กระดาษA4 
  - ค่าปลอกแขนคณะกรรมการนักเรียน 

   2000 

5 กิจกรรม Day Camp 
- ค่ากระดาษเอ4/ กระดาษโปสเตอร์ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

- - 
 

1,500 

 
500  

 

6.การประเมินผลและสรุป 
- ค่ากระดาษA4 

 
- 

 
- 

 
500 

 

รวม 5,000 158,500 4,600  

รวมทั้งสิ้น 168,600 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. วิธีการประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 

1 นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำ ผู้
ตามท่ีดี และมีความรับผิดชอบ  

92 1. การตอบ
แบบสอบถาม 
2. การสังเกต
พฤติกรรม 
3. การสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง 
4. การตรวจสอบ
รายการ 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบบันทึก
ข้อมูล 
3.แบบทดสอบ
และประเมินผล 
4.แบบสัมภาษณ์ 
5.แบบสำรวจ
รายการ 

2 นักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกัน รู้จัก
การแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่
เหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน เอ้ืออาทร
และสมานฉันท์ 

92 

3  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

92 

4 นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ตามวิถีประชาธิปไตย 

92 

5 นักเรียนจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนในการ
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

92 

6 นักเรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

92 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และมีความรับผิดชอบ 
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2. นักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่เหมาะสม 

ช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ 

 

3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

 5. นักเรียนจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ 

 6. นักเรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 

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

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

(นางสาวรักขณาวัลย์  ช่วงชัยชนะ) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 

คร ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

(พระเทพปวรเมธี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ      พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงาน      บริหารวิชาการ 

สอดคล้องมาตรฐานชาติข้อที่ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

    6.2 ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   

สอดคล้องกับ  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ ข้อ 1   ตัวชี้วัดที่ 1 

สอดคล้องกับ  ส.ว.ย. โมเดล   ข้อ 2 (วิชาการเปี่ยม)  

ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวุฒิชัย  ฉายวงศ์ศรีสุข 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2563 (มิถุนายน 2563 – เมษายน 2564)   

 

1. หลักการและเหตุ   

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวดที่ 6   

ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  มาตรา 47 , 48  กำหนดให้สถานศึกษาจัดระบบ

การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายใน  ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ

หน่วยงานต้นสังกัดประกอบกับกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา 2553  ข้อ 14   กำหนดให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ดังนั้นสถานศึกษาจึง

จัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือส่งเสริมกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 2.2  เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 2.3  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 2.4  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษา 
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 2.5  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 2.6  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

           2.4  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3.  เป้าหมายการดำเนินงาน 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1  สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

 3.1.2  สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

ที่มุง่พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

 3.1.3  สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา  ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

          3.1.4  สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม  ร้อยละ 100 

 3.1.5  สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปชิ้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

 3.1.6  สถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 100  

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและ

ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  มีระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษา  นำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และทำรายงานการประเมินประจำปี ในระดับดีเยี่ยม 

 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้บริหารและครูทุกคนในสถานศึกษา 
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5. แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

     รายละเอียด งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000 บาท 

กิจกรรม ระยะเวลา จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ  

ขั้นเตรียมการ (P) 
1.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
มิ.ย. 2563 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ครูวุฒิชัย 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

มิ.ย. 2563 -   ครูวุฒิชัย 

ขั้นดำเนินการ (D) 
3.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

 
มิ.ย. 2563 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ครูวุฒิชัย 

4.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 

มิ.ย. 2563 - - - ครูวุฒิชัย 

5.จัดการอบรมครูเก่ียวกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  

มิ.ย. 2563 1,000 - - ครูวุฒิชัย 
และคณะครู 

6.ติดตามการจัดกิจกรรมที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ทุก 3 เดือน 
ตลอดปี

การศึกษา 
2563  

- - 1,000 ครูที่ได้รับ
มอบหมาย 

ขั้นติดตามและประเมินผล 
(C) 
14.ประเมินผลและติดตามผล
โครงการ 

 
ทุก 3 เดือน

ประเมิน 

 
- 

 
- 

 
- 

ครูที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

15.สรุปผล/รายงานผลการ
จัดทำโครงการ 

ทุก 3 เดือน/
มี.ค 2564 

- - 1.000 ครูที่ได้รับ
มอบหมาย 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
16.นำผลการปฏิบัติมา
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 

เม.ย. 2564 - - - ครูที่ได้รับ
มอบหมาย 
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กิจกรรม ระยะเวลา จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ  

แล้วใช้เป็นต้นแบบของ
โครงการต่อไป 

6.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา 

100 บันทึกข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล 

2 สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

100 บันทึกข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล 

3 สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

100 บันทึกข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล 

4 
 
 

สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 

100 บันทึกข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล 

5 สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

100 บันทึกข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล 

6 สถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

100 บันทึกข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล 

 

  



62 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและ

ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  มีระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษา  นำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และทำรายงานการประเมินประจำปี  

 

 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

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

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

(นายวุฒิชัย  ฉายวงศ์ศรีสุข) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 

คร ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ            โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิด 

กลุ่มงาน                       บริหารวิชาการ  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อท่ี 3       ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา      2. การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางชุติมา   สันตินิวัฒน์ 

ระยะเวลาดำเนินการ             ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564) 

 

1.หลักการและเหตุผล 

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

การจัดการศึกษามาตรา 24(2) การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาฝึกทักษะกระบวนการคิด  

การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา จึงจัดให้มีโครงการ

ส่งเสริมความสามารถและทักษะผู้เรียน  ชื่อว่า “โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน”ขึ้นในสถานศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ตระหนักถึงความสำคัญท่ีจะพัฒนาคุณลักษณะการคิดให้เกิดกับผู้เรียน

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 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ

สมเหตุสมผล ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาได้

อย่างมีสติ มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

4.กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้เรียนทุกคนภายในสถานศึกษา 

5.กิจกรรมและการดำเนินงาน 

 5.1 กิจกรรมการปฏิบัติ  ( Gantt  Chart ) 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ พฤษภาคม  2563 นางชุติมา สันตินิวัฒน์ 

2 
 

ประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมและ     
แต่งตั้งคณะทำงาน 

พฤษภาคม  2563 
 

นางชุติมา สันตินิวัฒน์ 
 

3 
 

การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ 
3.1 จัดกิจกรรมการสอนทักษะกระบวนการ  
      คิดในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6 
3.2  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  ป.6 
3.3  กิจกรรมทักษะการอ่านจับใจความ ป.1-
6 
3.4 กิจกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลา  และ
บันทึกความรู้อาทิตย์ละ1เรื่อง ป.4-6 
3.5 กิจกรรมเล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าว ป.5-6 

 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 

นางมยุรี  โคสิตานนท์ 
นางสาวจิรัชญา  จันทร 
นางชุติมา สันตินิวัฒน์ 
นางสาววาสนา   บุญมา 
นางสาวสุชาวดี   ศรีเมือง 
นายจักรนรินทร์  ทองรักษ์ 
นางสาวกิตติพร  แข็งขัน 
นางสาวรจนา  รัตนพิทักษ์ 
นางสาววรัญญา  สุขลิ้ม 
นายสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
นายพรชัย   ปิติควร 

4 สรุปผลโครงการ มีนาคม 2564 นางชุติมา สันตินิวัฒน์ 

 

6. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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7. งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ ( เงินรายได้สถานศึกษา ) จำนวน 4,000  บาท 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน 
( บาท ) 

ค่าใช้สอย 
( บาท ) 

ค่าวัสดุ 
 ( บาท ) 

หมายเหตุ 

1.ประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดกิจกรรม
และแต่งตั้งคณะทำงาน 

- - - - 

2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนดังนี้ - - - - 

    2.1จัดกิจกรรมการสอนทักษะ
กระบวน  การคิดในวิชาคณิตศาสตร์  
-กิจกรรมการสอนทักษะกระบวนการ
คิดคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  

- - -ค่ากระดาษ 
-ค่าหมึก 
-ค่าไขกระดาษ 
2,000 บาท 

- 

   2.2การจัดกิจกรรมการสอนทักษะ
วิชาภาษาไทย 
 - กิจกรรมการอ่านจับใจความ 
- กิจกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลา
และบันทึกความรู้ 

- - -ค่ากระดาษ 
-ค่าหมึก 
-ค่าไขกระดาษ 
2,000 บาท 

- 

  2.3การจัดกิจกรรมการสอนทักษะ
วิชาสังคมศึกษา 
 - การเล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าว 
 

- - - - 

3.สรุปผลโครงการ - - - - 
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8.การประเมินผล 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจปัญหา
ได้อย่างสมเหตุสมผล 
2.นักเรียนมีทักษะกระบวนการในระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85 
 
 
 

ร้อยละ 85 

1.การตรวจชิ้นงาน 
2.ผลการแข่งขัน 
3.การสังเกต 
 

1. แบบฝึกทักษะ  
  กระบวนการคิด 
2. แบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความ 
3.แบบบันทึกข้อมูล 
 

 

9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ

สมเหตุสมผล ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาได้

อย่างมีสติ มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 

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

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

(นางชุติมา สันตินิวัฒน์) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 
คร ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

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

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ      เพ่ิมประสิทธิผลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุ่มงาน      บริหารวิชาการ 

สอดคล้องมาตรฐานชาติข้อที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

                                         3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

                                          3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน  

สอดคล้องกับ  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ ข้อ 5  ตัวชี้วัดที่ 5 

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

ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564)   

 

1. หลักการและเหตุผล   

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

แนวการจัดการศึกษามาตรา 23 กำหนดให้  ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้

และบูรณาการตามความเหมาะสมแต่ละระดับการศึกษาทั้ง 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดทั้งมีกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำ โครงการเพ่ิมประสิทธิผลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

โดยมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

 2.2  เพื่อประเมินสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

 2.3  เพ่ือประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

                ของหลักสูตร 

 2.4  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3.  เป้าหมายการดำเนินงาน 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 

 3.1.2  ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร 5 สมรรถนะ ร้อยละ 100 
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 3.1.3  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

                   มาตรฐานของหลักสูตร  ร้อยละ 100 

 3.1.4  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้

ค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการประเมิน

สมรรถนะตามหลักสูตร  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในด้านการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ) 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้เรียนและครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษา 

5. แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

นักเรียน ครูและ
บุคลากร 

 
พ.ค. 2563 

 
วิชาการ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ครูและบุคลากร พ.ค. 2563 วิชาการ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
3.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

 
ครูและบุคลากร 

 
พ.ค. 2563 

วิชาการ 

4.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ นักเรียน ครูและ
บุคลากร 

พ.ค. 2563 วิชาการ 

5.จัดประชุมครูวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ครูและบุคลากร พ.ค. 2563 วิชาการ 
และคณะครู 

6.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูและบุคลากร พ.ค. 2563และ 
มี.ค. 2564 

วิชาการ 
และคณะครู 

7. ครูจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ ครูและบุคลากร ตลอดปีการศึกษา 
2563 

วิชาการ 
และคณะครู 

8.พัฒนาสื่อและนวัตกรรม ครูและบุคลากร ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
9.การนิเทศภายใน ครูและบุคลากร ภาคเรียนละ2 ครั้ง ผู้อำนวยการ 

10.กิจกรรม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน ครูและ
บุคลากร 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
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5. แผนการดำเนินงาน (ต่อ) 

     รายละเอียด 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
11.สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

นักเรียน ครูและ
บุคลากร 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

วิชาการและคณะ
ครูทุกคน 

12.กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ NT. และ O 
NET 

นักเรียน ครูและ
บุคลากร 

ส.ค. 2563-ก.พ. 
2564  

วิชาการและ 
คณะครูทุกคน 

13. พัฒนาผู้เรียนอัจฉริยภาพ นักเรียน ครูและ
บุคลากร 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ครูที่ได้รับ
มอบหมาย  

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
14.ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

นักเรียน ครูและ
บุคลากร 

 
ทุก 3 เดือน

ประเมิน 

ครูที่ได้รับ
มอบหมาย 

15.สรุปผล/รายงานผลการจัดทำโครงการ ครูและบุคลากร ทุก 3 เดือน ครูที่ได้รับ
มอบหมาย 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
16.นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรม แล้วใช้เป็นต้นแบบของ
โครงการต่อไป 

 
ครูและบุคลากร 

 
มี.ค.-เม.ย. 2564 

ครูที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

6. งบประมาณ  งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  312,000  บาท 

     รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

รวม ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

1.จัดประชุมครูวิเคราะห์ผู้เรียน/
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 
สถานที่ดำเนินการ:โรงเรียนวดั
ประยุรวงศาวาส จำนวน 2 วัน 
- ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
- ค่าอาหาร 

10,000   
 
 
 
 

4,200 
 

4,800 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่าย

งบประมาณ 
รวม ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

- ค่ากระดาษ เอ4   1,000 

2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ:โรงเรียนวดั
ประยุรวงศาวาส  จำนวน 5 วนั 
- ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
- ค่าอาหาร 
- ค่ากระดาษ เอ4 

7,000   
 
 

2,000 
 

4,000 
 

 
 
 
 
 
 

1,000 

 

3.พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
เทคโนโลยี 
สถานที่ดำเนินการ:โรงเรียนวดั
ประยุรวงศาวาส   
- ค่าดำเนินการพัฒนา

ระบบคอมพิวเตอร์ 
- ค่าดำเนินการพัฒนา

ระบบไฟฟ้า 

100,000   
 
 
 

50,000 
 

50,000 

  

4.กิจกรรม 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
   สถานที่ดำเนินการ:โรงเรียนวัด
ประยุรวงศาวาส 
   -    ค่าดำเนินการกิจกรรม 
- ค่ากระดาษ เอ 4 

90,000   
 
 

80,000 

 
 
 
 

10,000 

 

 6.กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการก่อน
สอบ NT. และ O-NET  ป.3 และ 
ป.6 
   สถานที่ดำเนินการ:โรงเรียนวัด
ประยุรวงศาวาส  จำนวน 1 วนั 
- ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
- ค่าอาหาร 

50,000  
 
 
 
 
 
 

15,000 

 
 
 
 
 

10,000 
15,000 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่าย

งบประมาณ 
รวม ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  
เอกสาร  

10,000 

7.พัฒนาผู้เรียนอัจฉริยภาพ (ด้วย 
STEM  EDUCATION) 
     สถานที่ดำเนนิการ:โรงเรยีน
วัดประยุรวงศาวาส 
จัดซื้อสื่อประกอบการเรียนการ
สอน (STEM) 

5,000   
 
 
 

5,000 

  

8.สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล 
   สถานที่ดำเนินการ:โรงเรียนวัด
ประยุรวงศาวาส 
- ค่ากระดาษ เอ 4 

ค่าน้ำหมึกพิมพ์งาน 

40,000    
 
 
 

30,000 
10,000 

 

9.สรุปผล/รายงานผลการจัดทำ
โครงการ 
   สถานที่ดำเนินการ:โรงเรียนวัด
ประยุรวงศาวาส 
- จัดประชุมครูเพ่ือสรุป

โครงการและวางแผนในปี
ต่อไป จำนวน 3 วัน 

- ค่ากระดาษ เอ4  น้ำหมึก
คอมพิวเตอร์ 

- ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน  
จำนวน 12 เล่ม 

 

10,000   
 
 
 

7,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 

1,000 
 

 

รวม 312,000 15,000 242,000 55,000  
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7.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ

แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
80 การทดสอบ แบบทดสอบ 

2 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะตาม
หลักสูตร 5 สมรรถนะ 

100 1.การประเมินผล
งาน 
2.การสังเกต 

1.ชิ้นงานของ
ผู้เรียน 
2.แบบสังเกต 

3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน ของผู้เรียนให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร                  

100 1.การทดสอบ 
2.การปฏิบัติ 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบบันทึก
ข้อมูล 

4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้าน
การทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยสูง
กว่า

ระดับประเทศ 

การทดสอบ แบบทดสอบ
ระดับชาติ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สมรรถนะตามหลักสูตร ผลการประเมินระดับชาติ 

ผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน  สูงขึ้นตามเป้าหมาย 

        2.  ได้สื่อ/นวัตกรรม เอกสาร  และแบบทดสอบตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

          

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

.................................................. 
(นายพรชัย ปิติควร) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 

คร ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ    โรงเรียนคุณธรรม 

กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ  ข้อ 3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 

สอดคล้องมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา       1. เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มี  
                                                    คุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
       ในรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล และปฏิบัติตนตามแนวชีวิตวิถีใหม่ 
สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล หัวข้อ 1. ส : สง่างาม 

     2. ว : วิชาการเปี่ยม 

     3. ย : ยอดเยี่ยมเยาวชน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายจักรนรินทร์  ทองรักษ์ 

ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม 2563 –กันยายน 2564)  

 

1. หลักการและเหตุผล 

เป้าหมายของการศึกษาคือ การสร้างคนดี คนเก่งและคนมีน้ำใจให้แก่บ้านเมือง โรงเรียนที่จะจัด

การศึกษาได้ตามเป้าหมายข้างต้น จึงต้องเป็นทั้ง “โรงเรียนคุณภาพ” และ “โรงเรียนคุณธรรม”  

โรงเรียนคุณธรรมเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ว่า “ช่วยกันสร้าง

คนดีให้บ้านเมือง” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนอย่างยั่งยืน  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างครูและเด็ก รวมถึงสนับสนุนการเสริมสร้างเกียรติยศศักดิ์ศรีและอุดมการณ์ของครู เพื่อให้ครูเป็น

แบบอย่างที่ด ี

โรงเรียนคุณธรรม หมายถึง สถานศึกษาท่ีผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

มีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื ่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ ทั ้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืน และนำไปขยาย

เครือข่ายได้ โดยจะต้องคำนึงถึงหลักการความสมัครใจและเต็มใจ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม มีการติดตามและ

ประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ และโครงงานคุณธรรม โดยมีแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียน แบ่งออกเป็น 5 

ขั้นตอน ได้แก่ 

1) การชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกัน  

2) การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
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3) การจัดทำโครงงานคุณธรรม 

4) การลงมือร่วมกันปฏิบัติ 

5) การนิเทศติดตามประเมินผลและเสริมแรงกัน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรียนที่เน้นดำเนินการพัฒนาวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้น ควรปลูกฝังให้

เกิดกับนักเรียนในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เพราะเป็นช่วงวัยเริ่มต้น

การศึกษาและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  หากนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่ดีงามตั้งแต่เริ่มแรก ก็ย่อมส่งผลให้เขาเป็นคนดี

ต่อไปในอนาคต โรงเรียนจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้มี

คุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ์ โดยใช้เป็นตัวชี้วัดที่แสดงความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

โรงเรียน และได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้

โรงเรียนคุณธรรมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) ในการประกันและการประเมิน

คุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment: IQA) เพื่อเป็นหลักประกันให้กับชุมชนและผู้ปกครองได้

มั่นใจว่าโรงเรียนที่บุตรหลานเรียนนั้นมีคุณภาพ โดยสถานศึกษาที่นำรูปแบบนี้ไปใช้ จะถือเป็นหลักประกัน

พ้ืนฐานว่าสถานศึกษานั้นสามารถดำเนินการสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองได้  

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) 
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4. เป้าหมายและการดำเนินงาน 

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. กลุ่มเป้าหมาย 

 5.1  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

6. การดำเนินงาน 

6.1 วิธีการดำเนินงาน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโดยใช้ Deming Cycle (PDCA) ซึ่งมีลำดับ

ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1.1 การวางแผน 
 โรงเรียนจะดำเนินการประชุมครู ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียน เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะของทุกฝ่าย และร่วมกันวางแผนใน

การแก้ปัญหาพัฒนานักเรียน โดยใช้หลักการความสมัครใจและเต็มใจ ใช้กระบวนการมีส่วน

ร่วม มีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ และโครงงานคุณธรรม กำหนดคุณธรรม

เป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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6.1.2 การดำเนินงาน 
หลังจากวางแผน โรงเรียนจะดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยขับเคลื่อนให้

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนลงมือปฏิบัติคุณธรรมทั่วทั้งโรงเรียน ให้นักเรียนแต่ละห้องจัดทำ

โครงงานคุณธรรม โดยมีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการ และส่งเสริมแรงทางบวก 

6.1.3 การตรวจสอบ ติดตาม  
โรงเรียนจะดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงาน มีการนิเทศในการประชุม

ประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนได้ทราบความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ปัญหา

อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

6.1.4 การปรับปรุงพัฒนา  
จะมีการประเมิน ปรับปรุงรูปแบบ เพื่อพัฒนาให้โครงการดียิ ่งขึ ้น และสามารถ

แก้ปัญหาในการดำเนินการครั้งต่อไปได ้

6.2 กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่

คณะครู บุคลากร และนักเรียน 

ก.ค. 2563 1. ผู้บริหาร 

 

2. 

 

ประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความ

เข้าใจ 

10 ส.ค. 2563 1. ผู้บริหาร 

 

3. 

 

ประชุมนักเรียน คณะครูเพ่ือร่วม

ค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ 

11 – 15 ส.ค.2563 1. ผู้บริหาร 

2. ครูประจำชั้น 

4. จัดทำโครงงานคุณธรรม 11 – 15 ส.ค.2563 1. ครูประจำชั้น 

2. ครูประจำวิชา 

5. ดำเนินงานตามโครงงาน 18 ส.ค. – 30 ก.ย. 2563 1. ครูประจำชั้น 

2. ครูประจำวิชา 

6. จัดทำกิจกรรมพัฒนานักเรียน

แกนนำ 

ส.ค. 2563 1. นายจักรนรินทร์  ทองรักษ์ 

2. นางสาวรักขณาวัลย์  ช่วงชยัชนะ 

3. นายภีมวิชญ์  สีแก้ว 
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ที ่ กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. จัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม ส.ค. 2563 1. นายจักรนรินทร์  ทองรักษ์ 

2. นางรักขณาวัลย์  ช่วงชัยชนะ 

3. นายภีมวิชญ์  สีแก้ว 

8. นิเทศ กำกับ ติดตาม และ AAR 

(After Action Review) 

18 ส.ค. – 30 ก.ย. 2563 1. ครูวุฒิชัย ฉายวงศ์ศรีสุข 

2. ผู้บริหาร 

9 เผยแพร่ผลงาน/แลกเปล ี ่ยน

เรียนรู้ 

ก.ย. 2563 1. นายจักรนรินทร์  ทองรักษ์ 

 

10 สรุปผลโครงการ ก.ย. 2563 1. นายจักรนรินทร์  ทองรักษ์ 

2. นายภีมวิชญ์  สีแก้ว 

 

7. งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) จำนวน    1,200    บาท 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ค่าใช้สอย 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. กระดาษ 
2. ปากกา 

  1,000 
200 

 

รวมทั้งสิ้น หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. การประเมินผล 

ที ่
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการขับเคลื ่อนกิจกรรม
ส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ร้อยละ  
85 

1. ดำเน ินการตาม
แผนที่กำหนดไว้ 

1. โครงงานคุณธรรม 
2. บันทึกการประชุม 
3. รูปความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างครู นัก เรียน 
และผู้บริหาร 

4. รูปภาพสภาพแวด 
ล้อมของโรงเรียน 

5. แบบนิเทศติดตาม 
 

2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ  
85 

1. ดำเนินการตาม
แผนที่กำหนดไว้ 

1. รายงานผลการ
ดำเนินการโครงงาน
คุณธรรม 

2. แบบนิเทศติดตาม 
3. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีพฤติกรรม

ที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนน้อยลง 
ร้อยละ  

85 
1. ดำ เน ินการตาม

แผนที่กำหนดไว้ 
1. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดำเนินการโครงงาน
คุณธรรม 

2. แบบนิเทศติดตาม 
 
 
 

4. 
 

ผู ้บร ิหาร คร ู และนักเร ียนมีองค์
ความร ู ้/นวัตกรรมการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

 1. ดำ เน ินการตาม
แผนที่กำหนดไว้ 

1. โครงงานคุณธรรม 
2. แผนการเรียนรู้การ

สร้างเสริมคุณธรรม 
3. แบบนิเทศติดตาม 

5. ผู ้บริหาร ครู และนักเรียนมีการบูร
ณาการการสร ้ าง เสร ิมค ุณธรรม
จริยธรรมเข้ากับการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน 

1. ดำเน ินการตาม
แผนที่กำหนดไว้ 

1. โครงงานคุณธรรม 
2. แผนการเรียนรู้การ

สร้างเสริมคุณธรรม 
3. แบบนิเทศติดตาม 
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ที ่
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6. ม ีภาค ีความร ่วมม ือ (ผ ู ้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน) ในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

1. ดำเน ินการตาม
แผนที่กำหนดไว้ 

1. โครงงานคุณธรรม 
2. รูปภาพบรรยากาศที่

ทุกภาคส่วนร่วมมือ
กันปฏิบัติงาน 

3. แบบนิเทศติดตาม 
7. นักเรียนมีคุณลักษณะตามรูปแบบ 

ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) 
1. ดำ เน ินการตาม

แผนที่กำหนดไว้ 
1. โครงงานคุณธรรม 
2. แบบนิเทศติดตาม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบ 
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

9.2  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิต พึ่งตนเองได้ 
และช่วยเหลือสังคมได้ 

9.3  ครูมีศักยภาพในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
9.4  พฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
9.5  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สังคมชุมชน ประชาชนจะให้ความสนใจ และมี 

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

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

.................................................. 
(นายจักรนรินทร์  ทองรักษ์) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 

คร ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ    โรงเรียนวิถีพุทธ 

กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ  ข้อ 3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 
สอดคล้องมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

ให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน

รูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล และปฏิบัติตนตามชีวิตวิถีใหม่ 

สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล หัวข้อ 1. ส : สง่างาม 

     2. ว : วิชาการเปี่ยม 

     3. ย : ยอดเยี่ยมเยาวชน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายภีมวิชญ์  สีแก้ว 

ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564) 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนวิถีพุทธดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญามาบูรณาการ ซึ่ง

จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ สามารถใช้

กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการดำเนินชีวิต โดยมีผู้บริหารและ

คณะครูเป็นกัลยาณมิตร ช่วยกันพัฒนาดำเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีวิถีการทำงาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู้  

วิถีวัฒนธรรมต่าง ๆ ตามหลัก “ไตรสิกขา”  

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จึงได้ดำเนินการจัด

กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้ทุกคนมีวิถีการทำงาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู้ วิถีวัฒนธรรมต่าง ๆ ตามหลักไตรสิกขา 

และพัฒนาทุกคนในด้านกาย ศีล จิต และปัญญาอย่างบูรณาการตามหลักภาวนา 4 เพื่อให้ทุกคนมีคุณลักษณะ

ตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ความ

อดทน เสียสละต่อส่วนรวม และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยความเข้าใจ ความเคารพ สามารถแยกแยะ

สิ่งที่เป็นคุณและโทษ ส่งผลให้เกิดความสง่างาม (Smart) คือ งามกาย งามวาจา งามจิตใจ มีวิชาการเปี่ยม 

(Wise) คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียนมีคุณภาพ และยอดเยี่ยมเยาวชน (Youthful) ซึ่งประกอบไป

ด้วยคุณลักษณะของเด็กดี 5 ประการ คือ ข้อที่ 1) การเป็นลูกที่ดี เชื่อฟัง กตัญญู ช่วยเหลือ มีน้ำใจต่อพ่อแม่ 

ข้อที่ 2) การเป็นศิษย์ที่ดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีน้ำใจ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ข้อที่ 3) การเป็นเพื่อนที่ดี มี
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น้ำใจต่อเพื่อน ช่วยเหลือกัน ข้อที่ 4) การเป็นพลเมืองที่ดี การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื ่นโดยไม่หวัง

ผลตอบแทน และข้อที่ 5) การเป็นศาสนิกท่ีดี ปฏิบัติตามศีล 5 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนดำเนินชีวิตตามแนววิธีพุทธ 
2.2 เพื ่อจัดกิจกรรมที ่ส ่งเสริมการเรียนรู ้ในลักษณะต่างๆ ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาและ

สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ โดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และหลักภาวนา 4 มาบูรณาการ 

2.3 เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) 
 

3. เป้าหมาย  

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ        
คิดเป็นร้อยละ 100 
3.1.2 ครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
3.1.3 นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ คิดเป็น        
ร้อยละ 100 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนดำเนินชีวิตตามแนววิธีพุทธ 
3.2.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ในลักษณะต่างๆ ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาและ
สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และหลักภาวนา 4  
3.2.3 นักเรียนมีคุณลักษณะตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) 
 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 

4.1 ผู้บริหารโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

4.2 คณะครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  

4.3 บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

4.4 นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  
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5. กิจกรรมปฏิบัติ 

ที ่ กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การจัดเตรียมและวางแผนงาน 

1 การประช ุมผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง กำหนดโครงการ

กิจกรรมและการจัดทำโครงการ 

เมษายน – กรกฎาคม 

2563 

ผู้บริหาร 

2 จัดทำแผนบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ เมษายน – กรกฎาคม 

2563 

ทุกคน 

การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

1 กิจกรรมส่งเสริมการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

(กิจกรรมหน้าเสาธง) 

ตลอดปีการศึกษา ครูอุรุชา  จันทนภานันท์ 

ครูชนิตา  เกียรติขวัญบุตร 

2 กิจกรรมการเดินแถววิถีพุทธ ตลอดปีการศึกษา ครูวรากร  ดวงประสาท 

3 กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ตลอดปีการศึกษา ครูรักขณาวัลย์  ช่วงชัยชนะ 

4 กิจกรรมฝึกหัดกราบเบญจางคประดิษฐ์ตามแนว

วิถีพุทธ 

ตลอดปีการศึกษา ครูรักขณาวัลย์  ช่วงชัยชนะ 

5 กิจกรรมศีลดีมีสุข (อาราธนาศีล อาราธนาธรรม 

สมาทานศีล      แผ่เมตตา สงบนิ่ง นั่งสมาธิ ตอน

เช้าและบ่ายก่อนเข้าเรียน) 

ตลอดปีการศึกษา ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณ

บุตร 

6 กิจกรรมใส่ชุดขาวสุขใจ ตลอดปีการศึกษา ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

7 กิจกรรม ส.ว.ย. สดใส ใส่บาตรทำบุญ ตลอดปีการศึกษา ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

8 กิจกรรมรับประทานอาหารมังสวิรัติทุกวัน

พฤหัสบดี 

ตลอดปีการศึกษา ครูมยุรี  โคสิตานนท์ 

ครูศิรประภา  เผ่าเวียงคำ 

9 กิจกรรมส่งแสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ตลอดปีการศึกษา ครูรักขณาวัลย์  ช่วงชัยชนะ 

10 กิจกรรมวันสำคัญทางทางศาสนา 7 – 10 ก.ค. 2563 

งานสัปดาห์วัน

อาสาฬหบูชา 

22 -26 ก.พ. 2564  

งานสัปดาห์วันมาฆบูชา  

ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

11 กิจกรรมวันสำคัญทางชาติ ตลอดปีการศึกษา ครูกิตติพร  แข็งขัน 
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ที ่ กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12 กิจกรรมวันสำคัญทางประเพณี ตลอดปีการศึกษา ครูวรากร  ดวงประสาท 

13 กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

ฝ่ายวิชาการ 

14 กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนคุณธรรม (บูรณการกับ

โครงการ บวร) 

ตลอดปีการศึกษา ครูสุชาวดี  ศรีเมือง 

15 กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐานผู้บริหาร ครู

และบุคลากร 

(หลักสูตร 1 คืน2 วัน) 

ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2563 

ครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2564 

ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

ครูรจนา  รัตนพิทักษ์ 

16 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย ตลอดปีการศึกษา ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

ครูฐิติมา  ไสยโสภณ 

17 กิจกรรมสวดมนต์หมู่ยกห้องได้บุญยกทีม ตลอดปีการศึกษา ครูรักขณาวัลย์  ช่วงชัยชนะ 

18 กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต ตลอดปีการศึกษา ครูรจนา  รัตนพิทักษ์ 

19 กิจกรรมนำนักเรียนเข้าฟังธรรมที่วัดทุกวันพระ ตลอดปีการศึกษา ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

20 กิจกรรมโรงบุญ ส.ว.ย.และมุทิตาจิต ตลอดปีการศึกษา ครูจาตุรวรรณ  โตเร็ว 

21 กิจกรรมเดินสมาธิ (จงกรม) และนั่งสมาธิ ตลอดปีการศึกษา ครูจักรนรินทร์  ทองรักษ์ 

22 กิจกรรมน้องไหว้พ่ี ตลอดปีการศึกษา ครูกิตติพร  แข็งขัน 

23 กิจกรรมลูก ส.ว.ย.จิตอาสา ตลอดปีการศึกษา ครูจิรัชญา  จันทร 

24 กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา กรกฎาคม 2563 ครูรักขณาวัลย์  ช่วงชัยชนะ 
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5. กิจกรรมปฏิบัติ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

25 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร (คุณธรรม - จริยธรรม) พฤศจิกายน 2563 ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

26 กิจกรรมอบรมและสอบธรรมศึกษา ชั ้นตรี โท 

เอก 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 

2563 

สอบวันที่ 24 ธันวาคม 

2563 

ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

ครูรจนา  รัตนพิทักษ์ 

27 กิจกรรมอาจาริยบูชาหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ตลอดปีการศึกษา ครูวรัญญา  สุขลิ้ม 

การประเมินผลและสรุป 

1 ดำเนินการประเมินผลและสรุปโครงการเสนอต่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

พฤษภาคม 2563 ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

 

6. งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) จำนวน 258,300 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ค่าใช้สอย 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดโครงการ
กิจกรรมและการจัดทำโครงการ  

    

การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดโครงการ
กิจกรรมและการจัดทำโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 

- - -  

ดำเนินกิจกรรมตามแผนดังนี้ 
จัดทำแผนบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ  
- ค่ากระดาษเอ4 กระดาษปรู๊พ 

 
- 

 
- 

 
- 

 

กิจกรรมส่งเสริมการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
(กิจกรรมหน้าเสาธง) 

- - -  

กิจกรรมการเดินแถววิถีพุทธ - - -  

กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ 
- ค่าเดินทางเพื่อนำนักเรียนไปประกวดสวด
มนต์ทำนองสรภัญญะ 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 

2,000 

 



85 
 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ค่าใช้สอย 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

- ค่าอาหารสำหรับครูและนักเรียนที่ไป
ประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ 

กิจกรรมฝึกหัดกราบเบญจางคประดิษฐ์ตาม
แนววิถีพุทธ 

- - -  

กิจกรรมศีลดีมีสุข (อาราธนาศีล อาราธนาธรรม 
สมาทานศีล      แผ่เมตตา สงบนิ่ง นั่งสมาธิ 
ตอนเช้าและบ่ายก่อนเข้าเรียน) 

- - -  

กิจกรรมใส่ชุดขาวสุขใจ - - -  

กิจกรรม ส.ว.ย. สดใส ใส่บาตรทำบุญ - - -  

กิจกรรมรับประทานอาหารมังสวิรัติทุกวัน
พฤหัสบดี 

- - -  

กิจกรรมส่งแสริมประชาธิปไตยและวินัย
นักเรียน 

- - - เบิกจ่าย
จาก 

โครงการ
พัฒนา
ผู้เรียน 

กิจกรรมวันสำคัญทางทางศาสนา 
- ค่าดำเนินการเพื่อการกุศล 
- ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรมและนิทรรศการ 

 
2,000 

- 

 
- 
- 

 
- 

2,000 

 

กิจกรรมวันสำคัญทางชาติ - - - เบิกจ่าย
จาก 

โครงการ
บวร 

กิจกรรมวันสำคัญทางประเพณี - - - เบิกจ่าย
จาก 

โครงการ
บวร 

กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
- ค่าตอบแทนครูพระตลอดทั้งปีการศึกษา 
 (2,000บาทต่อเดือนx6 รูป)x10เดือน) 

 
 

120,000 

 
 
- 

 
 
- 
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รายละเอียดการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ค่าใช้สอย 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 
 

กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนคุณธรรม (บูรณการ
กับโครงการ บวร) 

- - - เบิกจ่าย
จาก 

โครงการ
บวร 

กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐานผู้บริหาร ครู
และบุคลากร(หลักสูตร 1 คืน2 วัน) ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 
- ค่าตอบแทนวิทยากรพระวิทยากร 
(300x12 ชม.x2รูป=7200บาทx 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา) 
- ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรม 
-  ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับ
ผู้เข้าอบรม 
(50บ.x 31คนx4ม้ือx2วัน=12,400x 2ครั้งต่อ
ปีการศึกษา)  
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับ
พระวิทยากร 
(50บ.x 2รูปx4ม้ือx2วัน=800x 2ครั้งต่อปี
การศึกษา) 

 
 
 

14,000 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 

24,800 
 

1,600 

 
 
 
- 

1,000 
 
- 
 
- 

 

กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย - - -  

กิจกรรมสวดมนต์หมู่ยกห้องได้บุญยกทีม - - -  
กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต 
- ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรมและนิทรรศการ 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 

กิจกรรมนำนักเรียนเข้าฟังธรรมที่วัดทุกวันพระ 
- ค่าดำเนินการเพื่อการกุศล 

- -  
4,000 

 

 

กิจกรรมโรงบุญส.ว.ย.และมุทิตาจิต - - - เบิกจ่าย
จาก 



87 
 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ค่าใช้สอย 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

โครงการ
บวร 

กิจกรรมเดินสมาธิ (จงกรม) และนั่งสมาธิ  - - -  
กิจกรรมน้องไหว้พ่ี - - -  

กิจกรรมลูกส.ว.ย.จิตอาสา 
- ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรมและนิทรรศการ 

- -  
1,000 

 

กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา - - - เบิกจ่าย
จาก 

โครงการ
บวร 

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร (คุณธรรม - 
จริยธรรม) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน  
(425คนx20บาทx1วัน) 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
ครูผู้ดุแล  
(31คนx 50บาทx1วัน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรพระวิทยากร (300x6 
ชม.x5รูป) 
- ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรมและนิทรรศการ 

 
 
- 
 
 

9,000 
- 

 
 

8,500 
 

1,550 
- 
- 

 
 
- 
 
 
- 

1,000 

 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
พระวิทยากร (5รูปx50บาทx5วัน) 

 
- 

 
1,250 

 
- 

 

กิจกรรมอบรมและสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท 
เอก 
- ค่าตอบแทนพระวิทยากร 
(300x6ชม.x9รูป=16,200บาทx3วัน) 
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับ
พระวิทยากร 
วันอบรมธรรมศึกษา (50บ.x 9รูปx4ม้ือx3
วัน) 

 
 

48,600 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 

5,400 
 

400 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
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รายละเอียดการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ค่าใช้สอย 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับ
พระวิทยากร 
วันสอบธรรมศึกษา (50บ.x 2รูปx4ม้ือx1วัน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับครูผู้ดูแล 
วันอบรมธรรมศึกษา (50บ.x 31คนx2ม้ือx1
วัน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับครูผู้ดูแล 
วันสอบธรรมศึกษา (50บ.x 31คนx2ม้ือx1
วัน) 
- ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรม 

- 
 
- 
- 

3,100 
 

3,100 
- 

- 
 
- 

1,000 

กิจกรรมอาจาริยบูชาหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 
- ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรมและนิทรรศการ 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 

การประเมินผลและสรุป 
- ค่ากระดาษเอ4 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 

รวม 193,600 49,700 13,000 256,300 

 

 สรุปงบประมาณในการขออนุมัติเพ่ือดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2563    

รวมทั้งสิ้น 256,300 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7. วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. สรุปผลการประเมิน โดยหาค่าเฉลี่ยของคะแนน
แต่ละข้อ แล้วนำมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 
ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น 
2. ดำเน ินการว ัดผลประเมินผลพฤติกรรมของ
นักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ส.ว.ย. 
โมเดล) 
3.รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ และจัดทำ After Action Review (AAR) เสนอ

1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
และกิจกรรม 
2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 
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ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อรับทราบและพิจารณา
อนุมัติโครงการให้สืบเนื่องต่อไป 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 8.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนดำเนินชีวิตตามแนววิธีพุทธ 

 8.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เป็นอยู่  

                ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และหลักภาวนา 4 

 8.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) 

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 

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

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

(นายภีมวิชญ์  สีแก้ว) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 
คร ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

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

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ     โรงเรียนสุจริต 

กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ  ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

สอดคล้องกับ มฐ. 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

     ข้อ 2, ข้อ 3 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้มีคุณธรรม 

จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ 

ส.ว.ย.โมเดล และปฏิบัติตนตามแนวชีวิตวิถีใหม่ 

สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดลข้อ  1. สง่างาม   

2. วิชาการเปี่ยม  

3. ยอดเยี่ยมเยาวชน  

ผู้รับผิดชอบ    นางสาววาสนา บุญมา 

ระยะเวลาดำเนินการ    ปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564)   

 

1. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตเป็นปัญหาสําคัญคอยรุมเร้า กัดกร่อน ความเจริญงอกงามในการพัฒนาประเทศท่ีต้องเร่งรีบ

แก้ไขให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจําปี พ.ศ. 2558 (Corruption 

Perceptions Index 2015) ประเทศไทย ได้คะแนน 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในลําดับ

ที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และอยู่ในลําดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งหมายความว่าสถานการณ์การ

แก้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังไม่ปรากฏผลเป็นที่พอใจเท่าที่ควร ดังนั้นนโยบายของรัฐบาล จึงเน้นให้

การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามการบริหารจัดการบ้านเมืองที ่ด ี ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ ่งมี

องค์ประกอบที่สําคัญคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุ ้มค่า ส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ร่วมกับสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ ดําเนินกิจกรรมโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจาก

คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน โดยให้สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม

โครงการโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาละ 1 โรงเรียน รวม
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ทั้งหมดจํานวน 225 โรงเรียน โดยกําหนดให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นโรงเรียนในโครงการ

โรงเรียนสุจริต และมีพ้ืนฐานในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ซึ่งกระบวนการปลูกฝัง

นักเรียนให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว จะต้องบูรณาการการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของโรงเรียน ได้แก่ 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักธรร

มาภิบาล โดยสัมพันธ์สอดคล้องกับดัชนี 5 ประการของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency  Assessment : ITA) ได้แก่ ความโปร่งใส 

ความพร้อมรับผิดชอบ ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร และคุณธรรมการทํางาน

ในหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสพฐ. 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. เป้าหมายการดำเนินงาน 

 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 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหาร ครู บุคลกร และนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 

5.แผนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  การวางแผน(Planning) 
นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 

กรกฎาคม 2563 นางสาววาสนา บุญมา 

2. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงขอบข่าย 
การทำงาน และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กรกฎาคม 2563 นางสาววาสนา บุญมา 

3. การดำเนินงาน(Doing) 
จัดกิจกรรมปลูกฝัง 
3.1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมปลูกฝังความสุจริต 
3.2 กิจกรรม “ของหายได้คืน” 
3.3กิจกรรมจิตอาสา 
3.4กิจกรรมออมทรัพย์วันละนิดจิต 
3.5 ประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมความสุจริต  
ความรับผิดชอบ วินัย(บูรณาการกับโครงงานคุณธรรม) 
กิจกรรมขับเคลื่อนชุมชน 
3.6 เดินรณรงค์ส่งเสริมความสุจริต 
3.7 เสียงตามสายในโรงเรียน 
3.8 เสียงสะท้อนความสุจริตจากลูกสู่พ่อ – แม่ 

 
 

กรกฎาคม 
 

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 

สิงหาคม 
 

กันยายน 
ตลอดปีการศึกษา

กุมภาพันธ์ 

 
 
นางสาววาสนา บุญมา 
นายจักรนรินทร์ ทองรักษ์ 
 
นางสาววาสนา บุญมา 
นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ 
ครูประจำชั้นป 1-6 
นายจักรนรินทร์ ทองรักษ์ 
 
นายชัยพล  ยมจันทร์ครูเวร
ประจำวัน 
นางสาววาสนา บุญมา 

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

รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

1.จัดประชุมครู 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     70 บาท x 30 คน 

- ค่าอาหาร 
- ค่ากระดาษ และอุปกรณ์อ่ืน 

  
 

2,100 
 

 
 
 

1,200 

 

2. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน 
     - ค่ากระดาษ และอุปกรณ์อ่ืน 

   
1,500 

 

3. ค่าของรางวัลสำหรับนักเรียนทำดี   1,200   
4. กิจกรรมรณรงค์ 
    -    ค่ากระดาษสำหรับรณรงค์ 

  
 

 
1,000 

 

รวม  3,300 3,700 7,000 

 

7.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการ

เรียนรู้  ทักษะกระบวนการคิด  มี
วินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต 

100 การสอบถาม แบบสอบถาม 

2 ครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต 

100 การสังเกต แบบสังเกต 

3 ผู้เรียนและบุคลากรมีค่านิยมที่ดีเรื่อง
ความสุจริตรู้เท่าทัน ร่วมป้องกันการทุจริต 

100 การสอบถาม แบบสอบถาม 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ 

 

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

.................................................. 
                 (นางสาววาสนา บุญมา) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 

คร ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ     ส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้สู่การพัฒนาตนเอง 

กลุ่มงาน       บริหารวิชาการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน       

ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สอดคลองกับ ส.ว.ย โมเดล ข้อที ่2 วิชาการเปี่ยม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววรัญญา สุขลิ้ม    

ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – มีนาคม2564 )  

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ทักษะการแสวงหาความรู้สู่การพัฒนาตนเองเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกบัส.ว.ย 

โมเดล ข้อที่ 2 วิชาการเปี่ยมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3 โดยผู้เรียนใช้ทักษะการอ่าน การเขียน 

การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทำให้เกิดการรับรู้ การตอบสนองและเกิดกระบวนการ

คิดอย่างเป็นระบบ การคิดเพ่ือแก้ปัญหา รวมถึงการใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้   อ่ืน ๆ รวมถึงเทคโนโลยี 

สารสนเทศในการแสวงหาความรู้ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

และศักยภาพตนเองอย่างยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียน การคิดและสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้

ด้วยตนเอง 
2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยกิจกรรมที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพเต็มตาม

ศักยภาพของผู้เรียน 
2.4 เพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
2.5 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการเสนอ

ผลงานได้อย่างเหมาะสม 
 

3. เป้าหมายและการดำเนินงาน 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     3.1.1  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ร้อยละ  90 
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     3.1.2  ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  การคิดและสามารถค้นคว้าความรู้ได้  

              ด้วยตนเองร้อยละ  90 

3.1.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการเสนอผลงานได้  

         อย่างเหมาะสมร้อยละ  98 

3.1.4  ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ 80 

3.1.5  ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมี   

         ประสิทธิภาพ มีกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละ  90 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมที่

หลากหลาย  สร้างให้ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่านและมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการ

พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดและสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 

มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

5. งบประมาณ  58,000 บาท  ตลอดปีการศึกษา 
 
6. กิจกรรมในโครงการ 

8 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชุมที่เกี่ยวข้องการจัดทำ

โครงการ/กำหนดกิจกรรมปฏิบัติและการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2563-  
มีนาคม 2564 

คณะผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
คณะครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

2 กิจกรรมอ่านคล่อง  เขียนคล่อง 
อ่านออกเขียนได้ ตามนโนบายการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ครูวรัญญา สุขลิ้ม 
ครูพรชัย ปิติควร 
ครูพัชนี คุณชื่น 
ครูสุทัศพันธ์               
ปิ่นสุวรรณบุตร 
ครูผู้สอนภาษาไทย 

3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตลอดปีการศึกษา ครูวรัญญา สุขลิ้ม 
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8 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

     - ตะกร้าพาความรู้ 
     - เขียนตามคำบอก 
     - หนูน้อยนักอาขยาน 
     - บันทึกการอ่าน 
     - สาระพาคิด พิชิตภาษา 

2563 ครูพรชัย ปิติควร 
ครูพัชนี  คุณชื่น 
ครูรจนา รัตนพิทักษ์ 
ครูสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณ
บุตร 
ครูผู้สอนภาษาไทย 

4 “สัปดาห์รักษ์ไทย ห้องสมุดน่าใช้ 
ใส่ใจภาษา พัฒนาความรู้  
เชิดชูบุคคลสำคัญ ” 

6.1 วันสุนทรภู ่
      6.2 วันภาษาไทย 
       

 มิถุนายน 2563 
- 

สิงหาคม 2563 

คณะผู้บริหาร 
ครูพรชัย     ปิติควร 
ครูพัชนี     คุณชื่น 
ครูวรัญญา  สุขลิ้ม 
ครูรจนา     รัตนพิทักษ์ 
ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณ
บุตร 
คณะกรรมการห้องสมุด 
คณะครุผู้สอนภาษาไทย 

5 ค่ายพัฒนาฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ครูพรชัย     ปิติควร 
ครูพัชนี     คุณชื่น 
ครูวรัญญา  สุขลิ้ม 
ครูรจนา     รัตนพิทักษ์ 
ครูสุทัศพันธ์   
ปิ่นสุวรรณบุตร 
คณะครูผู้สอนภาษาไทย 
คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 ติดตาม กำกับ สรุปโครงการ ตลอดปีการศึกษา ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

 
7. ทรัพยากร 

7.1  วิทยากรการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย 

7.2  ผู้บริหารทุกฝ่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

7.3  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

7.4  คณะกรรมการห้องสมุด 
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7.5  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  

7.6  นักเรียน ผู้ปกครอง ที่สนใจ 

8.  งบประมาณ  23,500 บาท   

 ที ่ รายละเอียดการใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 

1 การประชุมที่เกี่ยวข้องการ
จัดทำโครงการ/กำหนด
กิจกรรมปฏิบัติและการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

- - - - 

2 กิจกรรมอ่านคล่อง  เขียน
คล่องอ่านออกเขียนได้  
ตามนโนบายการศึกษา 

- - 4,000 จัดซื้อกระดาษ
ทำแบบทดสอบ 

3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - ตะกร้าความรู้ 
  - เขียนตามคำบอก 
  - หนูน้อยนักอาขยาน 
  - บันทึกการอ่าน 
  - ออเจ้าเล่าเรื่อง 

- 1,500 1,500 จัดซื้ออุปกรณ์ 
ของรางวัล 
 ในกิจกรรม 

4 “สัปดาห์รักษ์ไทย ห้องสมุด
น่าใช้ใส่ใจภาษา พัฒนา
ความรู้ เชิดชูบุคคลสำคัญ” 

4.1 วันสุนทรภู ่
      4.2 วันภาษาไทย 

- 3,000 3,000 ค่ากระดาษ 
จัดซื้ออุปกรณ์ 
ของรางวัล 
 ในกิจกรรม 

5 ค่ายพัฒนาฝึกหัดสวดโอ้เอ้
วิหารราย 

10,000 5,000 - ค่าตอบแทน
วิทยากร 
ค่าอาหาร 
ค่าจัดทำเล่ม
คู่มือ 

 รวม 10,000 5,000 8,500 23,500 
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9.การประเมินผล 

รายการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ) วิธีการ 

1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง  พูด  
อ่าน  เขียน  และสามารถค้นคว้า
ความรู้ได้ด้วยตนเอง   
 
3. ให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้
และการเสนอผลงานได้อย่าง
เหมาะสม 
 
4. ครูและนักเรียนสามารถสวด
โอ้เอ้วิหารรายได้                      

90 
 
 

90 
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90 

1.การตอบแบบสอบถาม 
2.บันทึกข้อมูล 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบบันทึกข้อมูล 
3.แบบสอบถาม/วัดผล 
4.เครื่องมืออ่ืนๆ 

-การสังเกตพฤติกรรม 
-การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
-การทดสอบ/วัดผล 
-วิธีอ่ืนๆที่หลากหลาย 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และ

สามารถค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการเสนอผลงานได้

อย่างเหมาะสม  เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆสูงขึ้น 

 

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

.................................................. 
                 (นางสาววรัญญา สุขลิ้ม) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 

คร ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ       ห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน 

กลุ่มงาน        บริหารวิชาการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ   ข้อ 3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี่ที่ 1,2,3,4 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ยกผลสัมฤทธิ์ 

                                                              ทางการเรียน  ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     กลยุทธ์ที่  1. ส่งเสริมโครงการที่พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน   

                                                                    การเขียน  การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

     กลยุทธ์ที่  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

     ตัวชี้วัดที่  1. ผู้เรียนมีสามารถ การอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร 

                                                                    การคิดคำนวณได้ 

     ตัวชี้วัดที่  4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 

     แสวงหาความรู้และประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ 

สอดคลองกับ ส.ว.ย โมเดล            1. ส : สง่างาม 

                                                              2. ว : วิชาการเปี่ยม 

                                                              3. ย :  ยอดเยี่ยมเยาวชน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวรจนา  รัตนพิทักษ์ 

ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564)  

 

1. หลักการและเหตุผล 
ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความสำคัญยิ่งต่อการ จัดการเรียนรู้ของ

ครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อำนวยความ

สะดวก จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และจุดเน้นการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนา

ไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่าง

สร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่น การทำงาน 
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โครงงาน รายงาน ชิ้นงาน  การปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อ

การใช้ เช่น การพัฒนาห้องสมุด    จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ดังนั้นโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จึงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพ่ือสร้างนิสัยรักการ

อ่าน  เพ่ือเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

และการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ ซึ่งห้องสมุดมีชีวิตเป็น

กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัดบรรยากาศและ

ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ของนักเรียน และเพ่ือให้ครูนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมีความสุข

และเกิดนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากข้ึน 
2.2 เพ่ือให้ครูนักเรียนมีแหล่งการเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
2.3 เพ่ือกระตุ้นและชี้นำนักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 
2.4 เพ่ือจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถ 
     ปรับตัวเข้ากับสังคมได้  

3. เป้าหมายแลการดำเนินงาน 
 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 
ครูและนักเรียนเห็นความสำคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุดและมีวิธีที่

หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้อ่ืนๆให้สูงขึ้น 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

 

5. งบประมาณ  46,000 บาท  ตลอดปีการศึกษา 
 

6. กิจกรรมในโครงการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชุมที่เกี่ยวข้องการจัดทำ

โครงการ/กำหนดกิจกรรมปฏิบัติและการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2563-  
มีนาคม 2564 

คณะผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
คณะกรรมการห้องสมุด 

2 จัดซื้อหนังสือสำหรับนักเรียนไว้ใน
ห้องสมุดอย่างหลากหลายและเพียงพอ 

ตลอดปีการศึกษา
2563  

คณะผู้บริหาร 
ครูรจนา รัตนพิทักษ์ 
คณะกรรมการห้องสมุด 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา
2563 

ครูรจนา รัตนพิทักษ์ 
คณะกรรมการห้องสมุด 

4 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- สุดยอดนักอ่าน 
- เรื่องเล่าห้องสมุด 

กิจกรรมประจำเดือน 
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  กิจกรรมหนังสือทำมือ 
เดือน  ม.ค.  กิจกรรมหรรษาสารานุกรม 
                ไทย 
เดือน  ก.พ.  กิจกรรมปริศนาคำสุภาษิต 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูรจนา รัตนพิทักษ์ 
คณะกรรมการห้องสมุด 
ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5 สัปดาห์ห้องสมุด มิถุนายน  2563-
สิงหาคม 2563 

คณะผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ 
คณะครู 
คณะกรรมการห้องสมุด 

6 พัฒนาทักษะสู่การแข่งขัน 
 

กันยายน 2563- 
พฤศจิกายน 2563 

ครูรจนา  รัตนพิทักษ์ 

7 ติดตาม กำกับ สรุปโครงการ ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการห้องสมุด 

7. ทรัพยากร 
7.1  ผู้บริหารทุกฝ่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

7.2  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

7.3  คณะกรรมการห้องสมุด 

7.4  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  

7.5 นักเรียน ผู้ปกครอง ที่สนใจ 

 

8. งบประมาณ  บาท   

  

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 

1 การประชุมที่เกี่ยวข้องการจัดทำโครงการ/กำหนด
กิจกรรมปฏิบัติและการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

- - - - 

2 จัดซื้อหนังสือสำหรับนักเรียนไว้ในห้องสมุดอย่าง
หลากหลายและเพียงพอ 

- - 20,000 จัดซื้อหนังสือ
ด้านการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด - 10,000 -  
4 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

- สุดยอดนักอ่าน 
- เรื่องเล่าห้องสมุด 
- ตะกร้าความรู้สู่ห้องเรียน 

กิจกรรมประจำเดือน 
เดือน  พ.ค.  กิจกรรมห้องสมุดของฉัน 

4,000 3,000 3,000 จัดซื้อกระดาษ  
หมึกปริ้นเพื่อ
ทำเอกสารการ
จัดกิจกรรม 
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ที ่ รายละเอียดการใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 

เดือน  มิ.ย.  กิจกรรมที่คั่นหนังสือความรู้ 
เดือน  ก.ค.  กิจกรรมภาษาพาสนุก 
เดือน  ส.ค.  กิจกรรมดอกมะลิเพื่อแม่ 
เดือน  ก.ย.  กิจกรรมนิทานเรื่องนี้ไม่มี               
                ตอนจบ  (กล่องของขวัญ) 
เดือน  พ.ย.  กิจกรรมกระทงน้อยของหนู 
เดือน  ธ.ค   กิจกรรมหนังสือทำมือ 
เดือน  ม.ค.  กิจกรรมหรรษาสารานุกรมไทย 
เดอืน  ก.พ.  กิจกรรมปริศนาคำสุภาษิต 

5 สัปดาห์ห้องสมุด 2,000 1,500 1,500 จัดเตรียม
เอกสารการจัด
กิจกรรม 

6 ค่ายพัฒนาทักษะสู่การแข่งขัน - 1,000 - ค่าอาหาร 
 รวม 6,000 15,500 24,500 46,000 

 

 9. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   

 

ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  

เขียน  และสามารถค้นคว้าความรู้ได้

ด้วยตนเอง   

 

ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการ

เสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 

 

90 

 

 

90 

 

 

 

98 

 

 

 

1.การตอบแบบสอบถาม 

2.บันทึกข้อมูล 

-การสังเกตพฤติกรรม 

-การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

-การทดสอบ/วัดผล 

-วิธีอ่ืนๆที่หลากหลาย 

1.แบบสอบถาม 

2.แบบบันทึกข้อมูล 

3แบบสอบถาม/

วัดผล 

4.เครื่องมืออ่ืนๆ 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และ

สามารถค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการเสนอผลงานได้

อย่างเหมาะสม  เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆสูงขึ้น 

 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

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

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

                 (นางสาวรจนา  รัตนพิทักษ์) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 
คร ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

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

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ                   พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มงาน                       บริหารงานบุคคล 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ 3 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 

สอดคล้องกับ  ส.ว.ย โมเดล    ข้อที่1  สง่างาม (Smart)     ข้อที่ 2 วิชาการเปี่ยม (Wise)  

                                      ข้อที่ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน (Youthful) 

สนองคล้องมาตรฐานที่ 3     ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของของครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการ 

                                    เรียนรู้มืออาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบ                      นายชัยพล ยมจันทร์ 

ระยะเวลาดำเนินงาน          ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564)   

 

 1. หลักการ และเหตุผล 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวดที่ 4  

ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษามาตรา 22 กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการให้ผู้เรียนมี

ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งปัจจัย

ในการดำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงมีโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 2.  วัตถุประสงค์ 

       2.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาครูให้นำความรู้ที่ได้อบรม สัมมนา และการศึกษาดูงานมาใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาและเต็มความสามารถและนำมาใช้เพื่อ

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ       

      2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและ

เป็นระบบ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

      2.3 เพ่ือส่งเสริมครูใช้สื่อและเทคโนโลยีระบบ Online ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 

      2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ 

ผลการวิจัยมาปรับการสอน 

      2.5 เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร 
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3. เป้าหมายและการดำเนินงาน 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรมสัมมนา และ

การศึกษาดูงานอย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 

       3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีผลในการปฏิบัติงาน ระดับ ดีเด่น

       3.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี  

 ระบบ Online ระดับดีข้ึนไป 

       3.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีผลงานวิจัย ระดับดี 

       3.1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ระดับดีข้ึนไป   มีความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี  

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
                 3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน

อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 

                3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลในการปฏิบัติงาน ระดับ ดีเด่น        

                3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีระบบ Online  

ระดับดีข้ึนไป 

                3.2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานวิจัย ระดับดี  

                3.1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานระดับดีขึ้นไป    

มีความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี  

4. กลุ่มเป้าหมาย  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกคน 
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5. กิจกรรมปฏิบัติ (PDCA) 

ที ่ กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 Plan 
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
- จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 

 
มีนาคม 2563 

 
พฤษภาคม 2563 

นายชัยพล ยมจันทร์ 

2 Do 
ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด ดังนี้ 
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด  
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 
พ่ีเลี้ยง 
2.3 อบรมการทำสื่อระบบ Online  
2.4 อบรมการทำวิจัย    
2.5 การศึกษาดูงาน 

 
 

พ.ค.63- มี.ค.64 
 

พ.ค.63- มี.ค.64 
 

พ.ค.63- มี.ค.64 
พ.ค.63- มี.ค.64 
ต.ค.63- มี.ค.64 

 
 
นายชัยพล ยมจันทร์ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
นายวรากร   
ดวงประสาท 
นายพรชัย  ปิติควร 
นายชัยพล ยมจันทร์ 

3 Chick 
-กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 

 
มีนาคม 

 
นายชัยพล ยมจันทร์ 

4 Action 
-ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มีนาคม 

 
นายชัยพล ยมจันทร์ 
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6.  ทรัพยากร          

งบประมาณ บาท 

ที ่ กิจกรรม/ปฏิบัติ ค่าตอบแทน
(บาท) 

ค่าใช้สอย 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 Plan 
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
ขออนุมัติโครงการและกำหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 
- จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 

  
2,000 

 

 
500 

 
2,500 

2 Do 
ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด ดังนี้ 
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด  
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
2.3 อบรมการทำสื่อระบบ Online  
2.4 อบรมการทำวิจัย    
2.5 การศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 
 

2,000 
2,000 

 
 

5,000 
 

5,000 
 

10,000 
10,000 

150,000 

 
 
 
 
 
 

500 
500 

 
 

5,000 
 

5,000 
 

12,500 
12,500 

150,000 
3 Chick 

-กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 

   
500 

 
500 

4 Action 
-ประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

   
500 

 
500 

 รวมทั้งสิ้น 4,000 182,000 2,500 188,500 
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7. การประเมินผล          

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อย

ละ 90 ได้เข้ารับการอบรมสัมมนา และ

การศึกษาดูงานอย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 

90 สำรวจความพึง

พอใจของผู้ร่วม

กิจกรรม 

สำรวจความพึง

พอใจของผู้ร่วม

กิจกรรม 

2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ร้อยละ 80 มีผลในการปฏิบัติงาน ระดับ 

ดีเด่น 

80 ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ร้อยละ 90 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี ระบบ 

Online ระดับดีข้ึนไป 

90 แบบสำรวจการเข้า

อบรม 

แบบสำรวจการ

เข้าอบรม 

4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ร้อยละ 80 มีผลงานวิจัย ระดับดี 

85 แบบสำรวจการเข้า

อบรม 

แบบสำรวจการ

เข้าอบรม 

5 เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีและ

ความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร 

95 สำรวจความพึง

พอใจของผู้ร่วม

กิจกรรม 

สำรวจความพึง

พอใจของผู้ร่วม

กิจกรรม 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

                 8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน

อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 

                8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลในการปฏิบัติงาน ระดับ ดีเด่น        

                8.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถการใช้สื่อและเทคโนโลยีระบบ 

Online ระดับดีข้ึนไป 

                8.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิจัย ระดับดี  

                8.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานระดับดีขึ้นไป    

มีความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี  

     

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 

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

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

(นายชัยพล ยมจันทร์) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 
คร ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

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

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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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  

ระยะเวลาดำเนินการ    1 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบ       นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ / นางสาวฐิติมา ไสยโสภณ / นายชัยพล  ยมจันทร์ 

สถานที่ดำเนินงาน    โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

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

1.หลักการและเหตุผล          

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

ทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วยการปฏิรูประบบบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนเป็นสำคัญ งานการเงิน พัสดุ เป็นงานที่ช่วยขับเคลื่อนให้การพัฒนาสถานศึกษา ทั้งระบบประสบ

ความสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และ

เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงาน การเงิน-พัสดุ ให้สนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเสริมสร้างแนวทางการบริหารงานการเงิน-พัสดุให้มีประสิทธิภาพ และดำเนินไปด้วย 

ความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

3. เป้าหมายและการดำเนินงาน 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

       3.1.1 ดำเนินงานด้านการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน 

       3.1.2 โรงเรียนมีการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามโครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียน

ครบถ้วน           

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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       3.2.1 ดำเนินงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย 

       3.2.2 ดำเนินงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อทางราชการ 

 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียน /ผู้ปกครอง/ บุคลากรทางการศึกษา 

5.  กิจกรรมปฏิบัติ  

                             กิจกรรม             ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงขั้นตอนจัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติการ ครูศิริวัลย์ 

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ครูชัยพล /ครูศิริวัลย์ 

3. บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครูชัยพล /ครูวรากร 

4. ปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ครูชัยพล /ครูวรากร 

5. หัวหน้าโครงการแต่ละโครงการเสนอขออนุมัติ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

6. สำรองเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ครูศิริวัลย์ /หัวหน้าโครงการ 

7. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่เสนอ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

8. สรุปผลการดำเนินงาน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

9. รายงานผลการดำเนินงาน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

6.งบประมาณ  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ค่าตอบแทน

วิทยากร 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

1. ประชุมชี้แจงขั้นตอนจัดทำโครงการ/

แผนปฏิบัติการ 

- 2,000 1,000 

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์/ 

 บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

- 21,000 441,000 

 

3. ปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารเรียน  

อาคารประกอบ 

- 30,000 50,000 

4. หัวหน้าโครงการเสนอขออนุมัติ 

 

- - - 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ค่าตอบแทน

วิทยากร 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

5. สำรองเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ตามแผน 

ตามแต่ละ

โครงการ 

ตามแต่ละ

โครงการ 

ตามแต่ละ

โครงการ 

6. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

 

ตามแต่ละ

โครงการ 

ตามแต่ละ

โครงการ 

ตามแต่ละ

โครงการ 

7.  สรุปผลการดำเนินงาน - - - 

8. รายงานผลการดำเนินงาน 

 

- - - 

รวม - 53,000 492,000 
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แผนการดำเนินงาน 

             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.ประชุมชี้แจงขั้นตอนจัดทำ

โครงการ /แผนปฏิบัติการ  

           

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์/ 

บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 

           

           

3. ปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคาร

เรียน อาคารประกอบ 

           

4. หัวหน้าโครงการเสนอขอ
อนุมัติ 

           

5.สำรองเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ 

           

6.จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 

           

7. สรุปผลการดำเนินงาน 
 

           

8. รายงานผลการดำเนินงาน            

7.  ทรัพยากร 

 6.1  นักเรียน /ผู้ปกครอง/ บุคลากรทางการศึกษา 

 6.2  งบประมาณตามโครงการ   

 

8.  การประเมินผล 

 7.1  วัดและประเมินผลจากบัญชีการรับ-จ่าย 

          7.2  วัดและประเมินผลจากบันทึกสรุปโครงการ 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนครบทุกคนส่งผลให้

โรงเรียนมีการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามโครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้อง   

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

.................................................. 
(นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 

คร ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

(พระเทพปวรเมธี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ     ส.ว.ย. พอเพียง 

กลุ่มงาน     บริหารทั่วไป 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ   ข้อ 3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 

       ผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม  

สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล                          หัวข้อ 3. ยอดเยี่ยมเยาวชน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววรัญญา  สุขลิ้ม  

ระยะเวลาดำเนินงาน    ปีการศึกษา 2563  (มิถุนายน 2563 – มีนาคม 2564 )  

 

1. หลักการและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน    

ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไป

ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ซึ่งสอดคล้องกับส.ว.ย 

โมเดล ข้อที่ 2 ยอดเยี่ยมเยาวชนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3 โดยเน้นให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ 

รับผิดชอบต่อสังคมและเกิดนิสัยมัธยัสถ์ อดออม เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดนิสัยมัธยัสถ์ อดออมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเขียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้อย่างสม่ำเสมอ 

2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักดูแลรักษาและประหยัดพลังงานภายในห้องของตนเอง 

3. เป้าหมายและการดำเนินงาน 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1  ผู้เรียนเขียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้อย่างสม่ำเสมอร้อยละ 80 

3.1.2  ผู้เรียนรู้จักดูแลรักษาและประหยัดพลังงานภายในห้องของตนเองร้อยละ 80 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  3.2.1 ผู้เรียนเกิดนิสัยมัธยัสถ์ อดออมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  

 

5. งบประมาณ 

   งบประมาณ  5,000 บาท ตลอดปีการศึกษา 

 

6. กิจกรรมในโครงการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชุมที่เกี่ยวข้องการจัดทำ

โครงการ/กำหนดกิจกรรมปฏิบัติและการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

มิถุนายน 2563 
 

- นางสาววรัญญา  สุขลิ้ม 
นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 

2 กิจกรรมส.ว.ย พอเพียงห้องเรียนติดดาว 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

2,000 นางสาววรัญญา สุขลิ้ม 
นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 

3 กิจกรรมส.ว.ย พอเพียงเรียนรู้การออม 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

3,000 นางสาววรัญญา สุขลิ้ม 
นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 

4 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
  

 เดือนสิงหาคม 
 

    - นางสาววรัญญา สุขลิ้ม 
นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 

5 ติดตาม กำกับ สรุปโครงการ ตลอดปีการศึกษา - นางสาววรัญญา สุขลิ้ม 
นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 

 

7. ทรัพยากร 

7.1  ผู้บริหารทุกฝ่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

7.2  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
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8.  งบประมาณ  5,000 บาท   

  รวมตลอดโครงการทุกกิจกรรม 5,000 บาท 

ที ่ รายละเอียดการใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 

1 การประชุมที่เกี่ยวข้องการ
จัดทำโครงการ/กำหนด
กิจกรรมปฏิบัติและการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

- - - - 

2 กิจกรรมส.ว.ย พอเพียง
ห้องเรียนติดดาว 
 

- - 2,000 - ค่าอุปกรณ์ใช้
สำหรับแขวนไม้
กวาดในห้องเรียน 
- ค่ารางวัล 

3 กิจกรรมส.ว.ย พอเพียงเรียนรู้
การออม 
 

- - 3,000 - ค่ากระดาษ 
- ค่าลูกแม็ค 
- ค่ารางวัล 

4 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
 

- - - - 

 รวม   5,000  

 

9. การวัดและประเมินผล  

ที ่ หัวข้อ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1 

 

 

2 

 

 

3 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด

นิสัยมัธยัสถ์ อดออมและนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเขียน

บันทึกรายรับ-รายจ่ายได้อย่าง

สม่ำเสมอ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จัก

ดูแลรักษาและประหยัดพลังงาน

ภายในห้องของตนเอง 

80 

 

 

80 

 

 

80 

1.เล่มประเมินโครงการ 

ส.ว.ย. พอเพียงห้องเรียน 

ติดดาว 

2.บันทึกข้อมูล 

-การสังเกตพฤติกรรม 

1.เล่มประเมินโครงการ

ส.ว.ย. พอเพียงห้องเรียน

ติดดาว 

2.แบบบันทึกข้อมูล 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนเกิดนิสัยมัธยัสถ์ อดออม สามารถเขียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้อย่างสม่ำเสมอและนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้และรู้จักการประหยัดพลังงานรวมถึงทรัพยากรภายในห้องของตนเอง 

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

.................................................. 
(นางสาววรัญญา  สุขลิ้ม) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 

ครูผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ        ส.ว.ย. รักษ์โลก 
กลุ่มงาน     บริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อท่ี 5      การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
      สิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียนข้อที่ 1    เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มี 
      คุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ เป็นมิตรต่อ 
      สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล และ  ปฏิบัติตาม 
      แนววิถีชีวิตใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานส.ว.ย.โมเดล     ข้อ 1 (สง่างาม), ข้อ 2 (วิชาการเปี่ยม) , ข้อ 3 (ยอดเยี่ยม 

      เยาวชน) 

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาวจิรัชญา  จันทร 

ระยะเวลาดำเนินการ            ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564)   

 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการใช้พลังงานจากธรรมชาติค่อนข้างสูงในการอุปโภคและบริโภคของ

ประชาชน จนมีการคาดการณ์กันว่าในอนาคตประเทศไทยอาจประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้ รัฐบาล

จึงมีนโยบายประหยัดพลังงานที่มุ่งปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมกันในการประหยัดพลังงาน โรงเรียนวัด

ประยุรวงศาวาสเห็นว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดทำโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานตามนโยบาย

ดังกล่าว จึงจัดทำ “โครงการส.ว.ย.รักษ์โลก” ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ครู บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนมี

จิตสำนึกและร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง  ดังนั ้นรัฐบาลจึง

กำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ศาสตร์ข้อที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และโรงเรียน/ สถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่ทำหน้าที่หล่อหลอมให้

เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเป็นกำลัง

สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและมีความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ

เพ่ือให้โรงเรียนมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ กล่าวคือ

สามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างเสริมทักษะด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น

อย่างแพร่หลายกับนักเรียนในโรงเรียน  

2. วัตถุประสงค์  
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 2.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรในเรื่องการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 2.2 เพ่ือลดการใช้พลังงานในโรงเรียนให้น้อยลงและช่วยลดโลกร้อน 

2.3 เพ่ือลดปริมาณขยะ เศษอาหาร กำจัดไขมันในบ่อดักไขมันอย่างสม่ำเสมอ 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ รู้วิธีประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.5 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากร ได้มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน 
2.6 เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากร ตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ประหยัด 
2.7 เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและชุมชน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  
  1)  นักเรียน ครู และบุคลากร มีจิตสำนึกในเรื่องการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมร้อยละ 90 
  2)  นักเรียน ครู และบุคลากร ลดการใช้พลังงานในโรงเรียนให้น้อยลงและช่วยลดโลกร้อน ร้อยละ 90 
  3)  โรงเรียนลดปริมาณขยะ เศษอาหาร กำจัดไขมันในบ่อดักไขมันอย่างสม่ำเสมอ 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 นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ขยายผลต่อครอบครัวชุมชน ร้อยละ 90  
 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

        ครู บุคลากรและนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานลดลง 
ลดปริมาณขยะ เศษอาหาร กำจัดไขมันในบ่อดักไขมันได้อย่างสม่ำเสมอ มีความรู้ความเข้าใจ รู้วิธีประหยัด
พลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วม และมีจิตสาธารณะ ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตระหนักถึง
ปัญหาเรื่องผลกระทบจากจากการใช้ทรัพยากร และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถขยายผลไปสู่
ผู้ปกครองและชุมชน 
  
4.  กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ประกอบการร้านค้า โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส พร้อมทั้ง ผู้ปกครอง และชุมชน 
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5. แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ นักเรียน ครูและบุคลากร พ.ค.2563 ครูจิรัชญา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบหมายงาน ครูและบุคลากร มิ.ย.2563 ครูจิรัชญา 
3. ประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ขั้นตอนการดำเนิน 

นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปี2563 ครูจิรัชญา 

4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส.ว.ย.รักษ์โลกออนไลน์ นักเรียน ครู บุคลากรและ
ผู้ปกครองนักเรียน 

ตลอดปี2563 ครูวรากร 

5. กิจกรรมให้ความรู้สู่แม่บ้านและแม่ครัว แม่บ้าน แม่ครัว ตลอดปี2563 ครูมยุรี 
ครูศิรประภา 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

6. กิจกรรมบูรณาการพลังงานสู่แผนการเรียนรู้ นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปี 2563 ครูวุฒิชัย 

7. กิจกรรมประกวดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อม นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปี 2563 ครูวรัญญา 
8. กิจกรรม ส.ว.ย.รักษ์โลก News นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปี 2563 ครูจิรัชญา 

9. กิจกรรมถุงผ้าน่าใช้ นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปี 2563 ครูสุทัศพันธ์ 

10. กิจกรรมจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปี 2563 ครูชัยพล  
11. กิจกรรมลดพลังงานสู่ชุมชน 
 

นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปี 2563 ครูพรชัย 

ด้านการจัดการขยะ (Zero Waste  School) 

12. กิจกรรมเศษอาหารสารพัดประโยชน์ 
     - น้ำหมัก 
     - เศษอาหารนำไปเลี้ยงสัตว์ 

นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปี 2563 ครูชนินันท์ 
ครูโศภิณ 
นายฉลอง 

13. กิจกรรม 1A 3R พาโลกสวย นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปี 2563 ครูศิริวัลย์ 
14. กิจกรรมบ่อดักตักไขมัน นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปี 2563 ครูภีมวิชญ์ 

นางสุนี 
15. กิจกรรมโรงเรียนคัดแยกขยะ 
     - แยกขยะในโรงเรียน 
     - แยกขยะในห้องเรียน 
     - ชั่งขยะ 

นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปี 2563 ครูชนิตา 
ครูสุชาวดี 

 

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ไฟฟ้า/น้ำ/น้ำมัน 

16. กิจกรรมสายตรวจสำรวจน้ำ นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปี 2563 ครูจักรนรินทร์ 
นายฉลอง 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

17. กิจกรรมห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปี 2563 ครูฐิติมา  
ครูรจนา 

18. กิจกรรมทางเดียวไปด้วยกัน นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปี 2563 ครูชุติมา 
นายฉลอง 

19. กิจกรรมค่ายพลังงาน นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปี 2563 ครูจิรัชญา 
ครูอุรุชา 

20. กิจกรรมบำรุงรักษาโดยยึดหลัก 3 อ. นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปี 2563 ครูรักขณาวัลย์ 
ครูวาสนา 

21.ประเมินผลและติดตามผลโครงการ นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปี 2563 ครูจิรัชญา 

22.สรุปผล/รายงานผลการจัดทำโครงการ นักเรียน ครูและบุคลากร มี.ค. 2564 ครูที่รับ
มอบหมาย 

แต่ละกิจกรรม 
23.นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

นักเรียน ครูและบุคลากร พ.ค. 2564 ครูทุกคน 

 

6. งบประมาณ  งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  16,700  บาท 

     รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 
กิจกรรมบูรณาการพลังงานสู่แผนการ
เรียนรู้ 

- - 500 - 

กิจกรรมประกวดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อม - 500 - - 

กิจกรรมส.ว.ย. รักษ์โลก News 
- ของรางวัล 

 
- 

 
1,000 

 
- 

 
- 

กิจกรรมถุงผ้าน่าใช้ - 500 - - 

กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- 500 - - 

กิจกรรมลดพลังงานสู่ชุมชน - 200 300 - 
กิจกรรมโรงเรียนคัดแยกขยะ 
     - แยกขยะในโรงเรียน 

- 500 - - 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 
     - แยกขยะในห้องเรียน 
     - ชั่งขยะ 

กิจกรรมเศษอาหารสารพัดประโยชน์ 
     - น้ำหมัก 
     - เศษอาหารนำไปเลี้ยงสัตว์ 

- 1000 - - 

กิจกรรม 1A 3R พาโลกสวย - 500 - - 

กิจกรรมบ่อดักตักไขมัน - 200 - - 
กิจกรรมสายตรวจสำรวจน้ำ - 500 - - 

กิจกรรมห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน - 500 500 - 

กิจกรรมทางเดียวไปด้วยกัน - 500 - - 
กิจกรรมค่ายพลังงาน     
- ค่าอาหาร 
- ค่าตอบแทนวิทยากร   

1,000 2,000 
 
 

1,000 - 

กิจกรรมบำรุงรักษาโดยยึดหลัก 3 อ. - 1,000 4,000 - 
รวม 1,000 9,400 6,300 16,700 

 

7.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 นักเรียน ครูและบุคลากรมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

90 - การประเมิน 
- การปฏิบัติ 

-แบบประเมิน 

2 โรงเรียนมีการใช้พลังงานน้อยลง 90 - การประเมิน 
- การปฏิบัติ 

- แบบบันทึก 
- สถิติ 

3 โรงเรียนมีปริมาณขยะน้อยลง 90 - การสังเกต 
- การปฏิบัติ 

- แบบบันทึก 
- สถิติ 

4 นักเรียน ครู บุคลากร มีความรู้ความ
เข้าใจ รู้วิธีประหยัดพลังงานและรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

90 - การสังเกต 
- การปฏิบัติ 

- แบบประเมิน 
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ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

5 นักเรียน ครู บุคลากร ได้มีความ
สามัคคีและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงาน 

100 - การสังเกต 
- การปฏิบัติ 

- แบบประเมิน 

6 นักเรียน ครู และบุคลากร นำความรู้
ไปเผยแพร่ขยายผลต่อครอบครัว
ชุมชน  

90 - การสังเกต 
- การปฏิบัติ 

- แบบประเมิน 

7 โรงเรียนสามารถควบคุมและลด
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่อเดือนได้ 

90 - การสังเกต 
- การบันทึก 

- แบบบันทึก 
- สถิติ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียนลดลง 
 8.2 การใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน น้ำ การรั่วไหลของพลังงานลดลง 
 8.3 โรงเรียนปราศจากขยะ และมีการคัดแยกขยะเป็นประเภทก่อนทิ้งอย่างเป็นระบบ 
 8.4 นักเรียน ครู บุคลากร นำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปกครอง ชุมชน และเผยแพร่ต่อไปได้ 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 

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

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

(นางสาวจิรัชญา  จันทร) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 

คร ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

(พระเทพปวรเมธี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ     การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารทั่วไป 
กลุ่มงาน     บริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อ 3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู และ
      บุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
      สู่การเป็นครูมืออาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้น 
      ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง  
      บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน (บวร.) 
สอดคล้องกับส.ว.ย. โมเดล     ข้อที่ 1 สง่างาม, ข้อที่ 2 วิชาการเปี่ยม, ข้อที่ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
สนองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นายวรากร  ดวงประสาท  
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน    พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 

 

1. หลักการ และเหตุผล 
 การดำเนินงานของกลุ ่มงานบริหารทั ่วไป มีหน้าที ่ให้การบริหารจัดการหลายกิจกรรม ได้แก่  
งานธุรการ ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลอาคารสถานที่ เป็นต้น  
ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 ในการนี้ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสจึงได้ จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทั่วไป 
เพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปมีประสิทธิภาพ  
 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานบริหารทั่วไปได้อย่างเป็นระบบ  
  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลภายนอก 
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5. การดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 งานธุรการ ตลอดปีการศึกษา นางจาตุรวรรณ โตเร็ว 

2 ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ตลอดปีการศึกษา นายวรากร ดวงประสาท 

3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดปีการศึกษา นายวรากร ดวงประสาท 

4 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ตลอดปีการศึกษา นายชัยพล ยมจันทร์ 

5 การทำสำมะโนผู้เรียน ตลอดปีการศึกษา นางสาวกิตติพร แข็งขัน 

6 การรับนักเรียน ตลอดปีการศึกษา นางสาวกิตติพร แข็งขัน 

7 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดปีการศึกษา นายชัยพล ยมจันทร์ 

8 งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา ตลอดปีการศึกษา นายชัยพล ยมจันทร์ 

9 การประสานงานกับบุคคลและองค์กรภายนอก ตลอดปีการศึกษา นายชัยพล ยมจันทร์ 

11 การจัดระบบการควบคุมภายในองค์กร ตลอดปีการศึกษา นางจาตุรวรรณ โตเร็ว 

12 งานบริการสาธารณะ ตลอดปีการศึกษา นายชัยพล ยมจันทร์ 

13 งานยานพาหนะ ตลอดปีการศึกษา นายชัยพล ยมจันทร์ 

 
6.งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 งานธุรการ   1,000 1,000 

2 ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  1,000  1,000 

3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,000  1,000 

4 การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

  50,000 50,000 

5 การทำสำมะโนผู้เรียน     

6 การรับนักเรียน     

7 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   1,000 1,000 

8 งานประชาสัมพันธ์   15,00 15,000 

9 การประสานงานกับบุคคลและองค์กร
ภายนอก 

 5,000 30,000 35,000 

11 การจัดระบบการควบคุมภายในองค์กร   1,000 1,000 
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ที ่ กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

12 งานบริการสาธารณะ  2,000 8,000 10,000 

13 งานยานพาหนะ  25,000  25,000 

รวมทั้งสิ้น  68,000 182,000 250,000 

 
7.การประเมินผล 
 ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการทำงานโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรค  
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป 
 
8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สามารถดำเนินงานบริหารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 

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

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

(นายวรากร  ดวงประสาท) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 

คร ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

(พระเทพปวรเมธี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ     ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน (บวร) 

กลุ่มงาน     บริหารทั่วไป 

สนองตามยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

      จัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1,2,3,4 ตัวชี้วัดที่1,2,3,4,5 

สอดคล้องกับ ส.ว.ย โมเดล   ข้อที่ 1, 2, 3 (สง่างาม วิชาการเปี่ยม ยอดเยี่ยมเยาวชน) 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารทั่วไปและจัดการ 

  ของผู้บริหารสถานศึกษา                   

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุชาวดี ศรีเมือง,  นางสาวกิตติพร  แข็งขัน  

ระยะเวลาดำเนินการ    ปีการศึกษา 2563  

      (16 พฤษภาคม 2563 – 30 มีนาคม 2564) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียน วัด ชุมชน พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และจะต้องมีการประสานงาน ติดต่อ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร สร้างสัมพันธภาพ ความเข้าอก

เข้าใจอันดี เพ่ือร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า และเน้นปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึน ด้วยถ้อยทีถ้อย

อาศัยโดยสันติวิธี การร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ นับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างสัมพันธภาพอันดี

งามดังกล่าวให้เกิดข้ึน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน 

2.2 เพ่ือให้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ รู้คุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของชุมชนให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน 

2.3 เพ่ือให้โรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน  (บวร) มีความเข้าอกเข้าใจกัน มีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า 

2.4 เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับนักเรียน ส่งผลให้ระดับคุณภาพการศึกษาได้เกณฑ์
มาตรฐาน 

3. เป้าหมายและการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 โรงเรียน บ้าน วัดและชุมชน มีกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง  
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1 โรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน (บวร) ตระหนักถึงความสำคัญในวันสำคัญต่างๆและรู้

 คุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่นานเท่านาน 

  3.2.2 โรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน (บวร)มีทัศนคติที่ดีต่อกัน ประสานความร่วมมือเพ่ือ

 พัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้า 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ครู/นักเรียน/วัด/ชุมชน 

5. กิจกรรมปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มิถุนายน 2563 นางสาวสุชาวดี ศรีเมือง 
นางสาวกิตติพร แข็งขัน 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/
คณะกรรมการผู้ดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม
(บวร) 

กรกฎาคม 2563  นางจาตุรวรรณ โตเร็ว 

3 ดำเนินงาน/กิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ - - 
3.1 วันไหว้ครู กรกฎาคม 2563 นางสาวสุชาวดี ศรีเมือง 

3.2 วันเข้าพรรษา(แห่เทียน) กรกฎาคม 2563 นางรักขณาวัลย์สายวรรณะ 

3.3 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 นางสาวกิตติพร แข็งขัน 
3.4 วันลอยกระทง พฤศจิกายน 2563 นายวรากร ดวงประสาท 

3.5 วันพ่อ ธันวาคม 2563 นางสาวกิตติพร แข็งขัน 
3.6 วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2564 นางจาตุรวรรณ  โตเร็ว 

3.7 วันเด็กแห่งชาติ มกราคม 2564 นางมยุรี โคสิตานนท์ 

3.8 วันมาฆบูชา กุมภาพันธ์ 2564 นายภีมวิชญ์ สีแก้ว 
3.9 วันสงกรานต์ เมษายน 2565 นางสาววาสนา บุญมา 

3.10 วันประเพณีที่วัดและชุมชนจัดขึ้น ตลอดปีงบประมาณ นายภีมวิชญ์ สีแก้ว 

3.11 ร่วมแสดงความยินดี/มุทิตา ตลอดปีงบประมาณ นางจาตุรวรรณ โตเร็ว 
3.12 ประชุมผู้ปกครอง พฤษภาคม-

พฤศจิกายน 2563 
นางสุรดา ไชยสงคราม 

3.13 ประชุมคณะกรรมการการศึกษา พฤษภาคม-
พฤศจิกายน 2563 

นางจาตุรวรรณ โตเร็ว 
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ที ่ กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3.14 ทอดผ้าป่าการศึกษา สิงหาคม 2563 นายวรากร ดวงประสาท 

4 ติดตาม ประเมินผลโครงการ กันยายน 2563, 
มีนาคม 2564 

นางสาวสุชาวดี ศรีเมือง 

5 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ตุลาคม 2563/ 
ธันวาคม 2564 

นางสาวสุชาวดี ศรีเมือง/ 
นางสาวกิตติพร แข็งขัน 

 

6. งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) จำนวน บาท 

 

 

 

กิจกรรม รวม 
ประเภท 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 

วันไหว้ครู 
-ค่ากระดาษ เอ4 
-ค่าอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ 
-ค่าของรางวัล 

3,000 

  
1,000 
1,000 
1,000 

  

วันเข้าพรรษา (แห่เทียน) 
-ค่าดอกไม้ ธูปเทียน  
-ค่าอุปกรณ์ตกแต่งต้นเทียน 
-ค่าของทำบุญถวายพระ 

5,000 

 
 
 

2,000 

 
1,000 
2,000 

  

วันแม่แห่งชาติ 
-ค่ากระดาษ เอ4 
-ค่าอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ 
-ค่าของรางวัล 

3,000 

  
1,000 
1,000 
1,000 

  

วันลอยกระทง 
-ค่าจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์  
-ค่าอุปกรณ์ทำกระทง 
-ค่าของรางวัล 

5,000 

 
 
 

2,000 

 
1,000 
2,000 
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กิจกรรม รวม 
ประเภท 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
วันพ่อแห่งชาติ 
-ค่ากระดาษ เอ4 
-ค่าอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ 
-ค่าของรางวัล 

3,000 

  
1,000 
1,000 
1,000 

  

วันขึ้นปีใหม่ 
-ค่าจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์  
-ค่าอุปกรณ์ 
-ค่าของรางวัล 

5,000 

 
 
 

2,000 

 
1,000 
2,000 

  

วันเด็กแห่งชาติ 
-ค่าจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์  
-ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง 
-ค่าของรางวัล 
-ค่าขนม 

10,000 

 
 
 

3,000 
5,000 

 
1,000 
1,000 

  

วันมาฆบูชา 
-ค่าดอกไม้ ธูปเทียน  
-ค่าประชาสัมพันธ์ 
-ค่าของทำบุญถวายพระ 

3,000 

 
 
 

1,000 

 
1,000 
1,000 

  

วันประเพณีที่วัดและชุมชนจัดขึ้น 
-ค่าดอกไม้ ธูปเทียน  
-ค่าประชาสัมพันธ์ 
-ค่าของทำบุญถวายพระ 

3,000 

 
 
 
 

 
1,000 
1,000 
1,000 

  

ร่วมแสดงความยินดี/มุทิตาจิต 30,000  30,000   
ประชุมผู้ปกครอง 
- ค่ากระดาษเอ4 
- ค่าอาหารดูแลครู ผู้ปกครอง 
- ค่าวัสดุอ่ืนๆ 

5,000 

  
1,000 
3,000 
1,000 

  

ประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
-ค่ากระดาษเอ 4 
-ค่าอาหาร 

2,000 
  

1,000 
1,000 

  

รวม 61,000 11,000   50,000   
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7. ผลการดำเนินกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/สิ่งที่ต้องการวัด/
ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน/
งบประมาณ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ส.ว.ย.
โมเดล มาตรฐานการศึกษา 

1 ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 

มิถุนายน 2563 ประชุมกำหนดนโยบาย
และวางแผนกิจกรรม 
สร้างความเข้าใจ 
ในโครงการ บวรฯ 

 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษา/คณะกรรมการผู้
ดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม
(บวร) 

มิถุนายน 2563  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
รับทราบกิจกรรม 

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

3 ดำเนินงาน/กิจกรรมตามแผน
ที่กำหนดไว้ 

- 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
นี้จัดขึ้นและ 
ใช้งบประมาณไป ตาม
แผนปฏิบัติการ 

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

3.2 วันเข้าพรรษา (แห่เทียน) กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการวิถี
พุทธในกลุ่มสาระการ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ส.ว.ย.โมเดล ทั้ง 3 ข้อ 
สง่างาม 
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ที ่ กิจกรรม/สิ่งที่ต้องการวัด/
ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน/
งบประมาณ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ส.ว.ย.
โมเดล มาตรฐานการศึกษา 

เรียนรู้สังคมศึกษา และจัด
ให้นักเรียนในระดับชั้น 
ป.5-6 เป็นตัวแทนในการ
แห่เทียนเข้าพรรษาไปยัง
วัดใกล้ๆสถานศึกษา ได้แก่ 
วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร วัดกัลยาณมิตร  
วัดบุปผาราม การจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับ
ความร่วมมือกับโรงเรียน
ต่างๆที่อยู่ระแวกใกล้เคียง 
และชุมชนเป็นอย่างดี 
การตกแต่งต้นเทียน การ
จัดริ้วขบวนรถแห่ต้นเทียน
พรรษา ใช้งบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ 

วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

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

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ส.ว.ย.โมเดล ทั้ง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 
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ที ่ กิจกรรม/สิ่งที่ต้องการวัด/
ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน/
งบประมาณ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ส.ว.ย.
โมเดล มาตรฐานการศึกษา 

2,630 บาท ตาม
แผนปฏิบัติการ 

 
 
 

3.4 วันลอยกระทง พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงาม มีการจัดประกวด
ประดิษฐ์กระทงจากเศษ
วัสดุธรรมชาติ และให้
ความรู้เกี่ยวกับวันลอย
กระทงในการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการทุก
กลุ่มสาระ และนำนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมลอยพระ
ประทีปกับทางวัดประยุร
วงศาวาสและชุมชนวัด
ประยุรวงศ ์ที่บริเวณลาน
หน้าพระอุโบสถวัด  
ใช้งบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ  

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

3.5 วันพ่อ ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ถวายพระพรฯและ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
จิตอาสาพัฒนาวัดและ
ชุมชนถวายเป็นพระราช
กุศลแด่สมเด็จรัชกาลที่ 9  
ใช้งบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ 

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

3.6 วันขึ้นปีใหม่ มกราคม 2564 ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
โดยนำกิจกรรมแจก

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ส.ว.ย.โมเดล ทั้ง 3 ข้อ 
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ที ่ กิจกรรม/สิ่งที่ต้องการวัด/
ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน/
งบประมาณ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ส.ว.ย.
โมเดล มาตรฐานการศึกษา 

ของขวัญและขมให้
นักเรียนทุกระดับชั้น  
ใช้งบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ 

สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 

3.7 วันเด็กแห่งชาติ มกราคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
กล่าวสารวันเด็กให้กับ
นักเรียน มีการจัดกิจกรรม
วันเด็ก ใช้งบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ 

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

3.8 วันมาฆบูชา กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนจัดกิจกรรมโดย
นำนักเรียนทุกระดับชั้น
เข้าร่วมกิจกรรมพ่ีจูงน้อง
เข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน
เนื่องในวันมาฆบูชา 
ใช้งบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ 
 

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

3.9 
 
 
 
 
  

วันสงกรานต์ 
 
 
 
 
 
  

เมษายน 2564 
 
 
 
 
  

จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ
ดำหัวเพ่ือสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามให้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดประยุรวงศา
วาส 

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

3.10 วันประเพณีที่วัดและชุมชนจัด
ขึ้น 

ตลอดปีงบประมาณ โรงเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆที่ทางวัดจัด
ขึ้น โดยนำอาหารคาว 
หวาน ไปจัดเลี้ยงตามวาระ
งานต่างๆที่ทางวัดประยุร

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ส.ว.ย.โมเดล ทั้ง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 
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ที ่ กิจกรรม/สิ่งที่ต้องการวัด/
ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน/
งบประมาณ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ส.ว.ย.
โมเดล มาตรฐานการศึกษา 

วงศาวาสจัดขึ้นเป็นประจำ
ทุกปี อาทิเช่น วันฉลอง
ครบรอบวันเกิดท่านเจ้า
คุณพระพรหมบัณฑิต 
ท่านเจ้าอาวาส วันฉลอง
ครบรอบวันเกิด ท่านเจ้า
คุณพระราชปวรเมธี 
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา และ
นอกจากนี้ยังมีวันสำคัญ
ต่างๆตามโอกาสร่วมกับ
ชุมชนชาวกุฎีจีน ชุมชนกุฎี
ขาว ชุมชนวัดกัลยาณ์ เป็น
ต้น ใช้งบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ 

3.11 ร่วมแสดงความยินดี/มุทิตา ตลอดปีงบประมาณ โรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความยินดี มุทิตาจิต
เนื่องในโอกาสต่างๆ 
ใช้งบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ 

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

3.12 ประชุมผู้ปกครอง พฤษภาคม-
พฤศจิกายน 2563 

โรงเรียนได้จัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 เป็นประจำทุกปีเพ่ือ
แจ้งและรายงานผลการ
ดำเนินงานต่างๆของทาง
โรงเรียน เพื่อขอความ
ร่วมมือจากคณะผู้ปกครอง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ส.ว.ย.โมเดล ทั้ง 3 ข้อ 
สง่างาม 
วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยมเยาวชน 
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ที ่ กิจกรรม/สิ่งที่ต้องการวัด/
ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน/
งบประมาณ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ส.ว.ย.
โมเดล มาตรฐานการศึกษา 

และเป็นการพัฒนา
โรงเรียนในปีต่อๆไป 
ใช้งบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ 

3.13  ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา  

พฤษภาคม-
พฤศจิกายน 2563  

โรงเรียนได้จัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือรายงานผลการ
ดำเนินงานของทาง
โรงเรียน การพัฒนา
โรงเรียน และเพ่ือขอ
อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจำปีรวมไปถึงการการ
นำเสนอผลงานที่ผ่านมา 

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

4 ติดตาม ประเมินผลโครงการ กันยายน 2563, 
มีนาคม 2564 

ติดตามทุกโครงการให้
ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย 

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

5 รายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 

ตุลาคม 2563/ 
ธันวาคม 2564 

-  

 

7. ทรัพยากร 

 7.1 ครู/นักเรียน/พระ/ชุมชน 

 7.2 งบประมาณตามโครงการ 

 7.3 สถานที่ดำเนินการ 

8. การประเมินผล 

 8.1 ครู/นักเรียน/พระ/ชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และร่วมแก้ไข

 ปัญหา 



142 
 

 8.2 โรงเรียน/บ้าน/วัดและชุมชน (บวร) เห็นคุณค่าและรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 

และ ของชาติให้คงอยู่นานเท่านาน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  โรงเรียน/บ้าน/วัดและชุมชน (บวร)มีความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 

และร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

ของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน ตลอด

ปีงบประมาณ 2563  

                            

 

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 

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

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

(นางสาวสุชาวดี ศรีเมือง) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 
ครูผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

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

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป 

สนองตามยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ด้านที่ 1. คุณภาพผู้เรียน 

สอดคล้องกับ ส.ว.ย โมเดล   ข้อที ่1, 2, 3 (สง่างาม วิชาการเปี่ยม ยอดเยี่ยมเยาวชน) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา  1. เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีคุณธรรม 

จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล และปฏิบัติตนตามชีวิตวิถีใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร, นางสาวพัชนี   คุณชื่น 

ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม 2563 - เมษายน 2564) 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายสำคัญท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดให้

สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งนำไปดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เนื่องจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีวิธีการและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน มี

คุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ ทั้งด้านคุณภาพนักเรียนด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย ซึ่ง

ความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาคือมุ่งให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ จึงได้ให้การสนับสนุนทางด้านอาคาร 

สถานที่ ในการดำเนินงาน เพ่ือให้ความช่วยเหลือเด็กทุกคนในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ 

ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญา เพียบพร้อมด้วย

คุณธรรม จริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

2.3 เพ่ือส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาร้อยละ 85 
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3.1.2 ครูและบุคลากรร้อยละ 98 มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น

ระบบ 

 3.1.3 ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 95 ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ได้ดี มีประสิทธิภาพ 

 4. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 422 คน 

5. กิจกรรมปฏิบัติ 

ที ่ กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เดือนสิงหาคม ครูประจำชั้นทุกคน 

2 กิจกรรมการเก็บข้อมูลและคัดกรอง

นักเรียนเป็นรายบุคคล 

เดือนกรกฎาคม นางสาวชนินันท์ คล้ายมณี 

3 กิจกรรมจัดหา จัดสรรทุนการศึกษา เดือนกรกฎาคม นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 

4 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา เดือนมีนาคม นางสาวกิตติพร แข็งขัน 

 
6. ทรัพยากร 

งบประมาณ 14,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/ปฏิบัติ ค่าตอบแทน

(บาท) 

ค่าใช้สอย 

(บาท) 

ค่าวัสดุ 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  1,500 500 2,000 บาท 

2 กิจกรรมการเก็บข้อมูลและคัดกรอง

นักเรียนเป็นรายบุคคล 

  1,000 1,000 บาท 

3 กิจกรรมจัดหา จัดสรรทุนการศึกษา  5,000 1,000 6,000 บาท 

4 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 1,500 3,000 500 5,000 บาท 

 รวมทั้งสิ้น 1,500 9,500 3,000 14,000 
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7. การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

โดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มี

คุณภาพได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 

96 1. การตอบ
แบบสอบถาม 

2. บันทึกข้อมูล 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบบันทึกข้อมูล 

2 นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข มีความสามารถทาง

สติปัญญา เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

95 1. การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบทดสอบและ

ประเมินผล 

3 ครู ผู้ปกครอง มีศักยภาพในการร่วมกันดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

95 1. การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์

และอ่ืนๆ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ “ดี เก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุข และจบการศึกษาภาบังคับ 

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

.................................................. 
(นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 

คร ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ   เพาะต้นกล้าเยาวชน 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 ตามแนววิถีพุทธ 

                                          และ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

    ตัวชี้วัดที่   2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยะธรรม ตามแนววิถีพุทธ  

    และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

สอดคล้องกับส.ว.ย โมเดล    ข้อที่    3   ยอดเยี่ยมเยาวชน  

สนองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ข้อที่    1   คุณภาพของผู้เรียน   

       1.2.2       ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางจาตุรวรรณ  โตเร็ว, นายสทุัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร,นางสาวโศภิณ  พันธุ์ทอง  

ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม  2563 – มีนาคม 2564) 

 

1. หลักการ และเหตุผล 
นาฏศิลป์- ดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยทีมีการถ่ายทอดจากบรรพชน และครูอาจารย์  

รวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยรวมถึงพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเรื่อยลงมาจวบ

จนถึงปัจจุบัน ที ่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พั นปีหลวง ทรงให้

ความสำคัญทางด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย ( โขน) จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มีการอนุรักษ์ และ

ถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังสืบต่อมา แม้ในปัจจุบันนี้ศิลปะการแสดงจะมีการพัฒนาที่ก้าวไกลขึ้นไปแต่

ศิลปะการแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทย ยังตราตรึงในจิตใจของชนต่างประเทศเป็นอย่างมาก เพราะในการแสดง 

มีการผสมผสานระหว่างความคิด การจินตนาการ มีการผสมผสานการแต่งกาย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
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ประเพณี และ การให้ความเคารพครูบาอาจารย์  และที่สำคัญยังมีคำพูดที่ว่า ดูโขน ดูละคร แล้วย้อนกับมาดู

ตัวเอง  การแสดงย่อมมีการพัฒนาคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้การเรียนในวิชานาฏศิลป์ไทย ยังมี

ผลที่ทำให้ผู้เรียน มีประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ การรักษ์วัฒนธรรม การฝึกฝนทักษะ และที่สำคัญก่อให้เกิด

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอด การพัฒนาศิลปะการแสดง ให้ก้าวไกล ทั้งรูปแบบนาฏศิลป์ไทย

อนุรักษ์ และนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน นาฏศิลป์ไทย – โขน – ละคร – ระบำ – รำ – ฟ้อน มีเอกลักษณ์ของ

ความเป็นไทยอย่างงดงาม และเป็นเอกลักษณ์ท่ีทุกคนบนโลกให้การยอมรับ 

ทั้งนี้โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนให้สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2545 ที่

ต้องการให้ผู ้เรียนเป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพื่อเป็นการพัฒนาให้เป็นไปตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552  ที่เน้นคุณภาพผู้เรยีน

เป็นสำคัญท่ีสุด โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีจุดมุ่งหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา 

มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพที่สุจริต และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนพึงตระหนักถึง

ความเป็นไทยอย่างสม่ำเสมอ 

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 –ระบำ – รำ – ฟ้อนและดนตรีไทย ตามชุมชนและหน่วยงานองค์กรภาครัฐ

 และเอกชนต่างๆ ตามโอกาส 

3.  เป้าหมายแลการดำเนินงาน 
ด้านปริมาณ 

1.   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมโครงการร้อยละ  90 % 

2.   ครูผู้สอนในกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป์ – ทัศน์ศิลป์) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

        ที่เน้นผู้เรียนให้มีการลงมือปฏิบัติจริง ร้อยละ 90 % 

 3.   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถแสดงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยได้  

                ร้อยละ  90 %  
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 4.  นักเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถปฏิบัติรวมวงดนตรีไทยได้ 

               ร้อยละ  90 % 

5.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย  

    กับชุมชน และหน่วยงานราชการ 

    ด้านคุณภาพ 

ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย – โขน –ละคร – ระบำ – รำ – ฟ้อน-ดนตรีไทย 

มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ท่ารำ ท่าเต้น ตามความคิดและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ

ของการแสดงได้อย่างสวยงาม สอดคล้องกับกับความหมายของท่ารำ  เหมาะสมกับโอกาส ลักษณะงานใน  

พิธีการ รวมถึงผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ท่ีดี มีสมรรถภาพสำคัญ 5 ประการ 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
  นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  

5. งบประมาณ   
 งบประมาณ  32,000 บาท  ตลอดปีการศึกษา 

ที ่ ชื่อกิจกรรม ค่าตอบแทน
(บาท) 

ค่าใช้สอย 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1. ประชุมวางแผน  เสนอโครงการ  
แบ่งงาน และดำเนินกิจกรรมตามโครงการรักษ์
วัฒนธรรม ฯ 

    

2. 
 

ดำเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 
2.1. ทศราช ทศราชันย์ 
2.2 บรรเลงวงดนตรีไทย 

1,000 3,000  4,000 

 2.3 วันแม่แห่งชาติ น้อมเกล้าอัญชุลี พระพันปี ฯ  
ขวัญเกล้า ชาวประชา  
-  บรรเลงวงดนตรีไทย 

1,000 3,000  4,000 

 2.4 มุทิตาคุรุปูชนีย์ ศรี ส.ว.ย. 

- รำอวยพร 

- การแสดง ป.1 – 6 

- บรรเลงวงดนตรีไทย 
 

1,000 3,000  4,000 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ค่าตอบแทน

(บาท) 
ค่าใช้สอย 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

 2.5 ค่ายเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชนคนศิลปิน                       
     (นาฏศิลป์ไทย) 

3,000 2,000 1,000 6,000 

 2.6 ค่ายเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชนคนศิลปิน                     
(ดนตรีไทย) 

3,000 2,000 1,000 6,000 

 2.7 งานการกุศล ฯ   3,000 3,000 2,000 8,000 

3 นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล     

 รวมทั้งสิ้น 12,000 16,000 4,000 32,000 

 

6. กิจกรรมในโครงการ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม วัน / เดือน / ปี ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผน  เสนอโครงการ  
แบ่งงาน และดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการรักษ์วัฒนธรรม ฯ 

พฤษภาคม2563 – 
มีนาคม 2564 

คณะผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

2. 
 

ดำเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 
2.1. ทศราช ทศราชันย์ 
2.2 บรรเลงวงดนตรีไทย 

 กรกฎาคม 2563 ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
ครูโศภิณ  พันธุ์ทอง  
ร่วมจัดกิจกรรมกับกลุ่มสาระ                   
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 2.3 วันแม่แห่งชาติ น้อมเกล้าอัญชุลี 
พระพันปี ฯ  
ขวัญเกล้า ชาวประชา  
-  บรรเลงวงดนตรีไทย 

   สิงหาคม 2563 
 

ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
ครูโศภิณ  พันธุ์ทอง  
ร่วมจัดกิจกรรมกับกลุ่มสาระ                   
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 2.4 มุทิตาคุรุปูชนีย์ ศรี ส.ว.ย. 

- รำอวยพร 

- การแสดง ป.1 – 6 

- บรรเลงวงดนตรีไทย 

กันยายน 2563 
 

ครูจาตุรวรรณ โตเร็ว 
ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
ครูโศภิณ  พันธุ์ทอง 
หัวหน้าสายชั้น ป.1 – ป.6 
ร่วมจัดกิจกรรมกับฝ่ายบุคลากร 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม วัน / เดือน / ปี ผู้รับผิดชอบ 

 2.5 ค่ายเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชน
คนศิลปิน                    (นาฏศิลป์
ไทย) 

พฤษภาคม 2563  – 
มีนาคม 2564 

ครูจาตุรวรรณ  โตเร็ว 
ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
ครูโศภิณ  พันธุ์ทอง 
นายพงษกษิน ทองคุ้ม 
วิทยากรภายนอก 

 2.8 ค่ายเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชน
คนศิลปิน                       
(ดนตรีไทย) 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ครูจาตุรวรรณ  โตเร็ว 
ครูสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร 
ครูโศภิณ  พันธุ์ทอง 

 2.9 งานการกุศล ฯ   ตลอดปีการศึกษา 
2563 

คณะผู้บริหาร 
ครูจาตุรวรรณ  โตเร็ว 
ครูสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร 
ครูโศภิณ  พันธุ์ทอง 

3 นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ครูจาตุรวรรณ โตเร็ว 
ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
ครูโศภิณ  พันธุ์ทอง  

  

7.ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

  เดือนพฤษภาคม 2563 -  เดือนมีนาคม  2564 

8.วิธีการและข้ันตอนการดำเนินโครงการ 

  8.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

  8.1. 1   ประชุมวางแผนร่วมกับคณะครูในโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  

  8. 1.2   เขียนตัวโครงการและแผนปฎิบัติการ 

  8. 1.3   หัวหน้าโครงการพิจารณา แก้ไข ที่ผิดพลาด 

  8. 1.4   ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 

  8. 1.5   ปฏิบัติตามโครงการที่วางไว้ 

  8. 1.6   นิเทศ กำกับ ติดตามผลงาน เป็นระยะโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  8. 1.7   นำผลการนิเทศมาพัฒนา 

  8. 1.8   สรุป รายงานผล ประเมิน แก้ไขปัญหา  สรุปผลความสำเร็จของโครงการ 
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9. ทรัพยากร 

9.1   บุคคลากร 

9.2   ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย – ด้านดนตรีไทย 

  - นายประสาท   ทองอร่าม  (กองการสังคีต) 

  - ดร.ไพโรจน์     ทองคำสุก ( กรมศิลปากรกองการสังคีต) 

  - นายพิพัฒน์     รัจนากร  (นาฏศิลป์ชำนาญการ) 

  - นายพงษกษิณ ทองคุ้ม    (นักแสดงกองการสังคีต และศาลาเฉลิมกรุง) 

  -  ครูผู้สอน 

   -  นักเรียน 

  -  ผู้ที่สนใจทางด้านนาฏศิลป์ไทย  

 

10. การประเมินผล 

 

 

  

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6                     

เข้าร่วมโครงการ 
90 % - ตอบแบบสอบถาม 

- สังเกตทักษะ
ทางด้านการแสดง
และบรรเลงดนตรี
ไทย 

 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจหลังจากชม
การแสดง 
 

2. นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติ
นาฏศิลป์ไทย – ดนตรีไทย  

90 % 

3. นักเรียนสามารถเผยแพร่
นาฏศิลป์ – ดนตรีไทยสู่
ชุมชนและหน่วยงานที่ขอ
ความอนุเคราะห์การแสดง 

90 % 

4 นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ท่า
รำและมีทักษะทางด้านการ
แสดงและดนตรีไทย 

90 % 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   การจัดกิจกรรม โครงการ เพาะต้นกล้า  เยาวชน ศิลปิน ( ดนตรี – นาฏศิลป์และการละคร) 

สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโดยให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะทางด้าน

นาฏศิลป์ไทย และดนตรีไทยรวมถึงการพัฒนาทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบท่ารำที่มี

สุนทรียภาพและเล็งเห็นเห็นคุณค่าของตนเองมี เจตคติที่ดีต่อการดำรงชีวิต และการเรียนการนาฏศิลป์ไทย

นอกจากนี้  ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบรูณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และยังเป็นวิชาชีพติดตัวอีกด้วย 

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

.................................................. 
(นางจาตุรวรรณ  โตเร็ว) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 

คร ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ชื่อโครงการ     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, นายชัยพล ยมจันทร์, 

 นางสาวสุชาวดี ศรีเมือง , นางสาวอุรุชา  จันทนภานันท์ 

ระยะเวลาดำเนินการ                         ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 ) 

 

1 .หลักการ และเหตุผล  

 การเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพของบุคลากรและผู้เรียนให้มีความปลอดภัยจากโรคระบาด  มีความสมบูรณ์

แข็งแรงทั้งทางร่างกายจิตใจ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการทั้งในด้านการให้ความรู้และการ

เฝ้าระวังการติดต่อของโรค    งานภาวะโภชนา  การตรวจสุขภาพ  การสุขาภิบาลอาหาร งานประกันภัย

อุบัติเหตุ การฉีดวัคซีน งานห้องพยาบาล  งานวินัยจราจร  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ทั้งหมดนี้เป็นมาตรการ

เพ่ือป้องกันปัญหาด้านสุขภาพท่ีอาจเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนได้ 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้เรียนภายใต้โครงการ

สุขภาพดี ชีวีมีสุข         

2 .วัตถุประสงค์          

 2.1 เพ่ือส่งเสริมและบริการด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 

 2.2 เพ่ือเฝ้าระวัง การระบาดซ้ำของโรคโควิด - 19  

3 .เป้าหมายและการดำเนินงาน         

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ         

3.1.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและบริการด้านสุขภาพ

อนามัย  

3.1.2 นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการเฝ้าระวังการระบาดซ้ำของโรคโควิด - 19  

3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ         
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3.1.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมและบริการด้านสุขภาพอนามัย   

ร้อยละ 100 

3.1.2 นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการเฝ้าระวังการระบาดซ้ำของโรคโควิด - 19  

ร้อยละ 100  

4 .กลุ่มเป้าหมาย          

 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสทุกคน     

5 .กิจกรรมปฏิบัติ          

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 New normal  พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564 7,000 นางมยุรี  โคสิตานนท์ 

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

3 ต่อต้านยาเสพติด ก.ค. 2563 – มี.ค. 2564 500 นายชัยพล  ยมจันทร์ 

4 เฝ้าระวังและควบคุมโรค พ.ค.2563 –  มี.ค. 2564 500 นางมยุรี  โคสิตานนท์ 

5 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค  ก.ค.2563 –  มี.ค. 2564 500 นางมยุรี  โคสิตานนท์ 

6 ตรวจสุขภาพนักเรียน ก.ค.2563 –  มี.ค. 2564 500 นางมยุรี  โคสิตานนท์ 

7 ประกันอุบัติเหตุ  พ.ค. 2563 – พ.ค. 2564 - น.ส.สชุาวดี  ศรีเมือง 

8 ภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร ก.ค. 2563– มี.ค. 2564 500 นางมยุรี  โคสิตานนท์ 

9 ห้องพยาบาล   ก.ค. 2563– มี.ค. 2564 5,000 นางสาวอุรุชา จันทน
ภานันท์ 

10 หนูน้อยปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ก.ค. 2563– มี.ค. 2564 500 นายชัยพล  ยมจันทร์ 

 

6 .ทรัพยากร           

   งบประมาณท้ังหมด 50,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม ค่าตอบแทน
(บาท) 

ค่าใช้สอย 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 New normal   2,000 5,000 7,000 

2 กีฬาสี ส.ว.ย. เกมส์  
(แข่งขันกีฬาภายใน) 

 30,000 5,000 35,000 

3 ต่อต้านยาเสพติด   500 500 

4 เฝ้าระวังและควบคุมโรค   500 500 
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ที ่ กิจกรรม ค่าตอบแทน

(บาท) 
ค่าใช้สอย 

(บาท) 
ค่าวัสดุ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

5 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค   500  500 

6 ตรวจสุขภาพนักเรียน  500  500 

7 ประกันอุบัติเหตุ     - 

8 ภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร   500 500 

9 ห้องพยาบาล     5,000 5,000 
10 หนูน้อยปลอดภัยสร้างวินัยจราจร   500 500 

 รวมทั้งสิ้น  33,000 17,000 50,000 

   

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 
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8 .ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ          

 8.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย    

 8.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพ    

 8.3 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพ    

 

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

.................................................. 
                 (นางมยุรี  โคสติานนท์) (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 

คร ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ครั้งที่ 1 /2563 
เมื่อวันที่...........................เดือน............................พ.ศ. 2563  
ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสแล้ว 
 1. เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ 
 2. เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ได้ 

 
          

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

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ภาคผนวก 


