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ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

*********************************** 
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 ตามแผนการศึกษาชาติ ฉบับ พ.ศ. 2503 จัดขยายการศึกษา ภาคบังคับจากสี่ปีเป็นเจ็ดปี กรมสามัญศกึษา   
จึงรับช่วงการจัดการศึกษาช้ันมัธยมต้นเดิมของกรมสามัญศึกษามาเป็นช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ในกรมสามัญศึกษา   
ในปี พ.ศ.2504  กรมสามัญศึกษาจึงจัดสร้างโรงเรียน เพิ่มเติมเตรียมรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้
สอดคล้องตามแผนการศึกษาของชาติดังกล่าวแล้ว  เฉพาะในส่วนกลาง ทางกรมสามัญศึกษา   ได้จัดสร้างโรงเรียนข้ึน
หลายแห่ง ในจำนวนน้ีมีโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสอยู่ด้วยโรงเรียนหนึ่ง 
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสตั้งอยู่ในบริเวณวัดประยุรวงศาวาส ตำบลวัดกัลยาณ์  อำเภอธนบุรี  จังหวัดธนบรุี  
การจัดสร้างโรงเรียนนี้ กรมสามัญศึกษาได้รับความร่วมมือความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส  ให้ที่ดิน
ในการก่อสร้างซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่   ซึ่งเดิมเป็นกุฏิคณะ 1  ใน  พ.ศ. 2504 นั้น ครั้งแรกได้งบประมาณ 2 ล้าน
บาท ในจำนวนน้ี ได้ถวายวัดเป็นค่ารื้อถอนจำนวน หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท เหลือจากนั้นจึงได้ก่อสร้างเป็นอาคารหลัง
แรกเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามช้ันมี   11 ห้องเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2504 
รับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ได้รับงบประมาณอีก หกแสนบาทสร้างเติมเป็นฐานตัวยู(U)เพิ่มเติมอีก 6 ห้องเรียน
และโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที ่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2504 โดยหม่อมหลวงปิ่น       
มาลากุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี 

พ.ศ.2505 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างต่อเติมอาคารอาคารเรียนเป็นรูปตัวยู ( U ) สร้างเสร็จมีหอ้งเรียน
เพิ่มเติมขึ้นเป็น 27 ขนาดห้องกว้าง 9 X 6 เมตรประกอบด้วย ห้องเรียน 18 ห้อง  ห้องครูใหญ่ 1 ห้อง  ห้องธรุการ    
1 ห้อง  ห้องธุรการ 1 ห้อง  ห้องโสตทัศนศึกษา  ห้องสมุด 2 ห้อง ห้องประชุม 1   ห้องฝึกงานชายหญิง 2 ห้อง         
มีห้องน้ำห้องส้วมพร้อมอยู่ภายในอาคารเรยีน ราคาก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงนิ 2,650,000 บาท ( สองล้านหกแสนห้าหมืน่
บาทถ้วน) 
 พ.ศ.2506  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเป็นอาคารเรียนชั้นเดียว 2 ห้องเรียน ด้านทิศ
ตะวันตกใช้เป็นห้องคหกรรมและห้องหัตถกรรม ในราคางบประมาณก่อสร้าง  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ปัจจุบันเป็นห้องนาฏศิลป์ฟ้อนรำ 
 พ.ศ. 2508 ได้จัดต้ังกรรมการผู้ปกครองนักเรียน และจัดต้ังกองทุนราชปัญญาสุธี เพื่อช่วยสนับสนุนด้านการ
เรียนการสอน และช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน 
 พ.ศ. 2509 เข้าร่วมโครงการวัดผลปลายภาคเรียน เลื่อนช้ันโดยการสอบปลายปีเป็นบางช้ันโครงการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ 
 พ.ศ. 2517 จัดต้ังมูลนิธิราชปัญญาสุธี 
 พ.ศ. 2518 จัดต้ังสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 พ.ศ. 2519 เข้าร่วมโครงการทดลองการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2521 

พ.ศ. 2521  เปิดทำการสอนหลักสูตรใหม่เปิดรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
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พ.ศ. 2523 โรงเรียนโอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ในปีนี้โรงเรียนได้ปรับปรุงสนามเสาธง 
บริเวณสนามศาลาไทยเป็นพื้นสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 103,362 บาท ( หนึ่งแสนสามพันสามร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) 

พ.ศ. 2525 ปรับปรุงห้องเรียนใช้เป็นห้องโสตทัศนศึกษาใช้งบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุร
วงศาวาส และได้รับงบประมาณปรับปรุงเข่ือนทางระบายน้ำสาธารณะด้านทิศตะวันออก  สร้างเข่ือนคอนกรีต ทำรั้ว
ด้านหลังรวมค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน ด้านทิศตะวันออกเป็นอาคารช้ันเดียวเงินงบประมาณค่าก่อสรา้ง 536,660 
บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

พ.ศ. 2526 เข้าร่วมโครงการทดลอง เสริมสร้างลักษณะนิสัยเพื่อพัฒนาค่านิยมของอาชีพของเยาวชนร่วมกับ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับความร่วมมือประสบความสำเร็จด้วยดี 

พ.ศ.2527 ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ได้รับงบพัฒนาชุมชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขตกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เป็นเงิน 100,025 บาท (หนึ่งแสนยี่สิบห้าบาทถ้วน)     
ได้ร่วมโครงการเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

พ.ศ. 2531 ได้ปรับปรุงสนามจัดทำที่นั่งพักผ่อนรวมสวนหย่อมยกพื้นเวทีหน้าอาคารเรียนด้านทิศตะวันออก 
และที่นั่งพักผ่อนริมสนามด้านทิศตะวันตกจัดเก้าอี้หมุนสไลด์และที่ยืนออกกำลังกายของนักเรียนชั้น ป.1 ใช้เงิน
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เป็นเงิน  37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

จัดทำฐานส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ได้รับเงินงบประมาณผ่านกลุ่มโรงเรียนสุโขทัยรวม 3 ฐาน เป็นเงิน 
3,019 บาท ( สามพันสิบเก้าบาทถ้วน) 

พ.ศ. 2523 ได้ระบบงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนรู้แบบพิเศษเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน สร้าง
ทางทิศตะวันออกติดกับเจดีย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารงบประมาณค่าก่อสร้าง  1,177,800 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน ) เนื่องจากงบประมาณจำกัดทางโรงเรียนได้รับเพิ่มเติมจากสมาคมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ต่อเติมกั้นห้องโถงชั้นล่างเป็นห้องเรียน 2 ห้อง พร้อมทั้งปรับปรุงรอบอาคารเป็น
พื้นฐานอิฐซีแพค เสริมบันไดทางข้ึน เป็นเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน ) สมารถใช้เป็นห้องเรียนได้   
4 ห้องเรียน เปิดใช้ทันในวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2534 

พ.ศ. 2534 ปรับปรุงห้องน้ำ ห ้องส ้วมครูจำนวน 4 ห้อง ใช้เง ินสมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียน                 
วัดประยุรวงศาวาส งบประมาณค่าซ่อมแซมปรับปรุง 44,000 บาท ( สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน ) 

พ.ศ.2536 เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดต่อเติมช้ัน 3 ของอาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ (อาคาร

เทพประสิทธ์ิ ) เป็นเงิน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )และได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน
ด้านข้างแบบพิเศษเป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนี่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

พ.ศ. 2538 ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการวัดประยุรวงศาวาสขยายรั้วโรงเรียนออกไปอีกประมาณ 
6 เมตร ตลอดแนวด้านหน้าโรงเรียน 
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พ.ศ. 2542 ปรับปรุงและขยายที่พักผู้ปกครองร้านค้าหน้าโรงเรียนปิดทององค์พระสัมพุทธพรรณีศรีประยุร-

วงศ์วิวัฒน์ กป.กทม. อนุมัติเลิกแผนการจัดช้ันเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
พ.ศ. 2543 จัดหาเครื่องดนตรีวงโยทวาทิต 24 ช้ิน เป็นเงิน 200,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ และปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ 6  ต้น พร้อมจัดสวนหน้าโรงเรียน พัฒนาสายระบบโทรทัศน์ โรงเรียน และห้อง
คอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2544  ปรับปรุง ห้องน้ำนักเรียน 3 ช้ัน เป็นเงิน 488,000 บาท(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)โดย
ได้ร ับงบประมาณ 252,300 บาท (สองแสนห้าหมื่ นสามพันบาทถ้วน ) สมคมผู ้ปกครองและครูโรงเร ียน                  
วัดประยุรวงศาวาสมทบเพิ่มเติมอีก 195,700 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ปรับพื้นที่รับประทาน
อาหารนักเรียนด้านหลังช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเงิน 67,000 บาท( หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรับปรุงห้องธุรการ
เป็นเงิน 62,000 บาท หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) สร้างห้องส้วมครูเป็นเงิน 55,000 บาท( ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ปรับปรุงร่องระบายน้ำบริเวณสนาม และทำท่อระบายน้ำเพิ่มเติมอาคารพุทธวรญาณ และได้จัดตั้งกองทุน สุปราณี  
บำรุงทรัพย์ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สร้างระบบ LAN  LINE  

พ.ศ. 2545  ปรับปรุงห้องสมุดเป็นศูนย์วิทยบริการแหล่งรวมหนังสือและระบบสื่อ โดยได้รับเงินจาก      
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และอธิบดีสงฆ์วัดปาดน้ำภาษีเจริญเป็นเงิน 900,000 บาท   
(เก้าแสนบาทถ้วน) และติต้ังแอร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 แปดเครื่องเป็นเงิน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

พ.ศ. 2546 เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรห์อ้งคอม 2 จำนวน 24 เครื่อง เป็นเงิน 439,500 บาท (สี่แสนสามหมืน่
เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ใช้เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

พ.ศ. 2547 ปรับปรุงเปลีย่นหลงัคาโรงอาหารด้านหน้าโรงเรียนเปน็เงนิ 254,500 บาท (สองแสนห้าหมื่นสีพ่นั
ห้าร้อยบาทถ้วน) ใช้เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  วันที่ 7 กรกฎาคม  2547 โอนสังกัดมา
เป็นสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2548  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝันของเขตธนบุรี  (โครงการ 1 
อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ) ได้รับงบประมาณโครงการโรงเรียนในฝัน เป็นเงิน 976,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)และงบอุดหนุน จำนวน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) ในการปรับปรุงห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์,    
ห้องคณิตศาสตร์ 
 พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเงิน 277,000 (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน)และงบประมาณจากสมาคมผู ้ปกครองและครูจำนวน  150,000 บาท (หนึ ่งแสนห้าหมื ่นบาทถ้วน) จัดทำ
ห้องอาหารหลังชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 จากสำนักงาน
รับรองมาตราฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาพรวมระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 พ.ศ. 2550  ปรับปรุงห้องจริยศึกษาเป็นเงิน 146,300 บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้รับ
งบประมาณสนับสุนจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นเงิน 100,00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และงบสนับสนุนจาก
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสจำนวน  46,000 บาท 
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 พ.ศ. 2551 ใช้งบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จำนวน 1,000,000 บาท
(หนึ่งล่านบาทถ้วน) ปรับปรุงห้องเรียนนาฏศิลป์,ห้องเรียนดนตรีไทย,ห้องปฏิบัติการภาษาไทย,ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์,ห้องวิชาการของโรงเรียน,พยาบาลและปรับปรุงห้องห้องส้วมนักเรียนชาย - นักเรียนหญิงทั้ง 3 ช้ันและ
ห้องน้ำครู 
 พ.ศ. 2552 ใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ปรับปรงุหอ้ง
ประชุม  ส.ว.ย. ปรับปรุงห้องเรยีนดนตรีสากล,ปรับปรงุห้องเรยีนการงานอาชีพ,ปรบัปรงุระบบคอมพิวเตอรห์้องสมดุ ,
ปรับปรุงระบบงานกิจกรรมนักเรียนและระบบการเงินโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ.  2553  ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ HP2  จำนวน 1,111,000 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน)และใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวน 289,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันพันบาทถ้วน)สร้างโค้ง
หลังคาสนามรวมเป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และ 
ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)ภาพรวมระดับคุณ  ระดับดีมาก  ได้รับการรับรองคุณภาพจากจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 พ.ศ. 2556  ได้ทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยใช้เงินนอกงบประมาณเป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2558 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนำ รุ่นที่ 6 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับรางวัล Energy  mind  
award ระดับ  4  ดาว  จากการไฟฟ้านครหลวง และได้รับงบประมาณทาสีอาคารเรียน เป็นเงิน 687,500  บาท    
(หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทห้าร้อยบาทถ้วน ) 
 พ.ศ. 2560  ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย-นักเรียนหญิงและห้องน้ำครูทุกห้อง   
ทุกชั้นและปรับปรุงด้านหน้าโรงเรียน ปรับปรุงบันไดอาคารเรียนทั้งหมดใช้งบประมาณเป็ นเงิน 2,119,826 บาท      
(สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2561  เด็กหญิงอมิตา  สุปินะ นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
 พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3   รางวัลหนึ่ง
โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมจากคุรุสภา ได้รับจัดสรรงบประมาณ เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน อาคารประกอบและฝ้าโรง
อาหารเป็นเงินจำนวน 1,914,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) แลได้รับงบประมาณโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน ) ปรับปรุงห้องประชุมพระเทพปวรเมธีและได้รับ
การประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ภาพรวมระดับคุณภาพ ดี 
 พ.ศ. 2563  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 674,500 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)ปรับปรุงเปลี่ยนพื้น
สนาม  และเงินนอกงบประมาณจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)จัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ติด
ห้องสมุดจำนวน 25 เครื่อง 
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 พ.ศ.  2564  ได้รับจัดสรรงบประมาณปรบัปรงุอาคารห้องเรียนดนตรีไทย  ห้องนาฏศิลป์เป็นเงิน 1,582,600  
บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
            - ได้รับจัดสรรเครื่องถ่ายเอกสาร SINDOH  จำนวน  1  เครื่อง 
            - ได้รับจัดสรรถังเก็บน้ำไฟเบอร์ 2,000  ลิตร จำนวน 2 ถัง 
 พ.ศ. 2565 จัดทำโครงการขอเปิดการสอนระดับช้ันอนุบาล อายุ 4 ขวบ 1 ห้องเรียน 
 ปัจจ ุบันเปิดทำการสอนตั ้งแต่ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ถึงชั ้นประถมศึกษาปีท ี ่ 6 มีนักเรียนทั ้งหมด                   
326 คน 
สภาพอาคารในปัจจุบัน มี 6 อาคาร 
 อาคารที่ 1 เป็นอาคาร 3 ช้ัน มีลักษณะเป็นรูปตัวยู ( U ) ใช้เป็นห้องเรียนและห้องพิเศษอื่นๆ 
 อาคารที่ 2 เป็นอาคารช้ันเดียวใช้เป็นห้องพิเศษสอนนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
 อาคารที่ 3 เป็นอาคาร 3 ช้ัน ช่ือ (อาคารพระเทพประสิทธ์ิ) ใช้เป็นห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีที 3 
  ห้องเรียนศิลป์ศึกษา , ห้องเรียนการงานพื้นฐานอาชีพ 
 อาคารที่ 4 เป็นอาคารอเนกประสงค์ 3 ช้ัน ช้ัน1เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ช้ัน 2 เป็นห้อง 
   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 เป็นห้องโสตทัศนศึกษา 
 อาคารที่ 5  อาคารพระพุทธวรญาณ เป็นอาคาร 2 ช้ัน ช้ัน 1 เป็นลานธรรมและห้องพยาบาล 
  ช้ัน 2 เป็นสำนักงานมูลนิธิราชปัญญาสุธีและสมาคมาผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 อาคารที่ 6 เป็นอาคารสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
รายนามผูบ้ริหารโรงเรยีนวัดประยุรวงศาวาส 

1. นางปรีดา  จันทรเุบกษา พ.ศ. 2504 - 2508 
2. นางทองหลอ่  แก้วประยรู พ.ศ. 2508 - 2516 
3. นางสมจินตนา ภักดิ์ดีศรีวงศ์ พ.ศ. 2516 - 2522 
4.  นางสาวจันทร์แรม   เจริญวงศ์ พ.ศ. 2523 - 2527 
5. นายศิริพงษ์  รักษ์วงศ์วาน พ.ศ. 2527 - 2530 
6. นายสุเมธ  ชอบผล  พ.ศ. 2530 - 2536 
7. นายขวัญชัย  เวชกามา พ.ศ. 2536 - 2542 
8. นายประวิทย ์ ตรีคณิตสาณ์ พ.ศ. 2542 - 2547 
9. นายประสาท  พวงมาล ี พ.ศ. 2542 - 2550  
10. นายสมยศ  สุทธิพันธ์ุ พ.ศ. 2550 - 2556 
11. นางสุทธิมาลย ์ สมวาจา  พ.ศ. 2556 - 2559 
12. นางสุรดา  ไชยสงคราม พ.ศ. 2559 - 2563 
13. นายสมชาย  ถนอมวงศ์  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 
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 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สถานที่ตั ้งของโรงเรียน 24/2 ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 10600 โทรศัพท์ 02-4652860 โทรสาร 02-4662001  E-mail: swy2557@gmail.com Website: 
http://www.swy.ac.th 
ปรัชญาโรงเรียน : รู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้เจริญ 
วิสัยทัศน์ :     โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาสเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม  
   น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ ส.ว.ย.โมเดล 
เอกลักษณ์ :   ลูก ส.ว.ย. เป็นผู้รู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้เจรญิ 
อัตลักษณ์ :    มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามแนววิถีพุทธ 
คุณธรรมอัตลักษณ์ : วินัย ความรับผิดชอบ จิตอาสา 
 
การจัดองค์กรและโครงสรา้งการบริหาร 
 การบริหารงานโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส มีการจัดองคก์รและโครงสร้างการบริหารงาน 
แบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี ้
1. ด้านการบริหารวิชาการ  มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ 
 1.1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน  
 1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ  
 1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
 1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
 1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
 1.6 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
 1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
 1.8 การพัฒนาและสง่เสรมิให้มีแหลง่เรียนรู้  
 1.9 การนิเทศการศึกษา  
 1.10 การแนะแนว  
 1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
 1.12 การส่งเสริมชุมชนใหม้ีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
 1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
 1.14 การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ 
เละสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 1.15 การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
 1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพือ่ใช้ในสถานศึกษา  
 1.17 การพฒันาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

mailto:swy2557@gmail.com
http://www.swy.ac.th/
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2. ด้านการบริหารงบประมาณ  มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกันคือ 
 2.1 การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพือ่เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรอื 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 
 2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รบัจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 
 2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร  
 2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
 2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
 2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
 2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
 2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  
 2.10 การบรหิารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
 2.11 การวางแผนพัสด ุ
 2.12 การกําหนดรปูแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน งบประมาณ
เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้วแต่กรณี 
 2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพสัดุ  
 2.14 การจัดหาพสัดุ  
 2.15 การควบคุมดูแล บํารงุรักษาและจําหน่ายพสัดุ  
 2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์ิน  
 2.17 การเบิกเงินจากคลงั  
 2.18 การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
 2.19 การนําเงินส่งคลงั  
 2.20 การจัดทําบญัชีการเงิน  
 2.21 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
 2.22 การจัดทําหรือจัดหาแบบพมิพ์บญัชี ทะเบียน และรายงาน 
3. ด้านการบริหารงานบคุคล  มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ 
 3.1 การวางแผนอัตรากําลงั  
 3.2 การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้  
 3.4 การเปลี่ยนตําแหนง่ใหสู้งข้ึน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.5 การดําเนินการเกี่ยวกบัการเลือ่นข้ันเงินเดือน  
 3.6 การลาทุกประเภท  
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 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 3.8 การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
 3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
 3.10 การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
 3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
 3.12 การออกจากราชการ  
 3.13 การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
 3.14 การจัดทําบญัชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกบัการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ 
 3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  
 3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรบัใบอนญุาต 

 3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน 
บุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 
4. ด้านการบริหารท่ัวไป มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ 
 4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ  
 4.2 การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา  
 4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
 4.4 งานวิจัยเพื่อพฒันานโยบายและแผน  
 4.5 การจัดระบบการบรหิารและพฒันาองค์กร  
 4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัตงิาน  
 4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 4.8 การดําเนินงานธุรการ  
 4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
 4.10 การจัดทําสํามะโนผู้เรียน  
 4.11 การรับนักเรียน  
 4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรือ่งการจัดต้ัง ยุบ รวมหรอืเลกิสถานศึกษา  
 4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
 4.15 การทัศนศึกษา  
 4.16 งานกิจการนกัเรียน  
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 4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
 4.18 การส่งเสริม สนบัสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ 
สถาบันสงัคมอื่นที่จัดการศึกษา 
 4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
 4.21 แนวทางการจัดกจิกรรมเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
  
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีผู้อำนวยการคือ นายสมชาย  ถนอมวงศ์ ยึดหลักบริหารแบบธรรมาภิบาลใช้เทคนคิ
การบริหาร PDCA โดยการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึงมีคำสั่ง
มอบหมายงานให้ มีผู้รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1. นางสาววรัญญา  สุขลิม้  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 2. นางศิริวัลย์  ปรุงศักดิ ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 3. นายวรากร  ดวงประสาท  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4. นางสาวรักขณาวัลย์  ช่วงชัยชนะ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
การจัดองค์กรและโครงสร้างการบรหิารของ  โรงเรียน ดังกลา่ว ได้จัดแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 1  
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กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
นางสาววรัญญา สุขลิ้ม 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
นายภีมวิชญ์  สีแก้ว 

 
 

 
 

กลุ่มสาระฯกอท. 
   นางสาวชนินันท์ คล้ายมณ ี
 

 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 
พละศึกษา 

นางสาวคณิศร  พันธุ์ทอง 
 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 
นายจิรายุ  จันทร์ดอน 

 

กลุ่มสาระฯคณิตฯ
นางสาวกิตติพร แข็งขัน 

 
 

 

กลุ่มสาระฯวิทย์ 
นางสาวปุณณาฎา ศรีเมือง 

 
 

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 

คณะกรรมการเครอืข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและคร ู

มูลนิธิราชปญัญาสุธ ี

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายสมชาย  ถนอมวงศ์ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางศิริวัลย์ ปรุงศักด์ิ 

แผนภมิูท่ี 1 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นางสาวรักขณาวัลย์ ช่วงชัยชนะ   

กลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสาววรัญญา  สุขลิ้ม 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายวรากร  ดวงประสาท 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาววิวรรณ  แซจ่ิว 

กลุ่มพัฒนาผู้เรียน 
นายจักรนรินทร์  ทองรักษ ์
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ข้อมูลบุคลากร 
 ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มผีู้บริหาร 2 คน ข้าราชการครู 15 คน  
ครูอัตราจ้าง 6 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน แม่บ้าน 2 คน รวมทั้งสิ้น 26 คน รายละเอียดดังนี้  
2.1) ฝ่ายบริหาร 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1 นายสมชาย  ถนอมวงศ์ 
26 ธันวาคม 2504 

ผู้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ 

คม. 
(บรหิารการศึกษา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2 นางสาววิวรรณ แซ่จิว 
31 มีนาคม 2521 

รองผู้อำนวยการ 
ชำนาญการ 

คม. 
(บรหิารการศึกษา) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

2.2) ข้าราชการคร ู

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1 นางสาวรักขณาวัลย์ ช่วงชัยชนะ 
9 เมษายน 2506 

ครูชำนาญการ กศ.บ.  
(สังคมศกึษา) 

- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง 
- หัวหน้างานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

2 นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ ์
17 มิถุนายน 2509 

ครูชำนาญการพเิศษ วท.บ.  
(ชีววิทยา) 

- หัวหน้าบริหารงบประมาณ 
- หัวหน้างานบริหารการเงิน 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์

3 นางสาวจริัชญา จันทร 
22 เมษายน 2524 

ครูชำนาญการ ศษ.ม. 
(บรหิารการศึกษา) 

- หัวหน้างานพัสด ุ
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์
- เลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป 

4 นางสาวปรียาภรณ์ ทองสุข 
4 มีนาคม 2538 

ครูผู้ช่วย ค.บ. 
(ประถมศึกษา) 

- หัวหน้าสายชั้น ป.1 
- หัวหน้างานห้องสมุด 
- เลขางานธุรการและงานสารบรรณ 
- งานอนามัยในโรงเรียนและงาน

ประกันอุบัติเหตุ 

5 นางชุติมา สันตินิวัฒน ์
22 กันยายน 2506 

ครูชำนาญการ ค.บ.  
(เทคโนโลยี) 

- หัวหน้าสายชั้น 
- กรรมการเก็บรักษาเงิน 
- ผู้จัดการร้านสหกรณ์โรงเรียน 
- งานสมาคมผู้ปกครองและครู 
- หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

6 นายจิรายุ  จันทร์ดอน 
31 ธันวาคม 2540 

ครูผู้ช่วย ค.บ. 
(ดนตรีสากล) 

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ 
- งานอนามัยในโรงเรียนและงาน

ประกันอุบัติเหตุ 
- กรรมการกิจการนักเรียน 
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ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

7 นางสาวชนินันท์ คล้ายมณ ี
9 มีนาคม 2528 

ครูชำนาญการ วท.บ.  
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)์ 

 
 
 

- หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ กอท. 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- ผู้ดูแลระบบ DMC 
Datamanagement center 
- ผู้ดูแลระบบ Schoolmis ระบบจัดการ
ผลการเรียน 
- ผู้ดูแลระบบ CCT ระบบปัจจัยนักเรียน
ยากจน 
- ผู้ดูแลระบบ SET นักเรียนพิการ 

8 นายวรากร ดวงประสาท 
28 สิงหาคม 2512 

ครูชำนาญการ ค.บ.  
(ประถมศึกษา) 

- หัวหน้าฝ่ายบุคคล 
- หัวหน้าสายชั้น ป.5 
- กรรมการฝ่านโยบายและแผน 
- กรรมการจัดทำคำของบประมาณ 
- ประธานกรรมการงานโสตทศันศึกษา 
- ประธานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ 

9 นายภีมวิชญ์ สีแก้ว 
25 กุมภาพันธ์ 2536 

ครู ค.บ. 
(สังคมศกึษา) 

- หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- งานประชาธิปไตย 

10 นางสาวปุณณฎา ศรีเมือง 
15 เมษายน 2531 

ครู วท.บ. 
(วิทยาศาสตร์) 

- หัวหน้าสายชั้น ป.4 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี
- เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินโรงเรียน 
- งานประกันอุบัติเหตุ 

11 นางสาวกิตติพร แข็งขัน 
21 มีนาคม 2534 

ครู ค.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
- หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน 
- งานวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน 
-  งานแนะแนว 
 - ผู้ดูแลระบบ DMC Data 
management center 
- ผู้ดูแลระบบ Schoolmis ระบบจัดการ
ผลการเรียน 

12 นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 
13 มกราคม 2534 

ครู ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ 
- เจ้าหน้าบัญชีเงินสมาคมผู้ปกครอง  
และคร ู
- งานประกันสังคม 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ทุนนักเรียนมูลนิธิราชปัญญาสุธ ี
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ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

13 นางสาววรัญญา สุขลิ้ม 
1 มกราคม 2538 

ครู 
 

ค.บ. 
(ภาษาไทย) 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย 
- เจ้าหน้าที่พัสดุทำบัญชีและใบเบิกพัสดุ 
- เจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ 

14 นางสาววาสนา บุญมา 
5 กุมภาพันธ์ 2527 

ครู ค.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

- หัวหน้าสายชั้น ป.3 
- ผู้ดูแลระบบ Big data ของโรงเรียน 
- กรรมการสหกรณ์ 
- หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต(ITA ) 

15 นางสาวอุรุชา จันทนภานันท ์
28 พฤศจิกายน 2534 

ครูผู้ช่วย ค.บ. 
(ภาษาจีน) 

- หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
- งานประกันอุบัติเหตุ 
- งานเว็บไซต์และเฟซบุ๊คโรงเรียน 
- งานโสตทัศศึกษาถ่ายภาพกิจกรรม 
- งานประชาสัมพันธ ์
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2.3) ข้อมูลครูอัตราจา้ง 

 

2.4) ข้อมูลลูกจ้างธุรการ 

         - 
2.5) ข้อมูลลูกจ้างประจำ 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1 นายฉลอง คำแสน 
16 มกราคม 2516 

ช่างส ี มัธยมศึกษาตอนต้น - ขับรถโรงเรียน  
- งานควบคุมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานปรับปรุงซ่อมแซม 

 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1 นายวุฒิชัย ฉายวงศ์ศรีสุข 
22 ตุลาคม 2500 

ครูชำนาญการ คม. 
(การวัดผลประเมินผลการศึกษา) 

- ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารด้านวิชาการ 

2 นางจาตุวรรณ  โตเร็ว 
29 ตุลาคม 2502 

ครูชำนาญการพเิศษ ศศ.ม. 
(ศิลปกรรม) 

- ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล 
- ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

3 นางสาวคณิศร  พันธ์ุทอง 
7 มีนาคม 2534 

ครูอัตราจ้าง ศศ.บ.  
(ดนตรีไทย) 

- หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- งานพัสด ุ
- งานค่าสาธารณูปโภค /ค่าน้ำมันรถ/ค่า
ขยะ /ค่าเงินเดือนครตู่างชาต ิ
- งานสหกรณ์โรงเรียน 

4 นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร 
28 สิงหาคม 2523 

ครูอัตราจ้าง ค.บ.  
(นาฏศิลป์) 

- หัวหน้ากิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
- กรรมการฝ่ายพัสดุ 
- กรรมการสหกรณ์ 
- งานประชาธิปไตย 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5 นายจักรนรินทร์ ทองรักษ์ 
2 ตุลาคม 2527 

ครูอัตราจ้าง วท.บ.  
(ฟิสิกส์) 

- หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานทะเบียน,งานวัดผลประเมินผล 
- งานพัสดุจัดเก็บบำรุงรักษาและ
จำหน่ายพัสดุ  
- กรรมการสหกรณ์  
- ผู้ดูแลระบบ DMC Data 
management center 

6 Dickson Joy Ekanem 
16 พฤศจิกายน 2537 

ครูอัตราจ้าง
(ชาวต่างชาติ) 

ภาษาอังกฤษ - ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 
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2.6) ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

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 2565 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มจีำนวนนักเรียน 326 คน จำแนกตามระดบัช้ัน 
ห้องเรียน และเพศ มีรายละเอียดดังนี ้

ระดับชั้น ห้องเรียน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปีที ่1 ป.1/1 13 16 29 
รวม ป.1 13 16 29 

ประถมศึกษาปีที ่2 ป.2/1 12 22 33 
รวม ป.2 12 22 34 

ประถมศึกษาปีที ่3 
ป.3/1 13 11 24 
ป.3/2 11 13 24 

รวม ป.3 24 24 48 
ประถมศึกษาปีที ่4 ป.4/1 9 16 25 

ป.4/2 15 10 25 
ป.4/3 15 11 26 

รวม ป.4 39 35 76 
ประถมศึกษาปีที ่5 ป.5/1 11 16 27 

ป.5/2 15 12 27 
ป.5/3 11 15 26 

รวม ป.5 37 43 80 
ประถมศึกษาปีที ่6 ป.6/1 16 14 30 

ป.6/2 14 15 29 
รวม ป.6 30 29 59 

รวม 156 170 326 
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ข้อมูลสถานที่ 
1. อาคารเรยีน อาคารประกอบ สนามและแหล่งเรียนรู ้

  
 1.1. อาคารเรียน 
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีอาคารเรียน 3 หลังประกอบดว้ย อาคารตึก 3 ช้ัน รูปตัว U 
จำนวน 12 ห้องเรียน หอ้งประชุม 3 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง 
  
 1.2. สนามและแหล่งเรยีนรู ้
โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส มีสนามพื้นที่ 512 ตารางเมตร มีหลงัคาคลุม มสีวนหย่อม สวนพฤกษศาสตร์   
ต้นไม้ในวรรณคดี พืชผกัสวนครัว  
 

2. ห้องทำงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
 2.1 ห้องทำงาน 
 โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส มีห้องผู้อำนวยการ 1 ห้อง สำนักงานห้องธุรการ 1 ห้อง  
ห้องวิชาการ 1 ห้อง ห้องงบประมาณ 1 ห้อง ห้องพกัครู 2 ห้อง ห้องประชุมใหญ่จุได้ 100 คน 2 ห้อง  
ห้องประชุมเลก็จุได้ 30 คน 2 ห้อง 
 2.2 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

ชื่อห้อง จำนวน 
ลานปฏิบัติธรรม  1 แห่ง 
ห้องการงานอาชีพ  1 ห้อง 
ห้องจริยธรรม  1 ห้อง 
ห้องจัดแสดงนทิรรศการ  1 ห้อง 
ห้องดนตร ี  1 ห้อง 
ห้องนาฎศิลป์  1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ  1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  1 ห้อง 
ห้องพยาบาล  1 ห้อง 
ห้องพสัดุ  1 ห้อง 
ห้องเรียน  12 ห้องเรยีน 
ห้องศิลปะ  1 ห้อง 
ห้องสมุด  1 ห้อง 
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ข้อมูลทรัพยากร  
 สรุปงบประมาณท่ีได้รบัในปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. เงินงบประมาณ  
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน/อาหารเสริมนม/เงินเรยีนฟรี 15 ปี รายละเอียด ดังนี้ 

รายรับ รายจา่ย หมายเหต ุ
(แหล่งท่ีมา) 

งบประมาณ บาท งบประมาณ บาท  
เงินค่าหนงัสือเรียน 273,034 เงินค่าหนงัสือเรียน 266,294.40 เรียนฟรี 15 ปี 
เงินอาหารกลางวัน 
(21 บาท 200 วัน) 

1,629,000 เงินอาหารกลางวัน 
 

1,366,057 จ่ายตรงจาก
ท้องถ่ิน 

เงินอาหารเสริมนม 
(7 บาท 260 วัน) 

  816,102.54 จ่ายตรงจาก
ท้องถ่ิน 

เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
(390/คน) 

143,520 เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
 

143,520 เรียนฟรี 15 ปี 

เงินค่าเครือ่งแบบ 
(360 บาท/คน) 

133,200 เงินค่าเครือ่งแบบ 
 

130,320 เรียนฟรี 15 ปี 

เงินอุดหนุนกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน 
(480 บาท/คน) 

176,640 เงินอุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผูเ้รียน 

59,230.40 เรียนฟรี 15 ปี 

 
1. เงินงบประมาณ (ต่อ) 
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ 

รายรับ รายจา่ย หมายเหต ุ
(แหล่งท่ีมา) 

งบประมาณ บาท งบประมาณ บาท  
เงินเดือน+วิทยฐานะ 7,734,778.14 เงินเดือน+วิทยฐานะ 7,734,778.14 กรมบัญชีกลาง 
เงินเดือนลูกจ้างประจำ 361,060.00 เงินเดือนลูกจ้างประจำ 361,060.00 กรมบัญชีกลาง 
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2. นอกงบประมาณ 

2.1 เงินสมาคม ปีการศึกษา 2564 

รวมรับเงินสมาคม รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหต ุ
(คงเหลือ) 

- รวมรายได้ส่วนของสมาคม  
1,096,565.76 บาท 
นักเรียนเข้าใหม ่
เทอม 1  
1) 3,000 บาท x 28 คน 84,000 บาท 
2) 1,400 บาท X10 คน 14,000 บาท 
นักเรียนเก่า 
1) 2,400 บาท x 281คน  
   674,400 บาท 
2)  800 บาท x 401 คน 
   320,800  บาท 
ดอกเบี้ย 3,365.76 

1. เงินเดอืนครูจ้างและค่าประกันสังคม  
จำนวน 5 คน 

905,000.00  

2. เงินเดือนแมบ่้าน                                   
และค่าประกันสังคม 3 คน +เงินพเิศษ 

237,800.00  

3. ค่าไฟฟ้า   30,399.93  
4. ค่าโทรศัพท ์   2,278.87  
5. อื่นๆ (ค่าหรีด, เงินช่วยงานต่างๆ) 
   ไม่มีศึกษาดูงาน 

14,972  

 
รวมจ่าย 

 
972,750.80 

 

 

2.2 เงินรายไดส้ถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) ปีการศึกษา 2564  

รวมรับเงินบำรุงการศึกษา รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหต ุ

 
รวมรับรายได้บำรุงการศึกษา 

 801,500 
 

1. ค่าครูต่างประเทศ 177,261.29  
2. ค่ากระดาษ 8,346.00  
3.  ค่าวัสดุ 48,269.10  
4. ค่าครุภัณฑ์  20,100.00  
5. ค่าใช้สอยตามโครงการต่างๆ 404,740.80  

รวม  658,717.19  
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2.3 เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2564 

รับเงินอุดหนุน รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหต ุ
(คงเหลือ) 

2.3 รับเงินอุดหนุน 699,200บาท 1. ค่าไฟฟ้า 290,738.50  
 2. ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต 18,076.66  
 3. ค่าประปา 14,999.95  
 4. ค่าน้ำมันรถยนต์ 14,590  
 5. ค่าเก็บขยะ 2,880  
 6. ค่าไปรษณีย์ 289  
 7. ค่าใช้สอยตามโครงการ 51,329.40  

รวม  392,903.50 - 
  

 2.4 เงินอ่ืนๆ 

รับเงิน รายการจ่าย 
จำนวน
จ่าย 

(บาท) 

หมายเหต ุ
(คงเหลือ) 

1. รับค่าประกันอบุัติเหตุ   
58,000 บาท 

จ่ายค่าประกันอุบัตเิหตุ
นักเรียน 290 คน 

 

52,200 
เคลมประกัน 2 คนรวมเป็นเงิน 
4,005 ส่วนที่เหลือใช้สำหรับนกัเรียนที่
มีอุบัติเหตุ / ห้องพยาบาล 

2. รับค่าบำรงุลกูเสือ 
1,664.83 บาท 

จ่ายค่ากิจกรรมลกูเสือ 
 

 -  

1,664.83  

 

จากข้อมูลการรับเงินงบประมาณ และคา่ใช้จา่ยในปีการศกึษา 2564 ดังนั้น ในปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส ได้วางแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
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การวางแผนการใช้งบประมาณในปี 2565 มีรายจา่ยประจำท่ีต้องจ่าย ดังรายการต่อไปนี ้

1. เงินงบประมาณ  

เป็นเงินเดือนขา้ราชการ อาหารกลางวันนักเรียน/อาหารเสริมนม/เงินเรียนฟรี 15 ปี รายละเอียด ดังนี้ 

รายรับ รายจา่ย หมายเหต ุ
(แหล่งท่ีมา) 

งบประมาณ บาท งบประมาณ บาท  
เงินเดือน+วิทยฐานะ 7,719,332.86 เงินเดือน+วิทยฐานะ 7,719,332.86 กรมบัญชีกลาง 
เงินเดือนลูกจ้างประจำ 951,000 เงินเดือนลูกจ้างประจำ 951,000 กรมบัญชีกลาง 
เงินค่าหนงัสือเรียน 260,318 เงินค่าหนงัสือเรียน 260,318 เรียนฟรี 15 ปี 
เงินอาหารกลางวัน 
(21 บาท 200 วัน) 

1,365,000 เงินอาหารกลางวัน 
 

1,365,000 จ่ายตรงจาก
ท้องถ่ิน 

เงินอาหารเสริมนม 
(7 บาท 260 วัน) 

591,500 เงินอาหารเสริมนม 
 

591,500 จ่ายตรงจาก
ท้องถ่ิน 

เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
(390/คน) 

126,750 เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
 

126,750 เรียนฟรี 15 ปี 

เงินค่าเครือ่งแบบ 
(360 บาท/คน) 

117,000 เงินค่าเครือ่งแบบ 
 

117,000 เรียนฟรี 15 ปี 

เงินอุดหนุนกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน 
(480 บาท/คน) 

156,000 เงินอุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผูเ้รียน 

156,000 เรียนฟรี 15 ปี 

 

หมายเหตุ คำนวณจากนักเรียน 326 คน  

การวางแผนประมาณการงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 
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2. นอกงบประมาณ 

2.1 เงินสมาคม ปีการศึกษา 2565 

รวมรับเงินสมาคม รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหต ุ
(คงเหลือ) 

- รายได้ส่วนของสมาคม   
นักเรียนเข้าใหม ่
เทอม 1  
1)  ป.1 3,000 บาท x 28 คน 
      84,000 บาท 
2) ป.2-6 3,000 บาท X15 คน  
     45,000 บาท 
นักเรียนเก่า 
1) ป.2-6  2,400 บาท x 282คน  
     676,800 บาท 
เทอม 2 
1) ป.1-ป.6   2400 x 326 
    782,400 
รวมท้ังหมด  1,588,200  บาท 

1. เงินเดอืนครูจ้างและค่าประกันสังคม  
จำนวน 4 คน 

762,000  

2. เงินเดือนแมบ่้าน และค่า
ประกันสังคม 2 คน + เงินพิเศษ 

249,600  

3. ค่าสอนเสริมศักยภาพ 450,000  
4. ค่าไฟฟ้า   50,000  
6. ค่าโทรศัพท ์   3,000  
7. อื่นๆ (ค่าหรีด, เงินช่วยงานต่างๆ) 
ค่าศึกษาดูงาน  

100,000  

รวมจ่าย 1,795,600  
 
 

 

 

2.2 เงินรายไดส้ถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) ปีการศึกษา 2565 

รวมรับเงินบำรุงการศึกษา รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหต ุ
(คงเหลือ) 

รวมรบัรายได้ 912,800บาท 
326 x 2,800.00  

(เกบ็เทอมละ 1,400.00) 
 
 

1. ค่านิตยภัทรพระ  38,400  
2. ค่าครูต่างประเทศ 290,000  
3. ค่าไฟฟ้า 300,000  
4. ค่าครุภัณฑ์  30,000  
5. ค่ากิจกรรมตามโครงการต่างๆ 50,000  

รวม  708,400  
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2.3 เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2565 

รับเงินอุดหนุน รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหต ุ
(คงเหลือ) 

2.3 รับเงินอุดหนุน  
326 x 1,900 

รวม 619,400บาท 

1. ค่าวัสด ุ 100,000  
2. ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต 18,200  
3. ค่าประปา 20,000  
4. ค่าน้ำมันรถยนต ์ 15,000  
5. ค่าเกบ็ขยะ 3,000  
6. ค่าไปรษณีย์ 300  

รวม  156,500  
  

 2.4 เงินอ่ืนๆ 

รับเงิน รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหต ุ
(คงเหลือ) 

1. รับค่าประกันอบุัติเหตุ 
326 x  250 
รวม 81,500บาท 

จ่ายค่าประกันอุบัตเิหตุ  
326 x  240 

 

รวม 78,240
บาท 

ส่วนที่เหลือใช้สำหรับนักเรียนที่มี
อุบัติเหตุ /ห้องพยาบาล 

2. รับค่าบำรงุลกูเสือ  
326 x 5 
รวม 1,630 บาท 

จ่ายค่ากิจกรรมลกูเสือ 
 

500  
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ชุมชน ภูมิปญัญา 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. ขนมฝรัง่กุฎีจีน 2. โบสถ์ซางตาครูส้ 
3. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 4. พระราชวังเดิม (วังพระเจ้าตากสิน) 
5. มัสยสิกุฎีขาว 6. เขามอในวัดประยรุวงศาวาสวรวิหาร 

พระพุทธนาควัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สถานพยาบาลของหมอบรัดเลย ์
พิพิธภัณฑ์ประยรูภัณฑาคาร เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
วัดบุปผารามวรวิหาร โรงเรียนส่งเสริมพระพทุธศาสนาวันอาทิตย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
  



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา 2565 | หน้า 29 

 

แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2562-2567) 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เคียงคู่ ส.ว.ย. โมเดล 
 
พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รูได้พัฒนาตนเองเพื่อใหส้ามารถจัดกระบวนการเรียนรู ้หลากหลายรปูแบบ 
โดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ วัดผลและประเมินผลการศึกษาตามสภาพจริงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาการ มุ่งเน้นเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ท ี ่มุ ่งปลูกฝังให้นักเรียนเกิด 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ เป็นคนดี เก่ง มีความสุข ตามหลักโรงเรียน
วิถีพุทธ ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล (S.WY Model) 

3. พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ ส่งเสริมครูให้จัดทำหรือใช้สื่อ ICT ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นบคุคลแห่งการเรยีนรู้ มีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าได้เต็มศักยภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4. ส่งเสริมให้ครูมีทัศนคติและวิสัยทัศน์อันดีในการทำวิจัยในช้ันเรียนและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญโดยใช้กระบวนการ Knowledge sharing และ Active Learning 

5. กำหนดโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับการบริหารเชิงกลยุทธิ์และเน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่ายโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นสำคัญ พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐาน 

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

ยอดเยี่ยมเยาวชน (เก่ง ดี มีสุข) ดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน  
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ที่โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ต้องการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและตามหลักสูตรแกนกลางพทุธศักราช 2551 ทั้ง 8 ประการ ดังนี ้

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สจุริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะหลักของนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ที่โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส ที่ต้องการ 5 ประการ ดังนี ้

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

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิง่ที่ดงีามเพือ่ส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบง่ปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ฏิบัติตามพระราชดำรสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
          10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ- 
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลอืก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที ่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุม้กันที่ด ี
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        11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพต้่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกเิลส มีความละอายเกรง 
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
นอกจากนี้ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ได้ดำเนินการจัดทำ ส.ว.ย.โมเดล (S.W.Y. Model) ข้ึนมาเพื่อพัฒนา
นักเรียนแบบองค์รวม (Holistic Development) ดังรูป 
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ยุทธศาสตร์โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เสรมิสร้างคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามแนววิถีพุทธ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล และปฏิบัติตนตามแนวชีวิตวิถีใหม่ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของครู และบคุลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
สู่การเป็นครูมืออาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พฒันาระบบการบรหิารจัดการ ตามแนววิถีพุทธ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน (บวร.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล และปฏิบัติตนตามชีวิตวิถีใหม่ 
 

เป้าหมาย 
ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมตามรปูแบบ ส.ว.ย. 

โมเดล และปฏิบัติตนตามชีวิตวิถีใหม่ 
 
กลยุทธ ์
 1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ที่ดีของผู้เรียนตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล  
 2. สง่เสรมิใหผู้้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 3. สง่เสรมิกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4. สง่เสรมิและพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 

 
ตัวชี้วัด 
 1. ผูเ้รียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ที่ดีตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล 
 2. ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 3. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
 4. ผูเ้รียนปฏิบัติตนใหเ้หมาะสมตามรปูแบบชีวิตวิถีใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  

เป้าหมาย  
 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางวิชาการเป็นไปตามทีส่ถานศึกษากำหนดและมผีลการทดสอบ 

ระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ไม่ต่ำกว่าระดับชาติ 
 

กลยุทธ ์
 1. สง่เสรมิโครงการที่พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 2. สง่เสรมิโครงการการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนและแก้ปัญหา 
 3. สง่เสรมิการสร้างนวัตกรรมของผูเ้รียน 
 4. สง่เสรมิใหผู้้เรียนรูจ้ักใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 5. สง่เสรมิโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ 
 6. สง่เสรมิโครงการเสริมความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 

  
ตัวชี้วัด 
 1. ผูเ้รียนมีความสามารถ  การอ่าน  การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณได้ 
 2. ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนและแก้ปัญหาได้ 
 3. ผูเ้รียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
 4. ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการแสวงหาความรู้และประยกุต์ในชีวิตประจำวันได ้
 5. ค่าเฉลี่ยผลสอบระดับชาติของโรงเรียนสูงข้ึน 
 6. ผูเ้รียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

สู่การเป็นครูมืออาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  
เป้าหมาย 

ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ด้านวิชาการ  มีทักษะการใช้เทคโนโลยี  สร้างสรรค์สือ่นวัตกรรม
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ และมีการทำวิจัยในช้ันเรียน 

 
กลยุทธ ์
 1. โรงเรียนสง่เสรมิให้ครูและบุคลากรเข้าอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 2. โรงเรียนสง่เสรมิให้ครูและบุคลากรมีความรู้ และประสบการณ์ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยี และสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม   
 3. โรงเรียนสง่เสรมิให้ครูและบุคลากรมีความรู้ในการทำวิจัยในช้ันเรียน 
  
ตัวชี้วัด 
 1. ครูและบุคลากร นำความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 2. ครูและบุคลากร นำเทคโนโลยมีาใช้ในการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน 
 3. ครูและบุคลากรมีงานวิจัยในช้ันเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล โดยยึดแนววิถีพุทธ 

 
เป้าหมาย 
 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ ตามรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล โดยยึดแนววิถีพุทธ เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

 
 กลยุทธ์ 
 1. ผูบ้รหิารกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิ ของสถานศึกษา 
 2. ผูบ้รหิารวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. ผูบ้รหิารส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีาร ข้อมลูสนเทศ สนบัสนุนการบรหิารจัดการ 
 4. ผูบ้รหิารส่งเสริมให้มรีะบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  
 5. ผูบ้รหิารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และแหล่งการเรียนรู้ ทีเ่อื้อต่อการจัดการศึกษา 
 
ตัวชี้วัด 
 1. สถานศึกษามเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิ ของสถานศึกษา อย่างมีคุณภาพ 
 2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. ผูบ้รหิารใช้เทคโนโลยี ข้อมลูสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ 
 4. สถานศึกษามรีะบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
 5. สถานศึกษามสีภาพแวดล้อมทางกายภาพ สงัคม และแหล่งการเรียนรู้ ทีเ่อื้อต่อการจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน (บวร.) 

 
เป้าหมาย 

ผู้เรียน ครูและบุคลากร ผูป้กครอง ชุมชน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง มีสัมพันธภาพที่ดีต่อการจัดการศึกษ 
 
กลยุทธ ์
 1. สง่เสรมิให้มกีารประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของสถานศึกษาต่อผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
 2. สง่เสรมิใหส้ถานศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
 3. สง่เสรมิการให้ความรู้ การให้บริการแก่ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
 4. สง่เสรมิและสนับสนุนให้วิทยากรและหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
ตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษามีการประชาสมัพันธ์ การดำเนินงานของสถานศึกษาต่อผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
2. สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานภายนอก 
3. สถานศึกษามีการให้ความรู้ การใหบ้รกิารแก่ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
4. สถานศึกษาให้วิทยากรและหน่วยงานภายนอก มสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการและ

ความสามารถของนักเรียน 
 

เป้าหมาย 
 ผู้เรียน ครูและบุคลากรชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนใหม้ีประสทิธิภาพ
ครอบคลมุการดูแลปกป้องแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ทกุมิติ 
กลยุทธ ์
 1. ผู้บรหิารครูบุคลากรและผู้ปกครองร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 2. วิเคราะห์ปญัหาและสิง่ที่ต้องการพัฒนาให้กับนกัเรียนออกมาเป็นเป้าหมายชัดเจน 
 3. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวางแผนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลมุทัง้         
การปกป้องแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความสามารถ 
 4. จัดให้มีระบบนิเทศ ติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลืออย่างตอ่เนื่องเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด 

 1. โรงเรียนมีแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรปูธรรม 
 2. สามารถวิเคราะห์ปญัหาและสิ่งที่ตอ้งการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนะเรียนเป็นเป้าหมายใน     
การดำเนินงานได้ 
 3. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนครอบคลุมทั้งการปกป้องแก้ไขส่งเสริมพฒันานักเรียน
ครอบคลมุในทุกมิต ิ
 4. ระบบนเิทศติดตามดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เปรียบเทียบระหว่างปี การศึกษา 2562– 2564 
 

ระดับ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาพรวม เพิ่ม/
ลด 

 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564  
เขต 57.01 63.71 54.83 47.31 57.44 53.38 41.16 35.61 41.31 42.86 43.41 37.08 47.08 50.04 46.65 -3.39 
สังกัด 47.95 54.96 49.54 30.86 38.87 35.46 31.60 28.59 35.85 34.30 37.64 33.68 36.17 40.02 38.63 -1.39 

ประเทศ 49.07 56.20 50.38 34.42 43.55 39.22 32.90 29.99 36.83 35.55 38.78 34.31 37.98 42.13 40.19 -1.94 
รร.ส.ว.ย. 58.79 61.49 55.11 51.15 56.88 51.25 46.47 33.21 39.25 47.89 41.14 37.35 51.07 52.66 45.74 -6.92 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
เปรียบเทียบระหว่างปี การศึกษา 2563– 2564 

 
ระดับ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาพรวม 

  2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 
เขต 63.71 54.83 57.44 53.38 35.61 41.31 43.41 37.08 50.04 46.65 

สังกัด 54.96 49.54 38.87 35.46 28.59 35.85 37.64 33.68 40.02 38.63 
ประเทศ 56.20 50.38 43.55 39.22 29.99 36.83 38.78 34.31 42.13 40.19 
รร.สวย. 61.49 55.11 56.88 51.25 33.21 39.25 41.14 37.35 52.66 45.74 

เพิ่ม/ลด -6.38 -5.63 +6.04 -3.79 -6.92 
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การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน โรงเรียนได้นำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นพื้นฐานจัดทำ  

ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
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นอกจาก ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y. Model) ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ยังนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2561 มาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ซึ่งรายละเอียด มีดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการศึกษา ระด ับการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน แนบท ้ายประกาศกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
  5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา 2565 | หน้า 43 

 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุม่เป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้
 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
 3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
 3.3  มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพฒันาผูเ้รียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้  
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ประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
เร่ือง กำหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส  

เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเร ียนวัดประยุรวงศาวาส ส ังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 พ.ศ. 2551 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. 2553 เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการ เรียน
การสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนดและเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และเอกลักษณ์
ของท ้องถ ิ ่น  และข ับ เคล ื ่ อนด ้วยแผนพ ัฒนาค ุณภาพการจ ัดการศ ึกษาแผนปฏ ิบ ัต ิการประจำปี  
เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสจึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามข้อ  
14 (1) และข้อ 15 ในกฎกระทรวง ว ่าด ้วยระบบหล ักเกณฑ์และว ิธ ีการประก ันค ุณภาพการศึกษา          
พ.ศ.2553 ข้ึนเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งสอดคล้อง
กับศักยภาพของนักเรียนชุมชนและท้องถิ่นใช้ดำเนินงานและประเมินคุณภาพสำหรับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ ดังนั้นโรงเรียนวัดประยุวงศาวาสจึงได้กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่ องกำหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร
เรื่องใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันให้คุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2564 มีจำนวน 
3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่สารและการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
    และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยีน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา และทกุกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

            ทั้งนี้ให้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2564 
  ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
       (นายสมชาย  ถนอมวงศ์) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เรื่องการกำหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
-------------------------------------- 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนด เป้าหมายและยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของ
สถานศึกษา โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จึงปรับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมก าร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของ ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครอง เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื ่อให ้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศ าวาส  
มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

................................................................... 
(นายสมชาย  ถนอมวงศ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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การกำหนดคา่เปา้หมายแนบท้ายประกาศโรงเรยีนวัดประยุรวงศาวาส 
เรื่อง การกำหนดคา่เปา้หมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ค่าเปา้หมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 89.50 ดีเลิศ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 
87 

ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 88 ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 98 ยอดเยี่ยม 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 74 ดี 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ 89 ดีเลิศ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยีน  
1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด  100 ยอดเยี่ยม 
2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 97 ยอดเยี่ยม 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลายหลาย 98 ยอดเยี่ยม 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 77.20 ดี 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
                  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม 

3.1 มีจัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพฒันาผูเ้รียน ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพือ่พัฒนาและปรับปรงุ

การจัดการเรียนรู ้
ยอดเยี่ยม 
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งบประมาณท่ีใช้ในโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 
 
โครงการได้ทั้งสิ้น 23 โครงการ ประกอบด้วย วิชาการ 11 โครงการ บรหิารงานบุคคล 2 โครงการ บริหาร

งบประมาณ 1 โครงการ บริหารทั่วไป 9 โครงการ ดังนี้ 
บรหิารวิชาการ 
1. โครงการเพิ่มประสทิธิผลยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จำนวนเงิน 136,940 บาท 
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จำนวนเงิน 3,000 บาท 
3. โครงการ Bilingual all around จำนวนเงิน 42,180 บาท 
4. โครงการฝึกทักษะอาชีพ เพิ่มประสบการณ์ชีวิต จำนวนเงิน 15,000 บาท 
5. โครงการพัฒนาผู้เรียนจำนวนเงิน 10,000 บาท 
6. โครงการพัฒนาส่งเสริมทกัษะและกระบวนการคิด จำนวนเงิน 10,000 บาท 
7. โครงการโรงเรียนคุณธรรม จำนวนเงิน  6,600 บาท 
8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวนเงิน 28,590 บาท 
9. โครงการโรงเรียนสจุริต จำนวนเงิน 7,000 บาท 
10. โครงการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้สูก่ารพฒันาตนเอง จำนวนเงิน 28,590 บาท 
11. โครงการ KIDs  คิดวิทย์ จำนวนเงิน 12,000 บาท 
บรหิารงานบุคคล 
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนเงนิ 50,000 บาท 
2. โครงการสรรหาอัตรากำลังและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนเงิน 12,900 บาท 
บรหิารงบประมาณ 
1. โครงการบรหิารการเงินและทรัพย์สินอย่างมปีระสิทธิภาพ จำนวนเงิน 62,000 บาท 
บรหิารทั่วไป 
1. โครงการ ส.ว.ย. พอเพียง จำนวนเงิน 5,000 บาท 
2. โครงการ ส.ว.ย. รักษ์โลก จำนวนเงิน 13,200 บาท 
3. โครงการยานพาหนะมีความปลอดภัย 60,000 บาท 
4. โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน (บวร) จำนวนเงิน 28,000 บาท 
5. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จำนวนเงิน 23,587 บาท 
6. โครงการต้นกล้า ส.ว.ย.จากต้นทางสู่เส้นชัย จำนวนเงิน 12,000 บาท 
7. โครงการอิ่มศิลป์ อิ่มสุข (ทัศนศิลป์ - ดนตรี-นาฏศิลป์) จำนวนเงิน 20,000 บาท 
8. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข จำนวนเงิน 10,000 บาท 
9. โครงการบรหิารทั่วไป จำนวนเงิน 48,264 บาท 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงการของโรงเรียนกบั ยุทธศาสตรช์าติ  ส.ว.ย. โมเดล 

และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการ 
ยุทธศาสตรช์าต ิ

(6 ข้อ) 

ส.ว.ย.โมเดล 
(สง่างาม 

วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยม
เยาวชน) 

มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
(3 มาตรฐาน) 

หมายเหต ุ

1. โครงการเพิ่มประสทิธิผลยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

 

นางสาววรัญญา  สุขลิ้ม 

2. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ข้อที่ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นางสาววิวรรณ  แซ่จิว 

3. โครงการ Bilingual all around ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์ 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 

4. โครงการฝึกทักษะอาชีพ  
เพิ่มประสบการณ์ชีวิต 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นางสาวชนินันท ์ คล้ายมณี 

5. โครงการพัฒนาผู้เรียน ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

นายจิรายุ  จันทร์ดอน 

6. โครงการพัฒนาส่งเสริมทกัษะและ
กระบวนการคิด 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นางสาวกิตติพร  แข็งขัน 

7. โครงการโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นายภีมวิชญ์  สีแก้ว 

8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นายภีมวิชญ์  สีแก้ว 

9. โครงการโรงเรียนสจุริต ข้อ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นางสาววิวรรณ แซ่จิว 
นางสาววาสนา บุญมา 
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โครงการ 
ยุทธศาสตรช์าต ิ

(6 ข้อ) 

ส.ว.ย.โมเดล 
(สง่างาม 

วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยม
เยาวชน) 

มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
(3 มาตรฐาน) 

หมายเหต ุ

10. โครงการส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรูสู้่การพัฒนาตนเอง 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นางสาววรัญญา สุขลิ้ม 

11 .โครงการ KIDs  คิดวิทย์  ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

นางสาวปุณณฎา  ศรีเมือง 

12. โครงการพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

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

นายสมชาย  ถนอมวงศ ์
นายวรากร ดวงประสาท 

 
 
 
 
 
 

 

13.สรรหาอัตรากำลังและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

นายสมชาย  ถนอมวงศ ์
นายวรากร ดวงประสาท 

 

โครงการบริหารการเงินและทรัพยส์ิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ ์

15. โครงการ ส.ว.ย. พอเพียง ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
 
 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นางสาวชนิตา เกียรติขวัญ
บุตร   

16. โครงการ ส.ว.ย. รักษ์โลก ข้อที่ 5 การจัดการ
ศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นางสาวจิรัชญา  จันทร 

17.โครงการยานพาหนะมีความ
ปลอดภัย 

ข้อที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ข้อ 1 สง่างาม 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

นายสมชาย  ถนอมวงศ ์
นางสาวรักขณาวัลย์       

ช่วงชัยชนะ 
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โครงการ 
ยุทธศาสตรช์าต ิ

(6 ข้อ) 

ส.ว.ย.โมเดล 
(สง่างาม 

วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยม
เยาวชน) 

มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
(3 มาตรฐาน) 

หมายเหต ุ

18. โครงการความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน (บวร) 

ข้อที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

นายภีมวิชญ์  สีแก้ว 

19. โครงการพฒันาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ผู้เรียน 
 
 
 

นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 

20. โครงการต้นกล้า ส.ว.ย.จากต้น
ทางสูเ่ส้นชัย  

ข้อที่  4 ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ข้อ 2 วิชาการเป่ียม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นางสาวกิตติพร  แข็งขัน 

21. โครงการอิม่ศิลป์ อิ่มสุข 
(ทัศนศิลป์ - ดนตรี-นาฏศิลป์) 

ข้อที่  4 ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นายสุทัศพันธ์               
ป่ินสุวรรณบุตร 

22. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อ 1 สง่างาม 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

นางสาวอุรุชา  
จันทนภานันท ์
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งบประมาณท่ีใช้ในโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 

 

งบประมาณประจำปี 2565 จำนวน 629,000 บาท 

1. งานบรหิารวิชาการร้อยละ 50   เป็นจำนวนเงิน 314,500 บาท 

2. งานบรหิารทั่วไปร้อยละ 30   เป็นจำนวนเงิน 188,700 บาท 

3. งานบรหิารงบประมาณร้อยละ 10   เป็นจำนวนเงิน 62,900 บาท 

4. งานบรหิารบุคคลร้อยละ 10   เป็นจำนวนเงิน 62,900 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ตารางการประมาณการ การใช้งบประมาณแต่ละโครงการ 
 

โครงการ 
ประเภทของงบประมาณ  หมายเหต ุ

ค่าตอบแทน
(บาท) 

ค่าใชส้อย 
(บาท) 

ค่าวัสด ุ
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1. โครงการเพิ่มประสทิธิผลยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2,000 99,000 10,000 111,000 

2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

- 1,000 2,000 3,000 

3. โครงการ Bilingual all around - 26,000 14,000 40,000 
4. โครงการฝึกทักษะอาชีพ  
เพิ่มประสบการณ์ชีวิต 

- 1,500 13,500 15,000 

5. โครงการพัฒนาผู้เรียน - 10,000 - 10,000 
6. โครงการพัฒนาส่งเสริมทกัษะและ
กระบวนการคิด 

4,000 6,000 - 10,000 

7. โครงการโรงเรียนคุณธรรม - 3,600 3,000 6,600 
8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 25,590 - 3,000 28,590 
9. โครงการโรงเรียนสจุริต - 3,300 3,700 7,000 
10. โครงการส่งเสริมทักษะการแสวงหา
ความรู้สู่การพัฒนาตนเอง 

6,000 5,000 17,590 28,590 

11 .โครงการ KIDs  คิดวิทย์  - 5,500 6,500 12,000 
12. โครงการพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

20,000 30,000 - 50,000 

13.สรรหาอัตรากำลังและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- 12,900 - 12,900 

14. โครงการบรหิารการเงินและทรพัย์สิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 62,000 - 62,000 

15. โครงการ ส.ว.ย. พอเพียง - - 5,000 5,000 
16. โครงการ ส.ว.ย. รักษ์โลก 1,000 10,700 1,500 13,200 
17.โครงการยานพาหนะมีความปลอดภัย - 60,000 - 60,000 
18. โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน 
บ้าน วัด และชุมชน (บวร) 

- 28,000 - 28,000 
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โครงการ 

ประเภทของงบประมาณ  หมายเหต ุ
ค่าตอบแทน

(บาท) 
ค่าใชส้อย 
(บาท) 

ค่าวัสด ุ
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

19. โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- 23,000 - 23,000 

20. โครงการต้นกล้า ส.ว.ย.จากต้นทางสู่
เส้นชัย  

- 9,000 3,000 12,000 

21. โครงการอิม่ศิลป์ อิ่มสุข (ทัศนศิลป์ - 
ดนตรี-นาฏศิลป์) 

3,000 9,000 8000 20,000 

22. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข - 3,000 7,000 10,000 
23. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารทั่วไป - 21,264 27,000 48,264 

รวม 61,590 429,764 124,790 616,144 
 
รายละเอียดแต่ละโครงการมี ดังต่อไปนี ้
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ชื่อโครงการ        เพิ่มประสิทธิผลยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มงาน        บรหิารวิชาการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มฐ.1 คุณภาพของผู้เรียน  
สอดคล้องกับ  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สอดคล้องกับ  ส.ว.ย. โมเดล      ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม ข้อ 3 ยอดเยีย่มเยาวชน   
ลักษณะโครงการ              โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววรัญญา  สุขลิ้ม 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

 

1. หลักการและเหตุผล   
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544  หมวดที่ 4 ว่าด้วย
แนวการจัดการศึกษามาตรา 23 กำหนดให้  ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้   คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสมแต่ละระดับการศึกษาทั้ง 8  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ตลอดทั้งมกีิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
เก ิดการเร ียนร ู ้อย ่างย ั ่ งย ืน จ ึงได ้จ ัดทำ โครงการเพ ิ ่มประสิทธ ิผลยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน  
โดยมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของผูเ้รียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.2  เพื่อประเมินสมรรถนะของผูเ้รียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
 2.3  เพื่อประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียนของผู้เรียนใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                ของหลักสูตร 
 2.4  เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในด้านการทดสอบระดับชาติ ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
3.  เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1  ผู้เรียนได้รบัการพฒันาความรู้และทกัษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 
 3.1.2  ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร 5 สมรรถนะ ร้อยละ 100 
 3.1.3  ผู้เรียนมผีลการประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ของผูเ้รียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
                   มาตรฐานของหลักสูตร  ร้อยละ 100 
 3.1.4  ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในด้านการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานได้
ค่าเฉลี่ยสงูกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
 
 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา 2565 | หน้า 57 

 

 3.2  เป้าหมายเชิงคณุภาพ 
  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ มีผ ลการประเมิน
สมรรถนะตามหลักสูตร  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
ด้านการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ) 
4.  กลุ่มเปา้หมาย 
  ผู้เรียนและครูผูส้อนทกุคนในสถานศึกษา 
 
5. แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

นักเรียน ครูและบุคลากร  
พ.ค. 2565 

 
วิชาการ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ครูและบุคลากร พ.ค. 2565 วิชาการ 
ขั้นดำเนินการ (D) 
3.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจข้ันตอนการ
ดำเนินโครงการ/กจิกรรม 

 
ครูและบุคลากร 

 
พ.ค. 2565 

วิชาการ 

4.ประชาสมัพันธ์ใหผู้้เกี่ยวข้องทราบ นักเรียน ครูและบุคลากร พ.ค. 2565 วิชาการ 
5.จัดประชุมครูวิเคราะหผ์ู้เรียน วิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ครูและบุคลากร พ.ค. 2565 วิชาการ 
และคณะคร ู

6.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูและบุคลากร พ.ค. 2565 และ 
พ.ค. 2566 

วิชาการ 
และคณะคร ู

7. ครูจัดทำแผนจัดการเรียนรู ้ ครูและบุคลากร ตลอดปีการศึกษา 
2565 

วิชาการ 
และคณะคร ู

8.พัฒนาสือ่และนวัตกรรม ครูและบุคลากร ตลอดปีการศึกษา ครูผูส้อน 
9.การนิเทศภายใน ครูและบุคลากร ภาคเรียนละ2 ครั้ง ผู้อำนวยการ 
10.กิจกรรม 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดปีการศึกษา 

2565 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
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5. แผนการดำเนินงาน (ต่อ) 
     รายละเอียด 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
11.สร้างและพฒันาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

นักเรียน ครูและ
บุคลากร 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

วิชาการและคณะ
ครูทุกคน 

12.กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ RT NT. และ 
O NET 

นักเรียน ครูและ
บุคลากร 

ส.ค. 2565-ก.พ. 
2566  

วิชาการและ 
คณะครูทุกคน 

13. พัฒนาผู้เรียนอจัฉริยภาพ นักเรียน ครูและ
บุคลากร 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

ครูที่ได้รับ
มอบหมาย  

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
14.ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

 
นักเรียน ครูและ

บุคลากร 

 
ทุก 3 เดือนประเมิน 

 
ครูที่ได้รับ
มอบหมาย 

15.สรปุผล/รายงานผลการจัดทำโครงการ ครูและบุคลากร ทุก 3 เดือน ครูที่ได้รับ
มอบหมาย 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
16.นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรงุและพฒันา
กิจกรรม แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการ
ต่อไป 

 
ครูและบุคลากร 

 
มี.ค.- เม.ย. 2566 

ครูที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
6. งบประมาณ  งบประมาณ รวมทัง้สิ้น  111,000 บาท 
     รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

รวม ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ อ่ืนๆ 

1.จัดประชุมครูวิเคราะหผ์ู้เรียน/
วิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 
สถานท่ีดำเนินการ:โรงเรียนวัด
ประยรุวงศาวาส จำนวน 2 วัน 

- ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
- ค่าอาหาร 

 

5,000   
 
 
 
 

4,000 
 
 

 
 
 
 
 

 
1,000 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

รวม ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ อ่ืนๆ 

2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สถานท่ีดำเนินการ:โรงเรียนวัด
ประยรุวงศาวาส  จำนวน 5 วัน 

- ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
- ค่าอาหาร 

3,000   
 
 

2,000 
1,000 

 
 
 

 
 

 

3.พัฒนาสือ่และนวัตกรรมเทคโนโลย ี
สถานท่ีดำเนินการ:โรงเรียนวัด
ประยรุวงศาวาส   

- ค่าดำเนินการพฒันาระบบ
คอมพิวเตอร ์

- ค่าดำเนินการพฒันาระบบ
ไฟฟ้า 

80,000   
 
 
 

40,000 
 

40,000 

  

 5.กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการก่อนสอบ 
NT. และ O-NET  ป.3 และ ป.6 
   สถานท่ีดำเนินการ:โรงเรียนวัด
ประยรุวงศาวาส  จำนวน 1 วัน 

- ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
- ค่าอาหาร 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  

6,000  
 
 
 

 
 

2,000 

 
 
 
 

2,000 
2,000 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

6.พัฒนาผูเ้รียนอัจฉริยภาพ (ด้วย 
STEM  EDUCATION) 
     สถานท่ีดำเนินการ:โรงเรียนวัด
ประยรุวงศาวาส 
จัดซื้อสื่อประกอบการเรียนการสอน 
(STEM) 
 
 
 
 

5,000   
 
 
 

5,000 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

รวม ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ อ่ืนๆ 

7.สร้างและพฒันาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 
   สถานท่ีดำเนินการ:โรงเรียนวัด
ประยรุวงศาวาส 

- ค่าสมุดบันทกึเวลาเรียน
นักเรียน 

- ค่ากระดาษ ปพ.1 
- ค่าน้ำหมึกพิมพ์งาน 
- แฟ้มใสใส่ ปพ.1 

5,500    
 

 
 

1,000 
 

500 
3,000 
1,000 

 

8.สรปุผล/รายงานผลการจัดทำ
โครงการ 
   สถานท่ีดำเนินการ:โรงเรียนวัด
ประยรุวงศาวาส 

- จัดประชุมครเูพื่อสรปุ
โครงการและวางแผนในปี
ต่อไป จำนวน 3 วัน 

- ค่ากระดาษ เอ4  น้ำหมึก
คอมพิวเตอร ์

- ค่าจัดทำรปูเล่มรายงาน  
จำนวน 12 เล่ม 

- A4 สีขาว 180 แกรม  
- โบว์ติดแฟ้ม  

6,500   
 
 

 
3,000 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
500 

 

รวม 111,000 2,000 99,000 10,000  
7.  การประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1 ผู้เรียนได้รับการพฒันาความรู้และทักษะแต่

ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
80 การทดสอบ แบบทดสอบ 

2 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะตาม
หลักสูตร 5 สมรรถนะ 

100 1.การประเมินผลงาน 
2.การสงัเกต 

1.ช้ินงานของ
ผู้เรียน 
2.แบบสงัเกต 
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3 ผู้เรียนมผีลการประเมินการอ่าน  การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน ของผูเ้รียนให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของหลักสูตร                  

100 1.การทดสอบ 
2.การปฏิบัต ิ

1.แบบทดสอบ 
2.แบบบันทึก
ข้อมูล 

4 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในด้านการ
ทดสอบระดบัชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยสงู
กว่า

ระดับประเทศ 

การทดสอบ แบบทดสอบ
ระดับชาติ 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สมรรถนะตามหลักสูตร ผลการประเมินระดับชาติ    
ผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน  สูงข้ึนตามเป้าหมาย 
        2.  ไดพ้ัฒนาสื่อ/นวัตกรรม เอกสาร  และแบบทดสอบตรงตามมาตรฐานการเรยีนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
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ชื่อโครงการ      พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 
กลุ่มงาน      วิชาการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มฐ.2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4  
สอดคล้องกับส.ว.ย. โมเดล    ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ลักษณะโครงการ               โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววิวรรณ แซ่จิว 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2565 – พฤษภาคม 2566 
............................................................................................................................. ............................................ 

1. หลักการและเหตุ   
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวดที่ 6 ว่า
ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  มาตรา 47 , 48  กำหนดให้สถานศึกษาจัดระบบการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายใน  ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ประกอบกับกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553  ข้อ 14   
กำหนดให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ดังนั้นสถานศึกษาจึงจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อส่งเสริมกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.2  เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจัดทำแผนพฒันาคุณภาพและดำเนินการตามแผนพฒันาการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.3  เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษา  จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบรหิารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 2.4  เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 2.5  เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.6  เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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3.  เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1  สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
 3.1.2  สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา    
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
 3.1.3  สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
          3.1.4  สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100 
 3.1.5  สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปช้ีในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
 3.1.6  สถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 100  
 3.2  เป้าหมายเชิงคณุภาพ 
 สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  มีระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  
นำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื ่องและทำ
รายงานการประเมินประจำปี ในระดับยอดเยี่ยม 
4.  กลุ่มเปา้หมาย 
 ผู้บริหารและครูทุกคนในสถานศึกษา 
5. แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

     รายละเอียด งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000 บาท 

กิจกรรม ระยะเวลา จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ  

ขั้นเตรียมการ (P) 
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 
พ.ค. 2566 

 
- 

 
- 

 
- 

 
นางสาววิวรรณ 

แซ่จิว 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 

มิ.ย. 2565 -   นางสาววิวรรณ 
แซ่จิว 
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ขั้นดำเนินการ (D) 
3.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจ
ข้ันตอนการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

 
มิ.ย. 2565 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ผู้บริหารและคณะ
ครูในฝ่ายวิชาการ 

4.ประชาสมัพันธ์ใหผู้้เกี่ยวข้อง
ทราบ 

มิ.ย. 2565 - - - นางสาววิวรรณ 
แซ่จิว 

5.จัดการอบรมครเูกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  

มิ.ย. 2565 1,000 - - ผู้บริหารและคณะ
ครูในฝ่ายวิชาการ 

6.ติดตามการจัดกิจกรรมที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ทุกๆ 3 เดือน 
ตลอดปี

การศึกษา 
2565  

- - 1,000 ครูที่ได้รับ
มอบหมาย 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
14.ประเมินผลและติดตามผล
โครงการ 

 
ทุก 3 เดือน

ประเมิน 

 
- 

 
- 

 
- 

ครูที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
15.สรปุผล/รายงานผลการจัดทำ
โครงการ 

ทุก 3 เดือน/
มี.ค 2566 

- - 1.000 ครูที่ได้รับ
มอบหมาย 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
16.นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรงุ
และพัฒนากิจกรรม แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
พ.ค. 2566 

- - - ครูที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
6.  การประเมินผล 
ที่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 100 บันทึกข้อมลู แบบบันทึกข้อมลู 
2 สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและ

ดำเนินการตามแผนพฒันาการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

100 บันทึกข้อมลู แบบบันทึกข้อมลู 
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3 สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 

100 บันทึกข้อมลู แบบบันทึกข้อมลู 

4 
 
 

สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 

100 บันทึกข้อมลู แบบบันทึกข้อมลู 

5 สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

100 บันทึกข้อมลู แบบบันทึกข้อมลู 

6 สถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปีทีเ่ป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

100 บันทึกข้อมลู แบบบันทึกข้อมลู 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  มีระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน      
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษานำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และทำรายงานการประเมินประจำปี  
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ชื่อโครงการ        Bilingual All Around    
กลุ่มงาน :        วิชาการ 
สนองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มฐ.1 คุณภาพของผู้เรียน  

  มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์สถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สอดคล้องกับส.ว.ย. โมเดล             ข้อที่ 2 วิชาการเปี่ยม  
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบโครงการ             นางสาชนิตา เกียรติขวัญบุตร        
ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. หลักการ และเหตุผล 
ปัจจุบันน้ีภาษาต่างประเทศมีบทบาทสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน  เนื่องจากเป็นเครื่องมือ

สำคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษาการแสวงหาความรู้  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และวิสัยทัศน์
ของชุมชนโลก  และช่วยพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู ้ความเข้าใจต่อตนเองและผู ้อื ่นดีขึ ้น เรียนรู ้และเข้าใจ          
ความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาแก่นักเรียน     
จึงจัดทำโครงการที่มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้มีประสบการณ์      
ในการใช้ภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบกิจกรรมทางภาษาและการเรียนการสอนในหอ้งเรียนเพื่อให้นักเรียนมทีักษะ
การเรียนรู้ มีเจตคติที่ดี และมีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัที่
สูงข้ึนไปซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านคุณภาพของผู้เรียน คำนึงถึงผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน และ
จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สนองตามนโยบายการจัดการศึกษาด้านการศึกษา
เพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสนองยุทธศาสตร์สถานศึกษาที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียน ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับ  ส.ว.ย.โมเดล ในหัวข้อ
วิชาการเปี่ยม ในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วันสำคัญและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
2.3 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2.4 เพื่อส่งเสริมนกัเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
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3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 3.1.1 นักเรียนรอ้ยละ 80 เข้าร่วมกจิกรรมทางภาษาอย่างมคีวามสุข 
 3.1.2 นักเรียนรอ้ยละ 80  ได้รบัการส่งเสริมทักษะทางภาษา 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของ 
 เจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทยและสามารถนำมาประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 3.2.2 นักเรียนมทีักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับด ี

4. กลุ่มเปา้หมาย 

นักเรียนโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาสทุกคน 

5. การดำเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม Languages Small talk 
- English Small Talk 
- Chinese Small Talk 

ตลอดปีการศึกษา 1. นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 
2. นางสาวอุรุชา จันทนภานันท ์

2 กิจกรรม Christmas Day ธันวาคม 2565 นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 

3 กิจกรรม English Day Camp มกราคม 2565 นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 

4 กิจกรรม All about Chinese ตลอดปีการศึกษา นางสาวอุรุชา จันทนภานันท ์

5 กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

6 กิจกรรม Bilingual Treatment  
- English Treatment 
- Chinese Treatment 

ตลอดปีการศึกษา 1. นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 
2. นางสาวอุรุชา จันทนภานันท ์
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6.งบประมาณ ท้ังหมด 40,000 บาท 
ท่ี กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ รวม 
1 กิจกรรม Languages Small talk 

- English Small Talk 
     -    Chinese Small Talk 

- 2,000 - 2,000 

2 กิจกรรม Christmas Day - 8,000 4,000 12,000 

3 กิจกรรม English Day Camp - 10,000 10,000 20,000 

4 All about Chinese - 3,000 - 3,000 

5 กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ 

- 3,000 - 3,000 

6 กิจกรรม Bilingual Treatment  
- English Treatment 
- Chinese Treatment 

- - - - 

รวมท้ังสิ้น - 26,000 14,000 40,000 

 
7.การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1 นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมทาง

ภาษาอย่างมีความสุข 
ร้อยละ 80 - สังเกต 

- ประเมินความพงึพอใจ 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 นักเรียนเรียนไดร้ับการ 
ส่งเสริมทกัษะทางภาษา 

ร้อยละ 80 - ประเมินความพงึพอใจ - แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนเรียนรู้วันสำคัญและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8.2 นักเรียนได้แสดงความสามารถและสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
8.3 นักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
8.4 นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
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ชื่อโครงการ          โครงการฝึกทกัษะอาชีพ  เพิ่มประสบการณ์ชีวิต 
กลุ่มงาน         บริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับมมาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน     มฐ.1 คุณภาพของผู้เรียน   
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา    ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 4 ตัวช้ีวัดที่ 4 
สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล        ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางสาวชนินันท์  คล้ายมณี   
           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ         พฤษภาคม 2565 – มีนาคม  2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวการ
จัดการศึกษามาตรา 23(5)  การจัดการศึกษา ต้องให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ให้สถานศึกษาฝึกทักษะการทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อการดำรงชีวิต จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมความสามารถและทักษะผู้ เรียน  ชื่อว่า “โครงการฝึก
ทักษะอาชีพ  เพิ่มประสบการณ์ชีวิต” ข้ึนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาทักษะการทำงาน และทักษะชีวิต 
ให้เกิดกับผู้เรียนทุกระดับชั ้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตอารมณ์ของ ตามพระราชบัญญัติแห่งช าติ และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานทักษะชีวิต 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ  ทักษะในการทำงาน 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ  ทักษะในการดำรงชีวิต 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนรอ้ยละ 85 มีความคิดริเริ่ม และทำงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ
สมเหตุสมผล ผูเ้รียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดแกป้ัญหาได้
อยา่งมีสติ มทีักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกบัผู้อืน่อย่างมีความสุข 
4.กลุ่มเปา้หมาย 
 ผู้เรียนทุกคนภายในสถานศึกษา 
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5.กิจกรรมและการดำเนนิงาน 
5.1 กิจกรรมการปฏิบัติ  ( Gantt  Chart ) 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ พฤษภาคม  2564 นางสาวชนินันท์  คล้ายมณี 

2 
 

ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการจัดกจิกรรมและ     
แต่งตั้งคณะทำงาน 

พฤษภาคม  2564 
 

นางสาวชนินันท์  คล้ายมณี 
ครูผูส้อนวิชาการงานอาชีพ 
 

3 
 

การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ 
3.1 กิจกรรมสร้างอาชีพ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางสาวชนินันท์  คล้ายมณี 
ครูผูส้อนวิชาการงานอาชีพ 
 

 3.2  กิจกรรมหนูน้อยฝึกขายมุง่หมายสู่อาชีพ ตลอดปีการศึกษา 
 

นางสาวชนินันท์  คล้ายมณี 
ครูผูส้อนวิชาการงานอาชีพ 

 
 

3.3 กิจกรรมเตรียมพร้อมซ้อมแข่ง ตุลาคม – 10 
พฤษภาคม 2564 
 

นายวรากร  ดวงประสาท 
นางสาวชนินันท์  คล้ายมณ ี
ครูผูส้อนวิชาการงานอาชีพ 

4 สรปุผลโครงการ มีนาคม 2565 นางสาวชนินันท์  คล้ายมณี 
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6. งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ ( เงินรายไดส้ถานศกึษา ) จำนวน 15,000  บาท 

รายละเอียดคา่ใช้จา่ย ค่าตอบแทน 
( บาท ) 

ค่าใชส้อย 
( บาท ) 

ค่าวัสดุ/อุปกรณ ์
 ( บาท ) 

หมายเหต ุ

1.ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการจัดกจิกรรม
และแต่งตั้งคณะทำงาน 

- - - - 

2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนดังนี ้ - - - - 
    -กิจกรรมสร้างอาชีพ - ค่ารถเดินทาง

ซื้ออุปกรณ์  
500 บาท 

 

-ดินปลูก 
-เมล็ดพันธ์ุผกับุง้ 
-เมล็ดพันธ์ุผกัโขม 
-กาบมะพร้าว-ปุ๋ย 
- วัตถุดิบทำน้ำสมุนไพร 
- สารเคมีทำน้ำยาล้าง
จาน- น้ำยาซักผ้า 
อื่นๆ 
5,000บาท 

 

    -กิจกรรมหนูน้อยฝึกขายมุง่หมายสู่
อาชีพ 

- - - ค่าถุง  
-ค่าหนังยาง 
-ค่ากระดาษ 
ทำโลโก ้
1,000 บาท 

- 

    -กิจกรรมเตรียมพร้อมซอ้มแข่ง - -ค่ารถ
เดินทางซือ้
อุปกรณ์  
500 บาท 
-ค่าอาหาร
ว่างนักเรียน

ช่วง 
ซ้อม  

500  บาท 

-ค่ากระดาษ 
-ค่าหมึก 
ประชาสมัพันธ์วันแข่งขัน 
-ค่าวัสดุ  
ค่าอุปกรณ์  
ค่าวัตถุดิบซ้อมและแข่ง
อาหาร  
7,500 บาท 

- 

3.สรปุผลโครงการ - - - - 
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7.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนมีความสามารถในการทำงาน
อยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
2.นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการ
ทำงานระดบัดีข้ึนไป 
3. ระดับผลรางวัล 

ร้อยละ 85 
 
 
 

ร้อยละ 85 
เหรียญรางวัล
จากสพป.กทม. 

1.การตรวจผลงาน 
2.ผลการแข่งขัน 
3.การสงัเกต 
 

1.แบบบันทึกข้อมลู 
 

 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

 นักเรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดสรา้งสรรค์ ตัดสินใจแกป้ัญหา ผู้เรียนมทีักษะใน

การทำงาน มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกบัผู้อื่นอย่างมีความสุข 
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ชื่อโครงการ                                         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มงาน                                                   บริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา   ยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 1, 2 
สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล หัวข้อ  ข้อ 1 สง่างาม ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม  
  ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายจักรนรินทร์  ทองรกัษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้ เรียนได้

พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูม้ีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์
เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสขุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผูเ้รยีนให้
ใช้องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติ จากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏบิตัิ
กิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื ่อสารความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะ
ส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทำงาน และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  2.  วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนและส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีความกล้าแสดงออก 
 2. เพือ่สง่เสรมิให้นักเรียนมีทักษะชีวิตแก้ปัญหาและกล้าตัดสินใจ 
 3. เพื่อฝึกและส่งเสริมให้นกัเรียนมจีิตสาธารณะมีจิตอาสาและใช้เวลาว่างบำเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 4. เพื่อสง่เสรมิและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
3. เป้าหมายและการดำเนินงาน 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ผู้บรหิาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกจิกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ร้อยละ 100 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนสามารถแก้ปัญหานำทักษะชีวิตไป

ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึนและมีความกล้าแสดงออก 
4.กลุ่มเป้าหมาย   

4.1 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  
4.2 บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
4.3 นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

5. การดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การจัดเตรียมและวางแผนงาน (PLAN) 
1 
 

การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดโครงการกิจกรรม  
และการจัดทำโครงการ 

เมษายน – พฤษภาคม 
2565 

คณะครูและผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

2 แต่งตั้งและมอบหมายงานให้คณะทำงานรับผิดชอบ เมษายน – พฤษภาคม 
2565 

คณะครูและผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

3 สรุปข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน (SWOT) เมษายน – พฤษภาคม 
2565 

คณะครูและผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (DO) 
1 กิจกรรมเรียนออนไลน์ ตลอดปีการศึกษา ครูจิรายุ จนัทร์ดอน 
2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ 

และเนตรนารี ช้ัน ป.1 - 6 
 

ตลอดปีการศึกษา 
ครูชนิตา เกียรติขวัญบุตร 
ครูจิรายุ จนัทร์ดอน 

3 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2565 ครูชนิตา เกียรติขวัญบุตร 
ครูจิรายุ จนัทร์ดอน 

4 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2565 ครูชนิตา เกียรติขวัญบุตร 
ครูจิรายุ จนัทร์ดอน 

5 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี (ป.6) ตลอดปีการศึกษา ครูจิรายุ จนัทร์ดอน 
6 กิจกรรม Day Camp ตลอดปีการศึกษา ครูชนิตา เกียรติขวัญบุตร 
7 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ป.1 – 5) ตลอดปีการศึกษา ครูจิรายุ จนัทร์ดอน 

คณะครูทุกคน 
8 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) ตลอดปีการศึกษา ครูจิรัชญา  จันทร 
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9 ก ิ จ ก ร ร มค ณ ะก ร ร มก า ร น ั ก เ ร ี ย นส ่ ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตย 

ตลอดปีการศึกษา ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

10 กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย ตลอดปีการศึกษา ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

11 กิจกรรมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์(กิจกรรมเคารพธง
ชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ) 

ตลอดปีการศึกษา ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

12 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตลอดปีการศึกษา ครูวรัญญา สุขลิ้ม 

การประเมินผลและสรุป (Check) 
1 กิจกรรมประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

โรงเรียน 
- จ ัดเก็บข้อมูลและประเมินผลการดำเนินงาน

โครงงานพัฒนาผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ในโครงงาน

เพื่อสะท้อนผลการพัฒนาของผู้เรียน 

- รวบรวมผลการปฏิบัติงานต่างๆ จากทุกกิจกรรม/
โครงงาน ประเมินผลการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมทีพ่งึ
ประสงค์ในภาพรวมของโรงเรียน 

มีนาคม - พฤษภาคม 
2566 

ครูจิรายุ จนัทร์ดอน 

การรายงานผลการดำเนนิงาน (ACTION) 
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการและจัดทำ After 

Action Review (AAR) นำเสนอต่อผ ู ้อำนวยการ
โรงเรียน เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติโครงการ
ให้สืบเนื่องต่อไป 

มีนาคม - พฤษภาคม 
2566 

ครูจิรายุ จนัทร์ดอน 
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6. งบประมาณ  

รายละเอียดการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ค่าใชส้อย 
(บาท) 

ค่าวัสด ุ
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

การจัดเตรียมและวางแผนงาน (PLAN) 
1. ประชุมช้ีแจงผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน - - - - 
2. แต่งตั้งและมอบหมายงานให้คณะทำงาน
รับผิดชอบ 

- - - - 

3. สรุปข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน (SWOT) - - - - 
การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (DO) 
1. กิจกรรมเรียนออนไลน ์ - - - - 

2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ 
และเนตรนารี ชั้น ป.1 - 6 

- 
 

1,000 
 

- 
 

- 
 

3. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต ิ - 1,000 - - 
4. กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ - 1,000 - - 
5. กิจกรรมเขา้ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี 
(ป.5- ป.6) 

- 3,000 - - 

6. กิจกรรม Day Camp 
- ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

- 1,000 
 

 - 

7. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี (ป.1 – 5) 
- ค่าเดินทาง 
- ค่าอาหารสำหรับนักเรียนและคณะครู 

- 1,000   

8. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
(จิตอาสา) 

- - - - 

9. กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
- ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

-   - 

10. กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย - - - - 
11. กิจกรรมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (กิจกรรม
เ ค า ร พ ธ ง ช า ต ิ  ส ว ด ม น ต ์  ร ้ อ ง เ พ ล ง
เทิดพระเกียรติ) 
 

- - - - 
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12. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
- ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

- 2,000  - 

การประเมินผลและสรุป (Check) 
1. กิจกรรมประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในโรงเรียน 

- - - - 

การรายงานผลการดำเนนิงาน (ACTION) 
1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ - - - - 

รวมท้ังสิ้น 10,000 

สรปุงบประมาณในการขออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผูเ้รียน ปกีารศึกษา 2565             
รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
- จ ัดเก ็บข ้อม ูลและประเม ินผลการดำเน ินงาน
โครงงานพัฒนาผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ในโครงงานเพื่อ
สะท้อนผลการพัฒนาของผู้เรียน 
- รวบรวมผลการปฏิบัติงานต่างๆ จากทุกกิจกรรม/
ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในภาพรวมของโรงเรียน 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

8.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
ทั้งในด้านการเรียนและกิจกรรม 

8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึนและมีความกล้าแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรม 
8.3 ครูมีศักยภาพในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน 
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ชื่อโครงการ             โครงการพัฒนาส่งเสริมทกัษะและกระบวนการคิด 
กลุ่มงาน                              บริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน             มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน   
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา     ยทุธศาสตร์ที่ 1    กลยุทธ์ที่ 1    ตัวช้ีวัดที่ 1                                                                   
สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล                            ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม ข้อ3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ลักษณะโครงการ                                               โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                             นางสาวกิตติพร  แข็งขัน   นางชุติมา  สันตินิวัฒน์ 
                                                                    นายจักรนรินทร์  ทองรกัษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ                             พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม2566  

1.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวการ
จ ัดการศ ึกษามาตรา 24(2) การจ ัดกระบวนการเร ียนร ู ้  ให ้สถานศึกษาฝ ึกท ักษะกระบวนการคิด  
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ปัญหา จึงจัดให้มีโครงการ
ส่งเสริมความสามารถและทักษะผู้เรียน  ชื่อว่า “โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน”ขึ้นในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาคุณลักษณะการคิดให้เกิดกับผู้เรียนทุก
ระดับชั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตอารมณ์ของ ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ.2551 จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการคิด 
2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเปน็ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญัหาได้
อย่างสมเหตสุมผล 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนมทีักษะกระบวนการในระดับดีข้ึนไป 
3.เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนรอ้ยละ 85 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความภาคภูมิใจ 
 3.1.2 นักเรียนรอ้ยละ 85 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และคิด
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสงูข้ึน 
          
 3.2 เป้าหมายเชิงคณุภาพ 
 นักเร ียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร ้างสรรค์ ตัดส ินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ
สมเหตุสมผล ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติ มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
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4.กลุ่มเปา้หมาย 
 ผู้เรียนทุกคนภายในสถานศึกษา 
5. การดำเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ พฤษภาคม  2565 นางสาวกิตติพร  แข็งขัน    

2 
 

ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการจัดกจิกรรมและ     
แต่งตั้งคณะทำงาน 

พฤษภาคม  2565 
 

นางสาวกิตติพร  แข็งขัน    

3 
 

การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ 
- กิจกรรมนกัคิดฯ พิชิตภาษา 
- กิจกรรมหนูน้อยนกัคิดคณิตศาสตร ์

 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 

 
-คุณครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 ภาษาไทย 
 
-คุณครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 คณิตศาสตร์ 

4 สรปุผลโครงการ มีนาคม  2566 นางสาวกิตติพร  แข็งขัน 
6. งบประมาณ  

รายละเอียดคา่ใช้จา่ย ค่าตอบแทน 
( บาท ) 

ค่าใชส้อย 
( บาท ) 

ค่าวัสด ุ
 ( บาท ) 

รวม 

     จัดกิจกรรมนักคิดฯพิชิตภาษา 2,000  บาท 3,000  บาท - 5,000 บาท 

   กิจกรรมหนูน้อยนักคิดคณิตศาสตร ์ 2,000  บาท 3,000  บาท - 5,000 บาท 

      รวมทั้งสิ้น 4,000  บาท 6,000  บาท  10,000  บาท 
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7.การประเมินผล 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 

1.นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจปัญหา
ได้อย่างสมเหตสุมผล 
2.นักเรียนมีทักษะกระบวนการในระดับดี
ข้ึนไป 

ร้อยละ 85 
 
 
 

ร้อยละ 85 

1.การตรวจช้ินงาน 
2.ผลการแข่งขัน 
3.การสงัเกต 
 

1. แบบฝึกทักษะ  
  กระบวนการคิด  
  คิดเลขเร็ว 
2. แบบฝึกทักษะการ 
    อ่านจับใจความ 
    เขียนตามคำบอก 
3.แบบบันทึกข้อมลู 
 

 
8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ
สมเหตุสมผล ผูเ้รียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดแกป้ัญหาได้
อย่างมีสติ มทีักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกบัผู้อืน่อย่างมีความสุข 
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ชื่อโครงการ    โรงเรียนคุณธรรม  
กลุ่มงาน    บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ  ข้อ 3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 
สอดคล้องมาตรฐานท่ี    มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล หัวข้อ ข้อ 1 สง่างาม ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายภีมวิชญ์  สีแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
เป้าหมายของการศึกษาคือ การสร้างคนดี คนเก่งและคนมีน้ำใจให้แก่บ้านเมอืง โรงเรียนที่จะจัดการศึกษา

ได้ตามเป้าหมายข้างต้น จึงต้องเป็นทั้ง “โรงเรียนคุณภาพ” และ “โรงเรียนคุณธรรม”  
โรงเรียนคุณธรรมเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ว่า “ช่วยกันสร้างคนดี

ให้บ้านเมือง” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนอย่างยั่งยืน  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์  ที่ดีระหว่าง
ครูและเด็ก รวมถึงสนับสนุนการเสริมสร้างเกียรติยศศักดิ์ศรีและอุดมการณ์ของครู เพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดี 

โรงเรียนคุณธรรม หมายถึง สถานศึกษาที่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    
ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืน และนำไปขยายเครือข่ายได้โดย
จะต้องคำนึงถึงหลักการความสมัครใจและเต็มใจ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม มีการติดตามและประเมินผลอย่าง
สม่ำเสมอ และโครงงานคุณธรรม โดยมีแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียน แบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน ได้แก่ 

1) การช้ีแจงทำความเข้าใจร่วมกัน  
2) การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
3) การจัดทำโครงงานคุณธรรม 
4) การลงมือร่วมกันปฏิบัติ 
5) การนิเทศติดตามประเมินผลและเสริมแรงกัน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรียนที่เน้นดำเนินการพัฒนาวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้น  ควรปลูกฝังให้เกิดกับ
นักเรียนในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เพราะเป็นช่วงวัยเริ่มต้นการศึกษา
และการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  หากนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่ดีงามตั้งแต่เริ่มแรก ก็ย่อมส่งผลให้เขาเป็นคนดีต่อไปในอนาคต 
โรงเรียนจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามคุณธรรม   
อัตลักษณ์ โดยใช้เป็นตัวชี้วัดที่แสดงความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในโรงเรียน และได้ดำเนินการ
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ขับเคลื่อนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้โรงเรียนคุณธรรมเป็นหนึ่งใน
ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators: KPI) ในการประกันและการประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality 
Assessment: IQA) เพื่อเป็นหลักประกันให้กับชุมชนและผู้ปกครองได้มั่นใจว่าโรงเรียนที่บุตรหลานเรียนนั้นมี
คุณภาพ โดยสถานศึกษาที่นำรูปแบบนี้ไปใช้ จะถือเป็นหลักประกันพื้นฐานว่าสถานศึกษานั้นสามารถดำเนินการ
สร้างคนดีให้กับบ้านเมืองได้  
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อน
กิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.2  เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มข้ึนและลดพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนให้น้อยลงได้อย่างยั่งยืน 

2.3 เพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
2.4 เพื่อบูรณาการการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเข้ากบัการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
2.5 เพื่อพัฒนาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
2.6 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลกัษณะตามรปูแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) 

3. เป้าหมายและการดำเนินงาน 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อน
กิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 

3.1.2  นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิม่ขึ้นร้อยละ 85 
3.1.3  นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ในโรงเรียนน้อยลงร้อยละ 85 

3.2  เป้าหมายเชิงคณุภาพ  
3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองมีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้าง

เสริมคุณธรรมจริยธรรม  
3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บูรณาการการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเข้ากับการ

จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
3.2.3 โรงเรียนมีภาคีความร่วมมือ (ผู ้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรทั้ง

ภาครัฐและเอกชน) ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
3.2.4 นักเรียนมีคุณลกัษณะตามรปูแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) 
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4. กลุ่มเปา้หมาย 
 5.1 ผูบ้รหิารสถานศึกษา  
 5.2 คณะครู 
 5.3 นักเรียน 
 5.4 ผู้ปกครอง 
5. การดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดเตรียมและวางแผนงาน (PLAN) 
1 ประชุมช้ีแจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน เมษายน – พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารสถานศึกษา 

2 แต่งต ั ้ งและมอบหมายงานให้คณะทำงาน
รับผิดชอบ  

เมษายน – พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารสถานศึกษา 

3 สรุปข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน (SWOT) เมษายน – พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารสถานศึกษา 

การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (DO) 
1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ 

และนักเรียนแกนนำ 
พฤษภาคม 2565 ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

2 กิจกรรมการจัดทำแผนและโครงงานคุณธรรม พฤษภาคม - สิงหาคม 2565 ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 
และคณะคร ู

3 กิจกรรมนิเทศติดตาม นิเทศอาสา 1 (ก.ย. 2565) 
นิเทศอาสา 2 (ธ.ค. 2565) 
นิเทศอาสา 3 (ก.พ. 2566) 

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
ฝ่ายวิชาการ 

4 กิจกรรมรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ครบ 6 เดือน 
ครั้งที่ 2 ครบ 1 ป ี

ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 
 

การประเมินผลและสรุป (Check) 
1 กิจกรรมประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ในโรงเรียน 
- จัดเก็บข้อมูลและประเมินผลการดำเนินงาน
โครงงานคุณธรรมตามที่กำหนดไว้ในโครงงาน
เพื่อสะท้อนการปฏิบัติคุณธรรมความดีร่วมกัน 
- รวบรวมผลการปฏิบ ัติงานต ่างๆ จากทุก
กิจกรรม/โครงงาน ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในภาพรวมของโรงเรียน 

มีนาคม - พฤษภาคม 2566 ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 
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การรายงานผลการดำเนนิงาน (ACTION) 
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการและจัดทำ 

After Action Review ( AAR)  น ำ เ ส น อต่ อ
ผ ู ้อำนวยการโรงเร ียน เพ ื ่อร ับทราบและ
พิจารณาอนุมัติโครงการให้สืบเนื่องต่อไป 

มีนาคม - พฤษภาคม 2566 ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

6. งบประมาณ  

รายละเอียดการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ค่าใชส้อย 
(บาท) 

ค่าวัสด ุ
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

การจัดเตรียมและวางแผนงาน (PLAN) 
1. ประชุมช้ีแจงผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน - - - - 
2. แต่งตั้งและมอบหมายงานให้คณะทำงาน
รับผิดชอบ 

- - - - 

3. สรุปข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน (SWOT) - - - - 
การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (DO) 
1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ 
และนักเรียนแกนนำ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรบัครูแกนนำ 
(50บ.x30คนx2มื้อx1วัน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรบันักเรียนแกน
นำ (30คนx20บาทx1วัน) 
- ค่าอุปกรณ์จัดกจิกรรม 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

3,000 
 

600 
- 

 
 
 
- 
 
- 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 

4,600 
2. กิจกรรมการจัดทำแผนและโครงงาน
คุณธรรม 
- ค่าอุปกรณ์จัดกจิกรรม 

 
- 

 
- 

 
2,000 

 
 

2,000 
3. กิจกรรมนิเทศติดตาม - - - - 
4. กิจกรรมรายงานความก้าวหนา้ - - - - 
การประเมินผลและสรุป (Check) 
1. กิจกรรมประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในโรงเรียน 
 
 

- - - - 
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การรายงานผลการดำเนนิงาน (ACTION) 
1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ - - - - 

รวมท้ังสิ้น 6,600 
สรปุงบประมาณในการขออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2565    รวม

ทั้งสิ้น 6,600 บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทกุรายการตามทีจ่่ายจริง 
7. วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
- จ ัดเก ็บข ้อม ูลและประเม ินผลการดำ เน ินงาน
โครงงานคุณธรรมตามที่กำหนดไว้ในโครงงานเพื่อ
สะท้อนการปฏิบัติคุณธรรมความดีร่วมกัน 
- รวบรวมผลการปฏิบัติงานต่างๆ จากทุกกิจกรรม/
โครงงาน ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในภาพรวมของโรงเรียน 

1. โครงงานคุณธรรม 
2. แบบประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทีพ่ึง
ประสงค์ในภาพรวมของโรงเรียน 
3. แบบนิเทศติดตาม 
4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

8.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

8.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิต พึ่งตนเองได้และ
ช่วยเหลือสังคมได้ 

8.3 ครูมีศักยภาพในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
8.4 พฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน 
8.5 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สังคมชุมชน ประชาชนจะให้ความสนใจและมี     

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

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา 2565 | หน้า 88 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา 2565 | หน้า 89 

 

ชื่อโครงการ    โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
กลุ่มงาน    บรหิารวิชาการ 
สอดคล้องมาตรฐานท่ี    มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล หัวข้อ ข้อ 1 สง่างาม ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายภีมวิชญ์  สีแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนวิถีพุทธดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญามาบูรณาการซึ่งจะทำ
ให้ผู้เร ียนได้เรียนรู ้ผ ่านการพัฒนา “การกิน อยู ่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู ้เข้าใจในคุณค่าแท้สามารถใช้
กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการดำเนินชีวิตโดยมีผู้บริหารและคณะ
ครูเป็นกัลยาณมิตร ช่วยกันพัฒนาดำเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีวิถีการทำงาน   วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู้ วิถี
วัฒนธรรมต่าง ๆ ตามหลัก “ไตรสิกขา”  
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่
มุ่งพัฒนาให้ทุกคนมีวิถีการทำงาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู้ วิถีวัฒนธรรมต่าง ๆ ตามหลักไตรสิกขา และพัฒนาทุกคน
ในด้านกาย ศีล จิต และปัญญาอย่างบูรณาการตามหลักภาวนา 4 เพื่อให้ทุกคนมีคุณลักษณะตามรูปแบบ ส.ว.ย. 
โมเดล (S.W.Y Model) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ความอดทน เสียสละต่อส่วนรวม 
และเรียนรู้ที่จะอยู่รว่มกันกับผูอ้ื่นด้วยความเข้าใจ ความเคารพ สามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นคุณและโทษ ส่งผลให้เกดิ
ความสง่างาม (Smart) คือ งามกาย งามวาจา งามจิตใจ มีวิชาการเปี่ยม (Wise) คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และ
นักเรียนมีคุณภาพ และยอดเยี่ยมเยาวชน (Youthful) ซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะของเด็กดี 5 ประการ คือ    
ข้อที่ 1) การเป็นลูกที่ดี เช่ือฟัง กตัญญู ช่วยเหลือมีน้ำใจต่อพ่อแม่ ข้อที่ 2) การเป็นศิษย์ที่ดี มีความอ่อนน้อมถ่อม
ตน มีน้ำใจ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนข้อที่ 3) การเป็นเพื่อนที่ดี มีน้ำใจต่อเพื่อน ช่วยเหลือกัน ข้อที่ 4) การเป็นพลเมือง
ที่ดี การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และข้อที่ 5) การเป็นศาสนิกที่ดี ปฏิบัติตามศีล 5 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนดำเนินชีวิตตามแนววิธีพุทธ 
2. เพื ่อจัดกิจกรรมที่ส ่งเสริมการเรียนรู ้ในลักษณะต่างๆ ตามความเ หมาะสมกับช่วงเวลาและ

สถานการณ์ที่เป็นอยู่ โดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และหลักภาวนา 4 มาบูรณาการ 
3. เพื่อพฒันาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามรปูแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) 
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3. เป้าหมาย  
3.1  เป้าหมายเชิงปรมิาณ  

3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้
เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ดำเนินชีวิตตามแนว
วิธีพุทธ 
3.2.2 นักเรียนเกิดการเรยีนรู้ในลกัษณะต่างๆ ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาและสถานการณ์
ที่เป็นอยู่ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และหลักภาวนา 4  
3.2.3 นักเรียนมีคุณลักษณะตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model) 

4.  กลุ่มเปา้หมาย 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. นักเรียน  

5. กิจกรรมปฏิบัติ 
ท่ี กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดเตรียมและวางแผนงาน (PLAN) 
1 การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  

กำหนดโครงการและกิจกรรม 
เมษายน 2565 ผู้บริหาร 

และคณะคร ู
2 จัดทำแผนบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ เมษายน - พฤษภาคม 2566 คณะครู 
การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (DO) 
1 กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ 

และบรรยายธรรม 
ตลอดปีการศึกษา ครูรักขณาวัลย์  ช่วง

ชัยชนะ 
2 กิจกรรมศีลดีมีสมาธิ 

- อาราธนาศีล อาราธนาธรรม สมาทานศีล  
แผ่เมตตา สงบนิ่ง  
- นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนและก่อนเริ่มเรียน 
- เดินสมาธิ (จงกรม) 
- ฝ ึกห ัดกราบเบญจางคประดิษฐ์ตามแนว      
วิถีพุทธ 
 

ตลอดปีการศึกษา ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 
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- ใส่ชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรมทุกวันพฤหัสบดี 
- รับประทานอาหารมังสวิรัติทุกวันพฤหัสบดี 

3 กิจกรรมพฤหัสสดใส ใส่บาตรทำบุญ ตลอดปีการศึกษา ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 
5. กิจกรรมปฏิบัติ (ต่อ) 

ท่ี กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (DO) 
4 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 

- วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 
(ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565) 
- วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 
(ตรงกับวันที่ 13 กรกฎาคม 2565) 
- วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 
(ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2565) 
- วันมาฆบูชา ประจำปี 2566 
(ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566) 

 
16 – 20 พฤษภาคม 2565 

 
  4 – 13 กรกฎาคม 2565 

 
  4 – 14 กรกฎาคม 2565 

 
1 – 6 มีนาคม 2566 

ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

5 กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 
ฝ่ายวิชาการ 

6 กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐานผู้บริหาร  
ครูและบุคลากร (หลักสูตร 1 คืน 2 วัน) 

ครั้งที่ 1 ตลุาคม 2565 
ครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2566 

ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

7 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย ตลอดปีการศึกษา ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 
8 กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต ตลอดปีการศึกษา ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 
9 กิจกรรมนำนักเรียนเข้าฟังธรรมที่วัดทุกวันพระ ตลอดปีการศึกษา ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 
10 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร  

(คุณธรรม - จริยธรรม) 
พฤษภาคม 2565 ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

11 กิจกรรมอบรมและสอบธรรมศึกษา  
ช้ันตรี โท เอก 
- อบรมธรรมศึกษาช้ันตรี โท เอก 
- สอบธรรมศึกษาช้ันตรี โท เอก 
 
 
 
 

ก่อนสอบธรรมศึกษา 
ตามกำหนดการ 

จากแม่กองธรรมสนามหลวง 

ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 
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การประเมินผลและสรุป (Check) 
1 ดำเนินการประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วม
โครงการ 
   วิธีการ 
   - สรุปผลการประเมิน โดยหาค่าเฉลี ่ยของ
คะแนนแต่ละข้อ แล้วนำมาเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินผล ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ย
จากอันตรภาคช้ัน 
   - นำข้อมูลมาแสดงผลเป็นกราฟ 

มีนาคม - พฤษภาคม 2566 ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

 2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - ดำเนินการวัดผลประเมินผลพฤติกรรมของ
นักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ส.ว.ย. 
โมเดล) 

มีนาคม - พฤษภาคม 2566 ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

การรายงานผลการดำเนนิงาน (ACTION) 
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการและจัดทำ 

After Action Review (AAR )  นำ เสนอต่อ
ผ ู ้อำนวยการโรงเร ียน เพ ื ่อร ับทราบและ
พิจารณาอนุมัติโครงการให้สืบเนื่องต่อไป 

มีนาคม - พฤษภาคม 2566 ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 
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6. งบประมาณ  

รายละเอียดการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ค่าใชส้อย 
(บาท) 

ค่าวัสด ุ
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  
กำหนดโครงการและกจิกรรม 

- - - - 

จัดทำแผนบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ - - - - 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
1. กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ 
และบรรยายธรรม 
- ค่าเดินทางเพื่อนำนักเรียนไปประกวดสวดมนต์
ทำนองสรภัญญะและบรรยายธรรม 
- ค่าอาหารสำหรับครูและนักเรียนที่ไปประกวด
สวดมนต์ทำนองสรภัญญะและบรรยายธรรม 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 

2,000 
 

1,000 

 
 
 
 

3,000 

2. กิจกรรมศีลดีมีสมาธิ - - - - 
3. กิจกรรมพฤหัสสดใส ใส่บาตรทำบุญ - - - - 
4. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 1,590 - - 1,590 

5. กิจกรรมครูพระสอนศลีธรรมในโรงเรียน
ค่าตอบแทนครูพระตลอดทั้งปีการศึกษา 
 

 
15,000 

 
- 

 
- 

 
15,000 

6. กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐานผู้บริหาร 
ครูและบุคลากร (หลักสูตร 1 คืน 2 วัน) 

3,000 - - 3,000 

7. กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย - - - - 
8. กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต - - - - 
9. กิจกรรมนำนักเรียนเข้าฟังธรรม 
ท่ีวัดทุกวันพระ 

- - - - 

10. กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร  
(คุณธรรม - จริยธรรม) 

3,000 - - 3,000 

11. กิจกรรมอบรมและสอบธรรมศึกษา  
ชั้นตรี โท เอก 

3,000 - 
 

- 
 

3,000 

การประเมินผลและสรุป - - - - 
รวมท้ังสิ้น 28,590 
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สรปุงบประมาณในการขออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 
28,590 บาท (สองหมื่นแปดพันห้ารอ้ยเก้าสิบบาทถ้วน) 
หมายเหตุ ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทกุรายการตามที่จ่ายจริง 
7. วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. สรุปผลการประเมิน โดยหาค่าเฉลี่ยของคะแนน  
แต่ละข้อ แล้วนำมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล   
ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคช้ัน 
2. ดำเนินการวัดผลประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์          (ส.ว.ย. โมเดล) 
3.รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
และจ ัดทำ After Action Review (AAR) เสนอต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อรับทราบและพจิารณาอนุมัติ
โครงการให้สืบเนื่องต่อไป 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดโครงการและ
กิจกรรม 
2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 ผูบ้รหิารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ดำเนินชีวิตตามแนววิธีพุทธ 
 8.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในลกัษณะต่างๆ ตามความเหมาะสมกบัช่วงเวลาและสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่  
                ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และหลักภาวนา 4 
 8.3 นักเรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามรปูแบบ ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y Model 
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โครงการ    โรงเรียนสุจริต 
กลุ่มงาน    บรหิารงานวิชาการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ. 2 ตัวช้ีวัดที่ 2 , 3 
สอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล  ข้อที่ 1 สง่างาม ข้อที่3  ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาววิวรรณ แซ่จิว , นางสาววาสนา บุญมา  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาดำเนินการ    16 พฤษภาคม 2565 – 15 พฤษภาคม 2566 
................................................................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
การทุจริตเป็นปัญหาสําคัญคอยรุมเร้า กัดกร่อน ความเจริญงอกงามในการพัฒนาประเทศที่ต้องเร่งรีบ

แก้ไขให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย จากดัชนีชี ้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจําปี พ.ศ. 2558 (Corruption 
Perceptions Index 2015) ประเทศไทย ได้คะแนน 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในลําดับที่ 
76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และอยู่ในลําดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งหมายความว่าสถานการณ์การ
แก้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังไม่ปรากฏผลเป็นที่พอใจเท่าที่ควร ดังนั้นนโยบายของรัฐบาล จึงเน้นให้การ
บริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง มีองค์ประกอบที่
สําคัญคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ ดําเนินกิจกรรมโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจาก
โครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน โดยให้ส ํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาในสังกัดส ํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พร้อมทั ้งให้สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด 
ปราศจากคอร์รัปชัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน รวมทั้งหมดจํานวน 225 โรงเรียน โดยกําหนดให้
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเปน็โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสจุริต และมีพื้นฐานในการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และจิตสาธารณะ ซึ่งกระบวนการปลูกฝังนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว จะต้องบูรณาการการ
บริหารจัดการตามภารกิจหลักของโรงเรียน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยสัมพันธ์สอดคล้องกับดัชนี 5 ประการของการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency  
Assessment : ITA) ได้แก่ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติ งาน 
วัฒนธรรมองค์กร และคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะรองรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสพฐ. มีเป้าหมายในการยกระดับให้ทุก
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โรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต ซึ่งโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด 
ปราศจากคอร์รัปชันด้วยเช่นกัน 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง  มจีิต
สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
 2.2 เพื่อพัฒนาครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 2.3 เพื่อพัฒนาให้ผูเ้รียนและบุคลากรมีค่านิยมที่ดเีรื่องความสุจริตรูเ้ท่าทันร่วมป้องกันการทจุริต 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      3.1.1 ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ทกัษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยูอ่ย่างพอเพียง   
มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 
      3.1.2 ผู้เรียนและบุคลากรมีค่านิยมที่ดเีรื่องความสจุริตและมสี่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
ร้อยละ100 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก ถึงความซื่อสัตย์สจุริต 
และมสี่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
4. กลุ่มเปา้หมาย 
 ผู้บริหาร ครู บุคลกร และนักเรียนโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 
5.แผนการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  การวางแผน(Planning) 
นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 

พฤษภาคม 2565 นางสาววาสนา บุญมา 

2. จัดประชุมผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องเพือ่ช้ีแจงขอบข่าย 
การทำงาน และจัดทำปฏิทินการปฏิบัตงิาน 

พฤษภาคม 2565 นางสาววาสนา บุญมา 

3. การดำเนนิงาน(Doing) 
 
3.1 กิจกรรมถอดบทเรียน 
 

 
 

กรกฎาคม 
 

 
นางสาววิวรรณ แซ่จิว 
หัวหน้าสายช้ัน 
นางสาววาสนา บุญมา 
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3.2 กิจกรรมบริษัทสร้างความดี 
 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวชนินันท์ คล้ายมณ ี
นางสาวคณิศร พันธ์ุทอง 
นายจิรายุ จันทร์ดอน 
นางสาววรัญญา สุขลิ้ม 

3.3 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย 
 

กันยายน นางชุติมา สันตินิวัฒน ์
นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 
นางสาวปุณณฎา ศรีเมือง 
นายจักรนรินทร์ ทองรักษ์ 

3.4 กิจกรรมการขับเคลื่อนหลกัสูตรต้านทุจริต กรกฎาคม - กันยายน 
 

นางสาววิวรรณ แซ่จิว 
หัวหน้าสายช้ัน 
นางสาววาสนา บุญมา 

3.5 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต  ตลอดปีการศึกษา นางสาวกิตติพร แข็งขัน 
นางสาวปรียาภรณ์ ทองสุข 
นางสาวอุรุชา จันทนภานันท ์

3.6 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทจุริต (สื่อภาพยนตรส์ั้น) 
 

สิงหาคม นายวรากร ดวงประสาท 
นางสาวคณิศร พันธ์ุทอง 
นางสาวอุรุชา จันทนภานันท ์
นายสุทัศน์พันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร 

3.7 กิจกรรมการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา
การขยายผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนสจุริต 
 
 

กรกฎาคม - กันยายน 
 

นายวรากร ดวงประสาท 
นางจาตุรวรรณ โตเร็ว 
นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ ์
นางสาววาสนา บุญมา 

3.8 กิจกรรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสจุริตการ
เก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของ
นักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา นางสาววาสนา บุญมา 
นางสาวจริัชญา จันทร 
นางสาวรักขณาวัลย์ ช่วงชัยชนะ 
นางสาวอุรุชา จันทนภานันท ์

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

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

รวม ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ อ่ืนๆ 

1.จัดประชุมคร ู
1.1 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม 
     70 บาท x 20 คน 

- ค่าอาหาร 
- ค่ากระดาษ และอุปกรณ์อ่ืน 

 
3,300 

  
 
2,100 

 
 

 
1,200 

 

2. กิจกรรมเข้าค่าย ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
     - ค่ากระดาษ และอุปกรณ์อ่ืน 

1,500    
1,500 

 

3. ค่าของรางวัลสำหรับนักเรียนทำด ี 1,200  1,200   
4. กิจกรรมบริษัทสร้างความด ี
    -    ค่าจดัซ้ือของต่างๆในการออกร้าน 
    -    ค่ากระดาษ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

1,000   
 

 
1,000 

 

รวม  7,000   
7.  การประเมินผล 

ที่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ ทักษะ

กระบวนการคิด  มีวินัย  ซือ่สัตย์  อยู่อย่าง
พอเพียง  มจีิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

100 การสอบถาม แบบสอบถาม 

2 ครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

100 การสงัเกต แบบสงัเกต 

3 ผู้เรียนและบุคลากรมีค่านิยมที่ดีเรื่องความ
สุจริตรูเ้ท่าทัน ร่วมป้องกันการทุจริต 

100 การสอบถาม แบบสอบถาม 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ 
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ชื่อโครงการ           ส่งเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้สูก่ารพฒันาตนเอง 
กลุ่มงาน             บริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มฐ.1  คุณภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา        ยุทธศาสตร์ที่  2  
สอดคลองกับ ส.ว.ย โมเดล       ข้อที ่2 วิชาการเปี่ยม 
ลักษณะโครงการ                โครงการตอ่เนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาววรัญญา สุขลิ้ม  นางสาวปรียาภรณ์  ทองสุข   
          นายสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
ระยะเวลาดำเนินงาน            16 พฤษภาคม 2565 – 16 พฤษภาคม 2566   
............................................................................................................................. ............................................. 
1. หลักการและเหตผุล 
 การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน  เช่น  การรับรู้  การตระหนัก การพัฒนา  
การตอบสนองและการใช้จินตนาการ  เป็นต้น  การอ่านจึงสัมพันธ์กับการทำงานของสมองการตอบสนองของ
ร่างกายและอารมณ์ซึ่งจะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  บุคลิกภาพตลอดจนการประพฤติ ปฏิบัติของผู้อ่าน
เอง  ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรยีนรู้สำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพและแก้ปัญหาผู้เรียนให้สามารถ อ่านออก 
เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงข้ึน 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อสง่เสรมิและพัฒนาให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2.2 เพื่อสง่เสรมิและพัฒนาทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียน  
2.3 เพื่อพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยกิจกรรมที่หลากหลายใหม้ีประสทิธิภาพเต็มตาม

ศักยภาพของผู้เรียน 
2.4 เพื่อพฒันายกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ื่นๆ

ให้สูงข้ึน 
2.5 เพื่อสง่เสรมิและพัฒนาให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้และการเสนอ

ผลงานได้อย่างเหมาะสม 
3. เป้าหมายและการดำเนินงาน 

3.1 เป้าหมายเชิงปรมิาณ 
     3.1.1  ผู้เรียนมีนสิัยรกัการอ่านและการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง  ร้อยละ  90 
     3.1.2  ผู้เรียนมทีักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน    ร้อยละ  90 

3.1.3  ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้และการเสนอผลงานได้อย่าง 
   เหมาะสม ร้อยละ 98 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     ครูสามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยกิจกรรมทีห่ลากหลาย

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆให้สงูข้ึน 
4. กลุ่มเปา้หมาย 

 นักเรียนโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาสระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 - 6 
5. งบประมาณ  28,590 บาท  ตลอดปีการศึกษา 
6. กิจกรรมในโครงการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชุมทีเ่กี่ยวข้องการจัดทำ

โครงการ/กำหนดกิจกรรมปฏิบัติและการ
แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2565-  
พฤษภาคม 2566 

- คณะผู้บรหิาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย 
คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
ครูผูส้อนภาษาไทย 

2 กิจกรรมอ่านคล่อง  เขียนคล่อง 
อ่านออกเขียนได้ ตามนโนบายการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

5000 ครูวรัญญา สุขลิ้ม 
ครูปรียาภรณ์  ทองสุข   
ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
ครูชุติมา  สันตินิวัฒน์ 

3 กิจกรรมสง่เสริมการอ่าน 
-เขียนตามคำบอก 
-หนูน้อยนักอาขยาน 
-บันทึกการอ่าน 
-ลานบ้าน ลานภาษา  

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

2590 ครูวรัญญา สุขลิ้ม 
ครูปรียาภรณ์  ทองสุข   
ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
ครูชุติมา  สันตินิวัฒน์ 
 

4 กิจกรรมเชิดชูครูกลอนสุนทรภู่ ตลอดปีการศึกษา 
2565 

3000 ครูวรัญญา สุขลิ้ม 
ครูปรียาภรณ์  ทองสุข   
ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
ครูชุติมา  สันตินิวัฒน์ 

5 “สัปดาห์วันภาษาไทยส่งเสริมการอ่าน” 
 

 ตลอดปีการศึกษา 
2565 

 

9000 ครูวรัญญา สุขลิ้ม 
ครูปรียาภรณ์  ทองสุข   
ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
ครูชุติมา  สันตินิวัฒน ์
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6 กิจกรรมพัฒนาฝึกหัดสวดโอเ้อ้วิหารราย ตลอดปีการศึกษา 

2564 
5000 ครูวรัญญา สุขลิ้ม 

ครูปรียาภรณ์  ทองสุข   
ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
ครูชุติมา  สันตินิวัฒน์ 
คณะวิทยากรผูท้รงคุณวุฒ ิ 

7 ค่ายพัฒนาทักษะสู่การแข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

4000 ครูวรัญญา สุขลิ้ม 
ครูปรียาภรณ์  ทองสุข   
ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
ครูชุติมา  สันตินิวัฒน์ 
คณะวิทยากรผูท้รงคุณวุฒ ิ

8 ติดตาม กำกับ สรปุโครงการ ตลอดปีการศึกษา - ครูกลุม่สาระฯภาษาไทย 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  เดือนพฤษภาคม 2565 – เดือนพฤษภาคม 2566 
8. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
 8.1 ข้ันตอนการดำเนินงาน 
   8.1.1 ข้ันสำรวจ ศึกษา วางแผนประชุมการดำเนินงาน 
   8.1.2  ขออนุมัติโครงการ 
   8.1.3  ข้ันปฏิบัติการ/นิเทศติดตาม 
   8.1.4 รายงานผลการดำเนินการกิจกรรม 
   8.1.5 สรุปโครงการ 
           8.1.6 จัดทำรูปเล่ม 
9. ทรัพยากร 

9.1 ผู้บรหิารทุกฝ่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
9.2 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
9.3 วิทยากรการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย 
9.4 คณะกรรมการหอ้งสมุด 
9.5 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 - 6  
9.6 นักเรียน ผูป้กครอง ที่สนใจ 
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10.  งบประมาณ  28,590 บาท  รวมตลอดโครงการทุกกจิกรรม 28,590 บาท 
ท่ี รายละเอียดการใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ หมายเหต ุ
1 การประชุมทีเ่กี่ยวข้องการ

จัดทำโครงการ/กำหนด
กิจกรรมปฏิบัติและการแตง่ตั้ง
ผู้รบัผิดชอบ 

- - - - 

2 กิจกรรมอ่านคล่อง  เขียนคล่อง
อ่านออกเขียนได้  
ตามนโนบายการศึกษา 

- - 5,000 - จัดซื้อกระดาษทำ
แบบทดสอบ 
- ค่าหมึกปริ้นต้นฉบบั
แบบทดสอบ 

3. กิจกรรมสง่เสริมการอ่าน 
-เขียนตามคำบอก 
-หนูน้อยนักอาขยาน 
-บันทึกการอ่าน 
-ลานบ้าน ลานภาษา  

- 1,000 1,590 จัดซื้ออปุกรณ์ 
ของรางวัล 
ในกิจกรรมและวัสดุ
ประกอบกจิกรรม 

4. กิจกรรมเชิดชูครูกลอนสุนทรภู่ 
- คัดลายมือวรรคทอง
วรรณกรรม 
- เขียนเรือ่งจากภาพตาม
จินตนาการ 
-ระบายสีภาพวรรณกรรมของ
สุนทรภู่ 
-แข่งขันประกวดป้ายนิเทศ
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรภู่ 
- แข่งขันตอบคำถามความรอบ
รู้จากgooglefromเกี่ยวกบั
สุนทรภู่ 
 
 
 
 
 

  3,000 - จัดซื้ออุปกรณ์ 
ของรางวัลในกิจกรรม 
- ค่าหมึกปริ้น 
- ต้นฉบับบค่า
กระดาษทำแบบฝกึ 
ในกิจกรรม 
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ท่ี รายละเอียดการใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ หมายเหต ุ
4 “สัปดาห์วันภาษาไทยส่งเสริม

การอ่าน” 
-แข่งขันเขียนตามคำบอก 
-แข่งขันเปิดพจนานุกรม 
-แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
-แข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ 
-แข่งขันอาขยานยกทีม 
-แข่งขันการอ่านแบบร้อยแก้ว 

5,000 - 4,000 - จัดซื้ออุปกรณ์ 
ของรางวัลในกิจกรรม 
- ค่าหมึกปริ้น 
- ต้นฉบับบค่า
กระดาษทำแบบฝกึ 
ในกิจกรรม 

5 กิจกรรมพัฒนาฝึกหัดสวดโอเ้อ้
วิหารราย 

1,000 2,000 2,000 ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร 
ค่าจัดทำเล่มคู่มือ 

6 ค่ายพัฒนาทักษะสู่การแข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรม 

- 2,000 2,000 ค่าอาหาร 
ค่าจัดทำคู่มือการ
ฝึกซ้อม 

7 ติดตาม กำกับ สรปุโครงการ - - - ครูกลุม่สาระฯ
ภาษาไทย 

  
11. การประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 

ผู้เรียนมีนสิัยรักการอ่านและการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
 
ผู้เรียนมีทกัษะในการฟงั  พูด  อ่าน  
เขียน  และสามารถค้นคว้าความรู้ได้
ด้วยตนเอง   
 
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้และการ
เสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 
ครูและนักเรียนสามารถสวดและสาธิต
การโอเ้อ้วิหารรายได้                           

90 
 
 

90 
 
 
 

98 
 
 

90 

1.การตอบแบบสอบถาม 
2.บันทึกข้อมูล 
-การสังเกตพฤติกรรม 
-การสัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
-การทดสอบ/วัดผล 
-วิธีอื่นๆที่หลากหลาย 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบบันทึกข้อมลู 
3แบบสอบถาม/
วัดผล 
4.เครื่องมืออื่นๆ 
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12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และ

สามารถค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการเสนอผลงานได้
อย่างเหมาะสม  เพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆสูงข้ึน 
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ชื่อโครงการ     KIDs คิด วิทย ์
กลุ่มงาน     บรหิารวิชาการ 
สนองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ.1 คุณภาพของผูเ้รียน  
 มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับ  ส.ว.ย.โมเดล    ข้อที่ 1 สง่างาม ข้อที่ 2 วิชาการเปี่ยม ข้อที่ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวปุณณฎา ศรีเมือง และครกูลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลย ี
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 

1. หลักการ และเหตุผล  
กลุ ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดสาระการเรียนรู้ออกเป็น 4 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และสาระที่ 4 เทคโนโลยี โดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ตามเนื้อหาสาระไปใช้ในการดำรงชีวิต หรือศึกษาต่อและส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สำคัญ ทั้งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้ 

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงจัดทำโครงการ Kids คิด วิทย์ ขึ้นเพื่อตอบสนอง ส่งเสรมิให้
ผู้เรียนได้บรรลุตามจุดประสงค์หลักสูตร และมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน  
วัตถุประสงค ์

1. เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูเ้รียนในด้านวิทยาศาสตร์ 
3. เพือ่เสรมิสร้างให้นกัเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ 

2. เป้าหมายและการดำเนินงาน 
ด้านปริมาณ 

1. จำนวนนักเรียนร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมดมรีะดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับดี (3) ข้ึนไป 

2. จำนวนนักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดมีความพงึพอใจมากในการเข้าร่วมกจิกรรม 
 3. จำนวนนักเรียนร้อยละ 75 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดมสีมรรถนะของผูเ้รียนในด้านวิทยาศาสตร์
ระดับดีข้ึนไป 
ด้านคุณภาพ 
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 1. นักเรียนมรีะดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดบัดข้ึีน 
 2. ครูและนักเรียน มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ัดข้ึน 
 3. นักเรียนมสีมรรถนะของผูเ้รียนในด้านวิทยาศาสตร์ระดับด ี
3. กลุ่มเปา้หมาย 
 นักเรียนโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาสระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2565 
4. งบประมาณ 
 12,000 บาท 
5. กิจกรรมในโครงการ 

ท่ี ชื่อกิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 65 คณะครูกลุ่มสาระฯ 
2 กิจกรรมสปัดาห์วันวิทยาศาสตร ์ ส.ค. 65 คณะครูกลุ่มสาระฯ 
3 กิจกรรมวัดภูมปิัญญาสายวิทย ์ มิ.ย.65 – 30 ม.ค.66 ครูวุฒิชัย, 

ครูจิรัชญา 
4 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ์ มิ.ย.65 – 30 ม.ค.66 ครูปุณณฎา 
5 กิจกรรม Weekly Science Show มิ.ย.65 – 30 ม.ค.66 ครูวุฒิชัย 
6 กิจกรรมวิทยาศาสตรร์อบรู ้ มิ.ย.65 – 30 ม.ค.66 ครูศิริวัลย ์
7 กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร ์ มิ.ย.65 – 30 ม.ค.66 ครูจิรัชญา 
8 กิจกรรมคลีนิกวิทยาศาสตร ์ มิ.ย.65 – 30 ม.ค.66 คณะครูกลุ่มสาระฯ 
9 ติดตามและประเมินผลกจิกรรม มิ.ย.65 – 30 ม.ค.66 คณะครูกลุ่มสาระฯ 

 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม  2565 - มีนาคม 2566 
7. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม 
8. ทรัพยากร 
 1. ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 – 6 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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9. งบประมาณ 
 รวมตลอดโครงการทุกกิจกรรม 12,000 บาท (ตลอดปีการศึกษา) 
ท่ี รายละเอียดคา่ใช้จา่ยในกิจกรรม ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ค่าใชส้อย 
(บาท) 

ค่าวัสด ุ
(บาท) 

หมายเหต ุ

1 กิจกรรมสปัดาห์วันวิทยาศาสตร ์  800 - ค่ากระดาษถ่าย
เอกสาร200บาท 

 

2 กิจกรรมวัดภูมปิัญญาสายวิทย ์  1,700 - ค่ากระดาษถ่าย
เอกสาร300 

 

3 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ์  -ค่าของ
รางวัลร่วม
กิจกรรม 
1,000 

2,000  

4 กิจกรรม Weekly Science Show  -ค่าของ
รางวัลร่วม
กิจกรรม 
1,000 

1,000  

5 กิจกรรมวิทยาศาสตรร์อบรู ้  500 - ค่ากระดาษถ่าย
เอกสาร500 

 

6 กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร ์   2,000  
7 กิจกรรมคลินิกวิทยาศาสตร ์  500 - ค่ากระดาษถ่าย

เอกสาร500 
 

10. การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1 ผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียน

ของนักเรียน 
นักเรียนร้อยละ 75 ได้
ระดับผลการเรียนดี (3) 
ข้ึนไป 

ทดสอบวัดผล
ปลายภาคเรียน 

แบบทดสอบ 

2 ความพึงพอใจของนักเรียนใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจมาก 

นักเรียนตอบแบบ
ประเมินกจิกรรม 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

3 สมรรถนะของผูเ้รียนด้าน
วิทยาศาสตร ์

นักเรียนร้อยละ 75 มี
สมรรถนะระดับดีข้ึนไป 

สังเกตหรือ
ทดสอบ 

แบบสงัเกตหรือ
แบบทดสอบ 
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11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน 
 2. นักเรียนได้รบัการพัฒนาด้านสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
 3. นักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร ์
 4. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
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โครงการ      พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มงาน     บรหิารงานบุคคล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3  กลยุทธข้อ 1, ข้อ 2 ตัวช้ีวัดที่ 1 , 2 
สอดคล้องกับ  ส.ว.ย โมเดล     ข้อที่ 1 สง่างาม  ข้อที่ 2 วิชาการเปี่ยม 
      ข้อที่ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 
      (นายวรากร  ดวงประสาท) 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 
............................................................................................................................................................................. 
1.หลักการและเหตุผล 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาต้องยึดหลกัผูเ้รยีน
เป็นสำคัญ ครูเป็นผู้มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม 
และสติปัญญา ดังนั้น ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ทั้งการจัดการ
เรียนการสอน การใช้เทคโนโลยี การเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จนสามารถปฏบิัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตร 
2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาโดยการประชุม อบรม  สัมมนา 
     2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน 
3.เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
       - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพฒันาโดยการประชุม อบรม  สัมมนา 
       - ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมภายในโรงเรียน 
       - ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ไปศึกษาดูงาน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
          - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 
          -ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
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4.การดำเนินการ/ระยะเวลา/ผู้รบัผิดชอบ 
ท่ี                    กิจกรรม        ระยะเวลา     ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหาของการดำเนินโครงการ

ในปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่นจุด
ด้อยและนำเสนอข้อมลูเพื่อวางแผนแก้ปัญหา 

     
              
 
      พ.ค.2565 
          

 
นายสมชาย ถนอมวงศ์
และคณะกรรมการ 

2 จัดทำโครงการและนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเพื่ออนมุัติ 

3 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน/
มอบหมายงานผู้รบัผิดชอบ 

4 ดำเนินงานตามแผน 
กิจกรรมที่ 1  ครูประชุม  อบรม   สัมมนา   ตาม
หนังสือ  หน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการภายในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน 

พ.ค.65 – เม.ย.66 

 
 
 
 
นายสมชาย ถนอมวงศ์
และคณะกรรมการ 5 ประเมินผลสำเร็จของโครงการ 

6 สรปุโครงการและทำรายงานการสรุปผลโครงการ 
7 นำเสนอคณะกรรมการบรหิารการศึกษาโรงเรียนวัด

ประยรุวงศาวาส 
8 นำผลสรปุของโครงการเป็นข้อมลูพื้นฐานในการ

พัฒนางานในปกีารศึกษาต่อไป 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     5.1 แหล่งทีม่าของงบประมาณ 
         - เงินรายได้สถานศึกษา50,000  บาท 
      5.2 รวมเงินงบประมาณทั้งหมด  50,000  บาทโดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 

กิจกรรม หมวดรายจ่าย ระยะเวลา
การจัด
กิจกรรม 

สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1 
 -ครูประชุม  อบรม  สัมมนา  
ตามหนังสือจากหน่วยงาน 

 
10,000 

 

 
10,000 

 
- 

 
- 

ตลอดปี
การศึกษา 

นอก
สถานที ่

นายสมชาย 
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กิจกรรม หมวดรายจ่าย ระยะเวลา
การจัด
กิจกรรม 

สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 2  
-การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

10,000 20,000 - - ภาคเรียนที่ 
1 

 ส.ว.ย.  ถนอมวงศ์ 
และ
คณะกรรมการ 

หมายเหตุ  ทั้งนี้ถัวจ่ายทุกรายการตามทีจ่่ายจริง 
 
6. การประเมินผลสำเร็จของโครงการ 
             ตัวชี้วัดความสำเร็จ        วิธีการประเมินผล     เครื่องมือท่ีใช้การประเมนิ 
เชิงปริมาณ 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนาโดยการประชุม 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการอบรมภายในโรงเรียน 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้ไปศึกษาดูงาน 
 

-สรุปความรู้จากการประชุม  
อบรม  สัมมนา 
- การสำรวจความพงึพอใจ 
-การสรปุความรูจ้ากการไปศึกษา
ดูงาน 
 

-แบบรายงานผลการประชุม  
อบรม  สัมมนา 
-แบบสำรวจความพึงพอใจ 
-แบบรายงานการไปศึกษาดูงาน 

เชิงคุณภาพ 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
-ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

 
การนิเทศการเรียนการสอน 

 
แบบนิเทศการเรียนการสอน 

 
7. วิทยากรภายนอก 
     ผู้เช่ียวชาญตามหัวข้อเรื่องในการอบรมที่กำหนด 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
    ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เป็นผูม้ีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ สามารถพฒันาผูเ้รียนตามศักยภาพ 
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โครงการ     สรรหาอัตรากำลังและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน     กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี  มฐ.2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยทุธข้อ 4 ตัวช้ีวัดที่ 4   
สอดคล้องกับ  ส.ว.ย โมเดล     ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 
      (นายวรากร  ดวงประสาท) 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 
............................................................................................... .............................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
        การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น อัตราส่วนของครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  ในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสมีครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเกษียณ  ย้ายและลาออกจากราชการจำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสรร
หาอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
2.วัตถุประสงค ์
    2.1 เพื่อใหม้ีอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกบัจำนวนนักเรียน 
    2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
         โรงเรียนมีอัตรากำลงัครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคลอ้งกบัจำนวนนักเรียน 
   3.2 เชิงคุณภาพ 
         ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
4. การดำเนินการ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ท่ี                        กิจกรรม     ระยะเวลา      ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปญัหาของการดำเนินโครงการในปี

การศึกษา  2564  ที่ผ่านมา วิเคราะหจ์ุดเด่นจุดด้อยและ
นำเสนอข้อมูลเพื่อวางแผนแก้ปญัหา 

 
    พ.ค. 2565 

 
นายสมชาย  ถนอมวงศ์ 
 

2 จัดทำโครงการและนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเพื่อการอนมุัติ 
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ท่ี                        กิจกรรม     ระยะเวลา      ผู้รับผิดชอบ 
3 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินการ/มอบหมาย

งานผู้รบัผิดชอบ 
4. ดำเนินการตามแผน 

-สรรหาบุคลากรทางการศึกษาเพิม่เติม 
-จ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 พ.ค.65 - มี.ค.66 

5 ประเมินความสำเรจ็ของโครงการ 
6 สรปุรายงานผลโครงการ 
7 นำเสนอคณะกรรมการการบรหิารโรงเรียน     มี.ค.66  
8 นำผลสรปุโครงการเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพฒันางานใน

ปีการศึกษาต่อไป 
    มี.ค.66 
 

 

 
5. กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    5.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ 
        - เงินรายได้สถานศึกษา  12,900  บาท 
        - เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส  1,313,800  บาท 
   5.2 รวมงบประมาณ  1,326,700  บาท โดยรายละเอียดการใช้จ่าย ดังรายการต่อไปนี ้

กิจกรรม             หมวดรายจ่าย ระยะเวลา
การจัด
กิจกรรม 

 
สถานที ่

 
ผู้รบัผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 
 ครูอัตราจ้าง 4  คน 

800,000 20,000 - - พ.ค.65 –
เม.ย66 

ส.ว.ย นายสมชาย
ถนอมวงศ์ 

กิจกรรมที่ 2 
 จ้างแม่บ้าน 2 คน 

200,000 9,600 - - พ.ค.65-
เม.ย.66 

ส.ว.ย นายสมชาย
ถนอมวงศ์ 

กิจกรรมที่ 3 
  จ้างครูชาวต่างชาติ 

200,000 - - - พ.ค.65-
เม.ย66 

ส.ว.ย. น.ส.ชนิตา
เกียรติขวัญบุตร 

กิจกรรมที่ 4 
จ้างพนักงานธุรการโรงเรียน 

110,000 - - - พ.ค.65-
เม.ย66 

ส.ว.ย. นายสมชาย
ถนอมวงศ์ 
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6.การประเมินความสำเร็จของโครงการ 
   ตัวช้ีวัดความสำเรจ็       วิธีการประเมิน     เครื่องที่ใช้ประเมิน 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมอีัตรากำลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับจำนวน
นักเรียน 

 คำนวณอัตราส่วนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อจำนวนนักเรียน 

แบบรายงานอัตรากำลังครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

แบบประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
7. วิทยากรภายนอก 
 - 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มอีัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนและ

สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ                    บริหารงานการเงินและสินทรัพย์อย่างมีประสทิธิภาพ 
กลุ่มงาน          บริหารงานงบประมาณ 
สนองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน       มาตรฐานที่ 2  ตัวช้ีวัดที่ 2.2 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน                ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สอดคล้องกับส.ว.ย.โมเดล                       ข้อที่ 2 วิชาการเปี่ยม                                                  
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางศิริวัลย์  ปรุงศักดิ์  นางสาวจิรัชญา  จันทร 
ระยะเวลาดำเนินการ         16 พฤษภาคม 2565 - 15 พฤษภาคม 2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
           การบริหารจัดการของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  ซึ่งมุ่งเน้นการจดัการเรียนการสอนเปน็สำคัญและตอ้ง
ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การบริหารการเงินและสินทรัพย์จึงเป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และทางราชการนั้น 
          กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารการเงิน
พัสดุและสินทรัพย์เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบมติคณะรัฐมนตรี แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป ประกอบกับในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและพัสดุ ประกอบด้วย งานสำนักงานฯ  งานแผนงาน ฯงานสารสนเทศฯ งานพัฒนานโยบายและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา งานจัดสรรและบริหารงบประมาณ งานระดมทรัพยากร งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ
และสินทรัพย์ งานตรวจสอบภายใน  งานพาหนะ และงานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและการรายงาน และ
ระเบียบงานพัสดุ การเงิน การคลังต่างๆ รวมถึงวิธีการของโรงเรียนวิธีการกระบวนการ เทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาใช้ 
เพื่อปรับกระบวนการดำเนินการงานด้านบริหารการเงินและพัสดุให้เป็นไปทิศทางเดียวกับนโยบายการปฏิรูป
ระบบราชการที่เน้นประสิทธิภาพ  ความโปร่งใส ความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญนั้น 
         ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อีกทั้งเพื่อให้การปฏิบัติงาน
และบริหารการเงินและสินทรัพย์ ของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นแนวทางเดียวกันกลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 
จึงจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมต่าง เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการบริหารโรงเรียน และเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อนักเรียนและทางราชการต่อไป 
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2.วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณการเงินและพัสดุ  การบริหารจัดการสำนักงาน  แผนงาน  สารสนเทศ
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและปีการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.2 เพื่อให้โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและสาธารณูปโภคใน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.3 เพื่อให้โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาสมีวัสดสุำนักงานในการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้          
การปฏิบัตงิานในสำนักงานและกิจกรรมต่างๆ 
    2.4 เพื่อให้โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส บรหิารจัดการยานพาหนะ อย่างมปีระสทิธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
      - ครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานรอ้ยละ 85 ข้ึนไป 
      - ครูและบุคลากรรูส้ึกมีความมั่นคงในสวัสดิการของโรงเรียนร้อยละ 85 ข้ึนไป 
       -นักเรียนและผูป้กครองมีความพงึพอใจในการรับบรกิาร ร้อยละ 85 ข้ึนไป 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
       -ครูและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างเตม็ที่และมีประสิทธิภาพ 
       -นักเรียนและผูป้กครองได้รบับริการอย่างมปีระสทิธิภาพ 
4. กลุ่มเปา้หมาย 
       - ครูและบุคลากร 
       - นักเรียน ผู้ปกครอง 
5.การดำเนินงาน/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ของการดำเนิน

โครงการในปีการศึกษา 2564 ในปีที่ผ่านมา
วิเคราะหจ์ุดเด่น จุดด้อยและนำเสนอข้อมูลเพื่อ
วางแผนแก้ปญัหา 
 

เม.ย. 2565 นางศิริวัลย ์ปรุงศักดิ ์
นางชุติมา สันตินิวัฒน ์
นายวรากร ดวงประสาท 
น.ส.จิรัชญา จันทร 

2 จัดทำโครงการและนำเสนอคณะกรรมการ
บรหิารการศึกษาของโรงเรียน 
วัดประยุรวงศาวาสเพื่ออนมุัต ิ

เม.ย. 2565 นางศิริวัลย ์ปรุงศักดิ ์
นางชุติมา สันตินิวัฒน ์
นายวรากร ดวงประสาท 
น.ส.จิรัชญา จันทร 

3 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน/
มอบหมายงานผู้รบัผิดชอบ 

 ผู้อำนวยการ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 ดำเนินงานตามแผน 

-กิจกรรมที่ 1 การบรหิารสำนักงาน 
-กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบำรงุและรักษาเครื่องใช้
สำนักงาน 
-กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการแผนปฏิบัติการ
ประจำปงีบประมาณ 
-กิจกรรมที่ 4 บริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคใน
สถานศึกษา 
-กิจกรรมที่ 5 จัดซือ้จัดจ้างวัสดสุำนักงาน 
-กิจกรรมที่ 6 บริหารการตรวจสอบภายใน 
-กิจกรรมที่ 7 บริหารจัดการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการใช้งบประมาณ 

 พ.ค.65 - เม.ย.66 นางศิริวัลย ์ปรุงศักดิ ์
น.ส.จิรัชญา จันทร 
น.ส.ปุณณฏา ศรีเมอืง 
นายฉลอง คำแสน 
นางชุติมา สันตินิวัฒน ์
 
 

5 ประเมินผลสำเร็จโครงการ เม.ย.66 นางศิริวัลย ์ปรุงศักดิ ์
น.ส.จิรัชญา จันทร 
น.ส.คณิศร พันธ์ุทอง 

6 สรปุโครงการและทำรายงานสรปุผลโครงการ เม.ย.66 นางศิริวัลย ์ปรุงศักดิ ์
น.ส.คณิศร พันธ์ุทอง  

7 นำเสนอคณะกรรมการบรหิารการศึกษาของ
โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 

เม.ย.66 นางศิริวัลย ์ปรุงศักดิ ์
 

8 นำเสนอผลการสรปุโครงการเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป 

พ.ค.66 นางศิริวัลย ์ปรุงศักดิ ์
นางสาวจริัชญา จันทร 
 

 
6.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
   6.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ 
        - เงินงบประมาณจำนวน    54,000  บาท 
        - เงินรายไดส้ถานศึกษาจำนวน  8,000 บาท 
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          6.2 รวมงบประมาณ ทั้งหมด 62,000บาทโดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดงัตารางต่อไปนี้  
 

กิจกรรม 
หมวดรายจ่าย ระยะเวลา

การจัด
กิจกรรม 

สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ อ่ืนๆ 

กิจกรรมท่ี 1 
-การบรหิาร
สำนักงานข้อมูล
สารสนเทศ 

 
- 

 
2,000 

 
    - 

 
  - 

 
พ.ค.65  

- 
เม.ย.66 

 
 ส.ว.ย 

 
น.ส.ชนินันท ์
  คล้ายมณ ี

กิจกรรมท่ี 2 ซ่อม
บำรุงและรักษา
เครื่องใช้สำนักงาน 

 
- 
 

 
54,000 

 
  - 

 
- 

พ.ค.65 
 - 

เม.ย.66 

 
ส.ว.ย 

 
นายวรากร 
ดวงประสาท 

-กิจกรรมท่ี 3 
บรหิารจัดการ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปงีบประมาณ 

 
- 

 
2,000 

 
 - 

 
 - 

 
เม.ย.65 

 
ส.ว.ย.. 

 
น.ส วรัญญา  
     สุขลิ้ม 

-กิจกรรมท่ี 4บริหาร
จัดการค่า
สาธารณูปโภคใน
สถานศึกษา 

- ใช้เงิน
รายได้
และ
อุดหนุน 

 
  - 

 
- 

 
เม.ย.65 

- 
มี.ค 66 

 
ส.ว.ย. 

นางศิริวัลย ์ปรุงศักดิ ์
น.ส.คณิศร พันธ์ุทอง 

กิจกรรมท่ี 5 
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

- ใช้เงิน
อุดหนุน 

- - เม.ย.65 
 
 

ส.ว.ย. น.ส.จิรัชญา จันทร 
น.ส.วาสนา บญุมา 

กิจกรรมท่ี 6  
บรหิารการ 
ตรวจสอบภายใน  

-  2,000  -  -  พ.ค.65 
 - 

    พ.ค.66 

ส.ว.ย. นางชุติมา สันตินิวัฒน ์

กิจกรรมท่ี 7  
บรหิารจัดการ 
ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล รายงาน
ผลการใช้งบประมาณ  

 
- 

 
2,000  

 
    -  

 
  -  

 
ต.ค.65 

- 
เม.ย.66 

 
 ส.ว.ย 

 
น.ส.จิรัชญา จันทร 
น.ส.วาสนา บญุมา 

 
หมายเหตุ  ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการตามทีจ่่ายจริง 
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7 การประเมนิผลความสำเร็จของโครงการ 
  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผลลัพธ์ (Output) 
-ร้อยละของงบประมาณที่ถูกใช้อย่างถูกต้อง 
-ร้อยละของงบประมาณค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค 
-ร้อยละของวัสดุสำนักงานมเีพียงพอ 
ผลผลิต (Outcome) 
-ร้อยละของงบประมาณที่ถูกใช้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
-ร้อยละความพงึพอใจของการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาด้านงบประมาณ 

 
 -ตรวจสอบ 
-ตรวจสอบ 
 
-ความพึงพอใจ 
 
-ตรวจสอบ 
 
-ความพึงพอใจ 

 
-แบบตรวจสอบ 
-แบบตรวจสอบ 
 
-แบบประเมินความพงึพอใจ 
  
-แบบตรวจสอบ 
 
-แบบประเมินความพงึพอใจ 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสมีการบริหารการเงินและสินทรัพย์ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี จัดการ
สาธารณูปโภคภายในโรงเรียน จัดการตรวจสอบภายใน จัดการยานพาหนะ อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุสำนักงาน
ในการจัดการเรียนการสอนและในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆได้อย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน เพื่อให้
การจัดเรียนการสอนของนักเรียนและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียนและทางราชการ 
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ชื่อโครงการ        ส.ว.ย.พอเพียง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ       ข้อ 3 ด้านการพัฒนาสง่เสรมิสร้างศักยภาพคน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ.1 คุณภาพผู้เรียนผู้เรียน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา           ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวชนิตาเกียรติขวัญบุตร  นางสาวปุณณฎา  ศรีเมอืง 
กลุ่มงาน         บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ        โครงการตอ่เนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน        16  พฤษภาคม  2565  -   15 พฤษภาคม  2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน    
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้ งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งสอดคล้องกับส.ว.ย โมเดล 
ข้อที่ 2 ยอดเยี่ยมเยาวชนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3 โดยเน้นให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและเกิดนิสัยมัธยัสถ์ อดออม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อส่งเสริมและพฒันาใหผู้้เรียนเกิดนิสัยมัธยสัถ์ อดออมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2.2 เพื่อส่งเสริมและพฒันาใหผู้้เรียนเขียนบันทึกรายรบั-รายจ่ายได้อย่างสม่ำเสมอ 

3. เป้าหมายและการดำเนินงาน 
3.1  เป้าหมายเชิงปรมิาณ  

3.1.1  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเขียนบันทกึรายรับ-รายจ่ายได้อย่างสม่ำเสมอร้อยละ 80 
3.1.2  นักเรียนมีสมุดบญัชีออมทรัพย์ ร้อยละ 100 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  3.2.1 ผูเ้รียนเกิดนสิัยมัธยัสถ์ อดออมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
4. กลุ่มเปา้หมาย 
 นักเรียนโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาสระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 - 6  
5. งบประมาณ 
   งบประมาณ  5,000 บาท ตลอดปีการศึกษา 
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6. กิจกรรมในโครงการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. การประชุมทีเ่กี่ยวข้องการจัดทำ

โครงการ/กำหนดกิจกรรมปฏิบัติและการ
แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ 

มิถุนายน 2565 
 

- นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 
นางสาวปุณณฎา  ศรีเมือง 

2. กิจกรรมการประกวดบันทึก           
รายรับ-รายจ่าย 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

5,000 นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 
นางสาวปุณณฎา  ศรีเมือง 

3. กิจกรรมหนูน้อยรักการออม 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

- นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 
นางสาวปุณณฎา  ศรีเมือง 

4. ติดตาม กำกับ สรปุโครงการ ตลอดปีการศึกษา - นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 
นางสาวปุณณฎา  ศรีเมือง 

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

7.1  ผู้บริหารทุกฝ่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
7.2  นักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
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10.  งบประมาณ  5,000 บาท   
  รวมตลอดโครงการทกุกิจกรรม 5,000 บาท 

ท่ี รายละเอียดการใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ หมายเหต ุ
1 การประชุมทีเ่กี่ยวข้องการ

จัดทำโครงการ/กำหนด
กิจกรรมปฏิบัติและการ
แต่งตัง้ผูร้ับผิดชอบ 

- - - - 

2. กิจกรรมการประกวดรายรบั-
รายจ่าย 

- - 5,000 - ค่ากระดาษ 
- ค่าหมึกพิมพ ์
- ค่าของรางวัล 

3. กิจกรรมหนูน้อยรักการออม - - - - 
4. ติดตาม กำกับ สรปุโครงการ - - - - 

 
 

11. การวัดและประเมินผล  
 

ท่ี หัวข้อ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. 
 
 
 
 

 
2. 
 
 
 

 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเขียนบันทึก
รายรับ-รายจ่ายได้อย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
นักเรียนมีสมุดบัญชีออมทรัพย ์

ร้อยละ
80 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 

สมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย
ของนักเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 
 

สมุดบญัชีออมทรัพย ์

แบบบันทึกข้อมลูสมุด
บันทึกรายรบั-รายจ่าย
ของนักเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 
 
ภาพถ่าย/แบบสำรวจ
การมสีมุดบญัชีออม
ทรัพย์ของนักเรียนจาก
คุณครูประจำช้ัน 
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12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

ผู้เรียนเกิดนสิัยมัธยสัถ์ อดออม สามารถเขียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้อย่างสม่ำเสมอและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
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ชื่อโครงการ        ส.ว.ย.รกัษ์โลก 
กลุ่มงาน        บรหิารทั่วไป 
สนองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษายุทธศาสตรส์ถานศึกษา    ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ข้อ 1 ตัวช้ีวัดที่ 3 
สอดคล้องกับส.ว.ย.โมเดล     ข้อ 1 สง่างาม ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวจริัชญา  จันทร 
ระยะเวลาดำเนินการ       พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  
.............................................................................. ...................................................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเล็งเห็นความจำเป็นในการลดการใช้พลังงานจึงจัดทำ “โครงการส.ว.ย.รักษ์

โลก” ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบา้นเมืองให้เจรญิรุ่งเรอืงมคีวามยั่งยืนและรว่มมือกันในการประหยดั
พลังงาน โดยช่วยกันลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน และน้ำอย่างจริงจัง และเพื่อให้โรงเรียนมีการดำเนินงาน
ที่สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดล้อมของประเทศ สามารถส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้และสร้าง
เสริมทักษะด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดข้ึนอย่างแพร่หลายกับนักเรียนภายในและนอกโรงเรียน  

 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกใหก้ับนักเรียน ครูและบุคลากรในเรื่องการการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม 

2.2 เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณขยะ กำจัดไขมันในบอ่ดักไขมันอย่างสม่ำเสมอ 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ รู้วิธีประหยัดพลังงานและรกัษ์สิง่แวดล้อม 
2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากร ได้มีความสามัคคีและมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์พลงังาน 
2.5 เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ตระหนักถึงปญัหาเรื่องผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่

ประหยัด 
2.6 เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและขยายผลไปสูผู่้ปกครองและชุมชน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  
  1)  นักเรียน ครู และบุคลากร มีจิตสำนึกในเรื่องการการอนรุักษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมร้อยละ 80 
  2)  โรงเรียนลดการใช้พลงังาน ลดปริมาณขยะ กำจัดไขมันในบ่อดักไขมันอย่างสม่ำเสมอ ร้อย 80 
  3)  นักเรียน ครู และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ รู้วิธีประหยัดพลงังานและรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ร้อย
ละ 80 
  4)  นักเรียน ครู และบุคลากร ตระหนกัถึงปญัหาเรื่องผลกระทบ ร้อยละ 80 
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  5)  นักเรียน ครู บุคลากร มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์พลังงาน ร้อยละ 80 
  6)  นักเรียน ครู และบุคลากร นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ขยายผลต่อครอบครัวชุมชน ร้อยละ 80  
 3.2  เป้าหมายเชิงคณุภาพ 
        นักเรียนครู และบุคลากรมจีิตสำนึกในการอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานลดลง 
ลดปริมาณขยะ กำจัดไขมันในบ่อดกัไขมันได้อย่างสม่ำเสมอ มีความรู้ความเข้าใจ รู้วิธีประหยัดพลังงานและรักษ์
สิ่งแวดล้อมมสี่วนร่วม และมจีิตสาธารณะ ในการอนรุักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมตระหนกัถึงปญัหาเรื่อง
ผลกระทบจากจากการใช้ทรัพยากร และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถขยายผลไปสู่ผูป้กครองและชุมชน 
  
4.  กลุ่มเปา้หมาย 
 นักเรียน ครู และบุคลากร ผูป้ระกอบการร้านค้า โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส พร้อมทั้ง ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 
5. แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ นักเรียน ครูและบุคลากร พ.ค.2565 ครูจิรัชญา 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบหมายงาน ครูและบุคลากร มิ.ย.2565 ครูจิรัชญา 
3. ประชาสัมพันธ์ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจ
ข้ันตอนการดำเนิน 

นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป2ี565 ครูจิรัชญา 

4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส.ว.ย.รกัษ์โลกออนไลน ์ นักเรียน ครู บุคลากรและ
ผู้ปกครองนกัเรียน 

ตลอดป2ี565 ครูวรากร 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
5. กิจกรรมประกวดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อม นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป ี2565 ครูวรัญญา 

ครูสุทัศพันธ์ 
6. กิจกรรม ส.ว.ย.รักษ์โลก News นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป ี2565 ครูจิรัชญา 

ครูคณิศร 
7. กิจกรรมจัดซ้ือ จดัจ้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป ี2565 ครูวาสนา 

ด้านการจัดการขยะ (Zero Waste  School) 
8. กิจกรรม 1A 3R พาโลกสวย นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป ี2565 ครูศิริวัลย ์
9. กิจกรรมปลูกป่า รักษาโลก นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป ี2565 ครูศิริวัลย ์

ครูปรียาภรณ์ 
ครูชุติมา 

10. กิจกรรมบ่อดักตักไขมัน นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป ี2565 ครูภีมวิชญ ์
นางสุนี 
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11. กิจกรรมโรงเรียนคดัแยกขยะ 
     - แยกขยะในโรงเรียน 
     - แยกขยะในห้องเรียน 

นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป ี2565 ครูชนิตา 
ครูสุชาวด ี

 
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ไฟฟ้า/น้ำ/น้ำมัน 

12. กิจกรรมสายตรวจสำรวจน้ำ นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป ี2565 ครูจักรนรินทร์ 
นายฉลอง 

13. กิจกรรมห้องเรียนอนุรักษ์พลงังาน นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป ี2565 ครูจิรัชญา 
ครูจิราย ุ

14. กิจกรรมประหยดัน้ำมัน นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป ี2565 นายฉลอง 
15. กิจกรรมค่ายพลงังาน นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป ี2565 ครูจิรัชญา 

ครูอุรุชา 
ครูกิตติพร 

16. กิจกรรมบำรงุรักษาโดยยดึหลัก 3 อ. นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป ี2565 ครูรักขณาวัลย ์
ครูชนินันท์ 

17.ประเมินผลและติดตามผลโครงการ นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดป ี2565 ครูจิรัชญา 
18.สรุปผล/รายงานผลการจดัทำโครงการ นักเรียน ครูและบุคลากร มี.ค. 2565 ครูที่รับ

มอบหมาย 
แต่ละกิจกรรม 

19.นำผลการปฏิบตัิมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

นักเรียน ครูและบุคลากร พ.ค. 2565 ครูทุกคน 

 
6. งบประมาณ  งบประมาณ รวมทัง้สิ้น 48,200  บาท 
     รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

รวม ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ค่าตอบแท

น 
ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ 

กิจกรรมประกวดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อม 500 - 500 - - 

กิจกรรมส.ว.ย. รักษ์โลก News 
- ของรางวัล 

 
1,000 

 
- 

 
1,000 

 
- 

 
- 

กิจกรรมจัดซ้ือจัดจ้างเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 500 - 500 - - 
กิจกรรมโรงเรียนคดัแยกขยะ 
     - แยกขยะในโรงเรียน 
     - แยกขยะในห้องเรียน 
 

1,500 - 1,500 - - 
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กิจกรรม 1A 3R พาโลกสวย 1,500 - 1,500 - - 
กิจกรรมปลูกป่ารักษาโลก 15,000  

(งบอุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

 10,000 - 5,000 

กิจกรรมบ่อดักตักไขมัน 200 - 200 - - 
กิจกรรมสายตรวจสำรวจน้ำ 500 - 500 - - 
กิจกรรมห้องเรียนอนุรักษ์พลงังาน 1,000 - 500 500 - 
กิจกรรมประหยัดน้ำมัน 500 - 500 - - 
กิจกรรมค่ายพลงังาน     
- ค่าอาหาร 
- ค่าตอบแทนวิทยากร   

6,000 1,000 4,000 
 
 

1,000 - 

กิจกรรมบำรุงรักษาโดยยดึหลัก 3 อ. 20,000 
(ใช้งบบริหารทั่วไป) 

- 10,000 10,000 - 

รวม 13,200     
 

7.  การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1 นักเรียน ครูและบุคลากรมีจิตสำนึกใน

การอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม 
80 - การประเมิน 

- การปฏิบัต ิ
-แบบประเมิน 

2 โรงเรียนมกีารใช้พลังงานนอ้ยลง 80 - การประเมิน 
- การปฏิบัต ิ

- แบบบันทึก 
- สถิต ิ

3 โรงเรียนมปีริมาณขยะน้อยลง 80 - การสังเกต 
- การปฏิบัต ิ

- แบบบันทึก 
- สถิต ิ

4 นักเรียน ครู บุคลากร มีความรู้ความ
เข้าใจ รู้วิธีประหยัดพลังงานและรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

80 - การสังเกต 
- การปฏิบัต ิ

- แบบประเมิน 

5 นักเรียน ครู บุคลากร ได้มีความ
สามัคคีและมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์
พลังงาน 

80 - การสังเกต 
- การปฏิบัต ิ

- แบบประเมิน 

7 โรงเรียนสามารถควบคุมและลด
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่อเดือนได ้

80 - การสังเกต 
- การบันทึก 

- แบบบันทึก 
- สถิต ิ
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
 8.1 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียนลดลง 
 8.2 การใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน น้ำ การรั่วไหลของพลังงานลดลง 
 8.3 โรงเรียนปราศจากขยะ และมีการคัดแยกขยะเป็นประเภทก่อนทิ้งอย่างเป็นระบบ 
 8.4 นักเรียน ครู บุคลากร นำความรู้ไปถ่ายทอดแกผู่้ปกครอง ชุมชน และเผยแพร่ต่อไปได ้
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โครงการ    ยานพาหนะมีความปลอดภัย 
แผนงาน    กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
สอดคล้องมาตรฐานท่ี    มฐ.2 กระบวนการบรหิารทั่วไปและจัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา                   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล หัวข้อ ข้อ 1 สง่างาม ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย  ถนอมวงศ์ , นางสาวรกัขณาวัลย์  ช่วงชัยชนะ , นายฉลอง  คำแสน 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานยานพาหนะและการบริการสาธารณะ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้
รับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะของทางราชการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน และ
สำหรับการเดินทางไปราชการต่างๆ กลุ่มบริหารทั่วไปได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ยานพาหนะให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานในทางราชการอยูเสมอ และให้มีประสิทธิภาพ    ความปลอดภัย
และมีสมรรถนะที่ดี 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อสำรวจและตรวจสอบความชำรุด ข้อบกพร่องของยานพาหนะ ซึ่งจะนำไปสู่การซ่อมแซมและ

บำรุงรักษาให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อจัดระบบการให้บริการด้านยานพาหนะของโรงเรียนมีความคล่องตัว มีความปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
รถยนต์ของโรงเรียนได้รบัการดูแลรกัษาให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานตามสภาพของรถ 
3.2 เชิงคุณภาพ 
รถยนต์ของโรงเรียนได้รบัการซ่อมแซมบำรุงรักษาและใช้งานได้ย่างมีประสทิธิภาพและปลอดภัย 

4. กลุ่มเป้าหมาย   
4.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  
4.2 คณะครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
4.3 บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 
4.4 นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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5. กิจกรรมปฏิบัติ 

ท่ี กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดเตรียมและวางแผนงาน (PLAN) 
1 การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  

กำหนดโครงการและกิจกรรม 
เมษายน - พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารสถานศึกษา 

กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
 

5. กิจกรรมปฏิบัติ (ต่อ) 

ท่ี กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดเตรียมและวางแผนงาน (PLAN) 
2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงาน 

/มอบหมายผู้รับผิดชอบและออกคำสั่งแต่งตั้ง 
เมษายน - พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารสถานศึกษา 

กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (DO) 
1 การจัดทำระบบภาระงานหน้าที่รับผิดชอบให้

พนักงานขับรถ ดูแลรักษารถและการให้บริการ 
ตลอดปีการศึกษา นายสมชาย  ถนอม

วงศ์ 
นายฉลอง  คำแสน 

2 การจัดทำระบบข้อมูลการตรวจเช็คสภาพก่อน
ให้บริการและหลังให้บริการให้อยู่ในสภาพที่
ประสิทธิภาพ เหมาะสมปลอดภัย  
(ประกันภัยรถยนต์/พ.ร.บ./ทะเบียน) 

ตลอดปีการศึกษา นายสมชาย  ถนอม
วงศ์ 
นายฉลอง  คำแสน 

3 การติดต่ออู่ – บริษัทซ่อมรถในการตรวจเช็ค
ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์  
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

ตลอดปีการศึกษา นายสมชาย  ถนอม
วงศ์ 
นายฉลอง  คำแสน 

4 การเติมน้ำมันรถยนต์ ให้พร้อมใช้งานได้เสมอ ตลอดปีการศึกษา นายสมชาย  ถนอม
วงศ์ 
นายฉลอง  คำแสน 

การประเมินผลและสรุป (Check) 
1 ดำเนินการประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
   วิธีการ 

มีนาคม - พฤษภาคม 2566 กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
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   - สรุปผลการประเมิน โดยหาค่าเฉลี่ยของ
คะแนนแต่ละข้อ แล้วนำมาเทียบกับเกณฑ์
การประเมินผล ซึ ่งมีการแปลผลตามระดับ
ค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคช้ัน 
   - นำข้อมูลมาแสดงผลเป็นกราฟ 

การรายงานผลการดำเนนิงาน (ACTION) 
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการและจดัทำ 

After Action Review (AAR )  นำเสนอต่อ
ผ ู ้อำนวยการโรงเร ียน เพ ื ่อร ับทราบและ
พิจารณาอนุมัติโครงการให้สืบเนื่องต่อไป 

มีนาคม - พฤษภาคม 2566 กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 

6. งบประมาณ  

รายละเอียดการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ค่าใชส้อย 
(บาท) 

ค่าวัสด ุ
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  
กำหนดโครงการและกจิกรรม 

- - - - 

6. งบประมาณ (ต่อ) 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ค่าใชส้อย 
(บาท) 

ค่าวัสด ุ
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  
กำหนดโครงการและกจิกรรม 

- - - - 

ประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงาน 
/มอบหมายผูร้ับผิดชอบและออกคำสั่งแตง่ตั้ง 

- - - - 

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
1. การจัดทำระบบภาระงานหน้าที่รับผิดชอบให้
พนักงานขับรถ ดูแลรักษารถและการให้บริการ 

- - - - 

2. การจัดทำระบบข้อมูลการตรวจเช็คสภาพก่อน
ให้บริการและหลังให้บริการให้อยู ่ในสภาพ ที่
ประสิทธิภาพ เหมาะสมปลอดภัย  
(ประกันภัยรถยนต์/พ.ร.บ./ทะเบียน) 

- 
 

35,000 - 
 

 

35,000 
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3. การติดต่ออู่ – บริษัทซ่อมรถในการตรวจเช็ค
ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์  ให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

- 
 

10,000 - 
 

 

10,000 

4. การเติมน้ำมันรถยนต์ ให้พร้อมใช้งานได้เสมอ 
 

- 
 

15,000 - 
 

 
15,000 

การประเมินผลและสรุป - - - - 
รวมท้ังสิ้น 60,000 

สรุปงบประมาณในการขออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดโครงการยานพาหนะมีความปลอดภัย               ปี
การศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
หมายเหตุ ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทกุรายการตามทีจ่่ายจริง 

7. วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. สรุปผลการประเมิน โดยหาค่าเฉลี่ยของคะแนน  
แต่ละข้อ แล้วนำมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล   
ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคช้ัน 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ และจัดทำ 
After Action Review (AAR) เสนอต่อผู ้อำนวยการ
โรงเรียนเพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติโครงการให้
สืบเนื่องต่อไป 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 รถยนต์ของโรงเรียนได้รับการสำรวจและตรวจสอบความชำรุด ข้อบกพร่องของยานพาหนะ ซึ่งจะนำไปสู่
การซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2 รถยนต์ของโรงเรียนได้รับการจัดระบบการให้บริการด้านยานพาหนะของโรงเรียน ทำให้มีความคล่องตัว มี
ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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ชื่อโครงการ    ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน (บวร) 
กลุ่มงาน    บรหิารงานทั่วไป 
สอดคล้องมาตรฐานท่ี    มฐ.2  กระบวนการบริหารทั่วไปและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5  
สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล หัวข้อ ข้อ 1 สง่างาม ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภีมวิชญ์  สีแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตผุล 
 โรงเรียน วัด ชุมชน พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และจะต้องมีการประสานงานติดต่อ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันเสมอ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร สร้างสัมพันธภาพความเข้าอกเข้าใจอันดี     
เพื่อร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า และเน้นปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึน ด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยโดยสันติ
วิธี การร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ นับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างสัมพันธภาพอันดีงามดังกล่าวให้
เกิดข้ึน จึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน 
2.2  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ รู้คุณค่าในการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม   
      ของชุมชนให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน 
2.3  เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ส่งผลให้ระดับคุณภาพการศึกษาได้เกณฑ์  

มาตรฐาน 
3. เป้าหมายและการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียน บ้าน วัด และชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน คิดเป็นร้อยละ 100 
  3.1.2 กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน และรู้คุณค่าในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน คิดเป็นร้อยละ 100 
  3.1.3 กลุ่มเป้าหมายร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ส่งผลให้ระดับคุณภาพการศึกษา
ได้เกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้แทน
ชุมชนใกล้โรงเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 ผู้บรหิารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 4.2 ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 4.3 คณะสงฆ์วัดประยรุวงศาวาสวรวิหาร 
 4.4 ผู้แทนชุมชนใกล้โรงเรียน 
 4.5 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. กิจกรรมปฏิบัติ 

ท่ี กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดเตรียมและวางแผนงาน (PLAN) 
1 การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  

กำหนดโครงการและกิจกรรม 
เมษายน 2565 ผู้บริหาร 

และคณะคร ู
การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (DO) 
1 กิจกรรมวันไหว้คร ู กรกฎาคม 2565 ครูปุณณฎา  ศรีเมือง 
2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 ครูกิตติพร  แข็งขัน 
3 กิจกรรมวันลอยกระทง 

(ตรงกบัวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565) 
พฤศจิกายน 2565 ครูวรากร  ดวง

ประสาท 
4 กิจกรรมวันพอ่แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ครูกิตติพร  แข็งขัน 
5 กิจกรรมวันสงกรานต ์ เมษายน 2566 ครูวาสนา  บุญมา 
6 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ตลอดปีการศึกษา ครูภีมวิชญ์ สีแก้ว 

ครูรักขณาวัลย์  ช่วง
ชัยชนะ 

7 ร่วมแสดงความยินดี/มทุิตาจิต ตลอดปีการศึกษา ครูภีมวิชญ์ สีแก้ว 
ครูรักขณาวัลย์  ช่วง
ชัยชนะ 

การประเมินผลและสรุป (Check) 
1 ดำเนินการประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
   วิธีการ 
   - สรุปผลการประเมิน โดยหาค่าเฉลี่ยของ
คะแนนแต่ละข้อ แล้วนำมาเทียบกับเกณฑ์การ

มีนาคม - พฤษภาคม 2566 ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 
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ประเมินผล ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ย
จากอันตรภาคช้ัน 
   - นำข้อมูลมาแสดงผลเป็นกราฟ 

การรายงานผลการดำเนนิงาน (ACTION) 
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการและจัดทำ 

After Action Review (AAR )  นำเสนอต่อ
ผ ู ้อำนวยการโรงเร ียน เพ ื ่อร ับทราบและ
พิจารณาอนุมัติโครงการให้สืบเนื่องต่อไป 
 

มีนาคม - พฤษภาคม 2566 ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

6. งบประมาณ  

รายละเอียดการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ค่าใชส้อย 
(บาท) 

ค่าวัสด ุ
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  
กำหนดโครงการและกจิกรรม 

- - - - 

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
1. กิจกรรมวันไหว้ครู - - - - 
2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - - - - 
3. กิจกรรมวันลอยกระทง - - - - 
4. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ - - - - 
5. กิจกรรมวันสงกรานต ์ - - -  
6. กิจกรรมสัมพันธช์ุมชน  - - - 
7. ร่วมแสดงความยินดี/มุทิตาจติ 
- ค่าดำเนินการเพื่อการกุศล  
ร่วมแสดงความยินดี และมุทิตาจิต 

- 28,000 - 28,000 

การประเมินผลและสรุป - - - - 
รวมท้ังสิ้น 28,000 

 
สรุปงบประมาณในการขออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดโครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และ

ชุมชน (บวร) ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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7. วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. สรุปผลการประเมิน โดยหาค่าเฉลี่ยของคะแนน  
แต่ละข้อ แล้วนำมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล   
ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคช้ัน 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ และจัดทำ 
After Action Review (AAR) เสนอต่อผู ้อำนวยการ
โรงเรียนเพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติโครงการให้
สบืเนื่องต่อไป 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 โรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน (บวร) มีความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันให้ความร่วมมือช่วยเหลอืและรว่มแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ินและของ
ชาติ ตลอดจนร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน 
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ชื่อโครงการ    ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
กลุ่มงาน    บรหิารทั่วไป 
สนองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 คุณภาพของผูเ้รียน ตัวช้ีวัดที่ 1.2  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สอดคล้องกับส.ว.ย. โมเดล    ข้อที่ 1  สง่างาม (SMART)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร  
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

 

1. หลักการ และเหตุผล 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนดให้

สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งนำไปดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เนื่องจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีวิธีการและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน       
มีคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ ทั้งด้านคุณภาพนักเรียนด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย      
ซึ่งความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาคือมุ่งให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ จึงได้ให้การสนับสนุนทางด้านอาคาร 
สถานที่ ในการดำเนินงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กทุกคนในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพซึ ่งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน สนองนโยบายการจัดการศึกษา ด้านการเพิ่มโอกาสและการเขา้ถึง
การศึกษาที ่มีคุณภาพของกลุ ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู ้เรียนที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสนอง
ยุทธศาสตร์สถานศึกษาด้านเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เรียนและสอดคล้องกับ  ส.ว.ย.โมเดล     
เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เป็นนักเรียนที่ สง่างาม  
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสมีระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการและ
เครื่องมือทีม่ีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได ้
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญา เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
2.3 เพื่อส่งเสริมครู ผู้ปกครอง องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
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3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
3.1 ด้านประมาณ 
 3.1.1 นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงตามสภาพปัญหา  
 3.1.2 คุณครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        อย่างเป็นระบบ  
3.2 ด้านคุณภาพ 

 3.2.1 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวงาสมีระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ตามกระบวนการ 
 วิธีการ เครื่องมอืที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมปีระสทิธิภาพ 

 3.2.2 คุณครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างเป็น
  ระบบ  

 3.2.3 นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสทุกคน มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
  สังคม มีพฤติกรรมทีเ่หมาะสม 
4. กลุ่มเปา้หมาย 

นักเรียนโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาสทุกคน 
5. การดำเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กรกฎาคม ครูประจำช้ัน 

2 กิจกรรมการเก็บข้อมูลและคัดกรองนกัเรียน 
เป็นรายบุคคล SDQ 

กรกฎาคม ครูประจำช้ัน 

3 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันครบรอบวัน
ก่อตั้งโรงเรียน 61 ปี โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 

สิงหาคม นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 

4 กิจกรรมงานติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จากหน่วยงานภายนอก 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวชนติา เกียรติขวัญบุตร 

5 กิจกรรมทุน สพฐ. ตลอดปีการศึกษา นางสาวชนินันท์ คล้ายมณ ี
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6.งบประมาณ 
 

ท่ี กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ รวม 
1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน - 10,000 - 10,000 

2 กิจกรรมการเก็บข้อมูลและคัดกรอง
นักเรียนเป็นรายบุคคล SDQ 

- 10,000 - 10,000 

3 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเนื่องในวัน
ครบรอบวันก่อตัง้โรงเรียน 61 ปี 
โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 

- 10,000 - 10,000 

4 กิจกรรมงานติดตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจากหน่วยงานภายนอก 

- 3,000 - 3,000 

5 กิจกรรมทุน สพฐ. - - - - 

รวมท้ังสิ้น - 23,000 - 23,000 

7.การประเมินผล 
 

ท่ี ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือวิธี

ตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ร้อยละ 
100 

1. แบบสอบถาม 
 2. แบบสังเกต  
3. แบบประเมินผล  
 

1. การสอบถาม  
2. การสังเกต  
3. การตอบแบบ 
ประเมิน 

2 ครู ผู้ปกครอง องค์กรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 
100 

1. แบบสอบถาม 
 2. แบบสังเกต  
3. แบบประเมินผล  
 

1. การสอบถาม  
2. การสังเกต  
3. การตอบแบบ 
ประเมิน 

3 นักเรียนโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาสทุกคน 
มีการพฒันาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม มีพฤติกรรมทีเ่หมาะสม 

ร้อยละ 
80 

1. แบบสอบถาม 
 2. แบบสังเกต  
3. แบบประเมินผล  
 

1. การสอบถาม  
2. การสังเกต  
3. การตอบแบบ 
ประเมิน 
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8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนได้รบัการดูแลช่วยหลืออย่างเป็นระบบ 
 8.2 นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญา เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ
ดำรงตนอยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข 
 8.3 ครู ผู้ปกครอง องค์กรและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องมรี่วมกนัดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
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ชื่อโครงการ     ต้นกล้า ส.ว.ย. จากต้นทางสู่เส้นชัย 
กลุ่มงาน              บริหารทั่วไป 
สนองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1     
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา       ยุทธศาสตรท์ี่ 1                                                                        
สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล             ข้อที่ 2 วิชาการเปี่ยม ข้อที่ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางสาวกิตติพร  แข็งขัน    
ลักษณะโครงการ                               โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ             พฤษภาคม 2565 –มนีาคม 2566  

1.หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได้กล่าวถึงอุดมการณ์ของการปฏิรูปการศึกษาว่าสร้างโอกาสให้
คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเจตนารมณ์ของการศึกษาให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันและสามารถพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถจนเกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ในการใช้ชีวิตในสังคม 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเจตอารมณ์ของ 
ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 จึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน 
2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำเอกสารงานทะเบียน และงานรับนักเรียน เป็นไปตามระเบียบของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 2.2 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนและเกิดความภาคภูมิใจในความสำเรจ็ 
3.เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 สามารถเก็บข้อมลูของนกัเรียนได้ครบทกุคน  
 3.1.2 นักเรียนทกุคนได้ศึกษาต่อตามความสนใจของตนเอง 
          3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 เก็บข้อมูลของนักเรียนได้ครบตามแผน และนกัเรียนทุกคนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ครบทุกคน 
4.กลุ่มเปา้หมาย 
 ผู้เรียนทุกคนภายในสถานศึกษา 
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5. การดำเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 การรบันักเรียน ตลอดปีการศึกษา นางสาวชนินันท์ คล้ายมณี    

2 การทำสำมะโนผู้เรียน ตลอดปีการศึกษา นางชุติมา สันตินิวัฒน์   
นายจักรนรินทร์ ทองรักษ์ 

3 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2566 

นางสาวกิตติพร  แข็งขัน   

4 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ มีนาคม –  
เมษายน 2566 

นางสาวกิตติพร  แข็งขัน 
นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 

5 สรปุผลโครงการ พฤษภาคม  2566 นางสาวกิตติพร  แข็งขัน 
 
6. งบประมาณ  

รายละเอียดคา่ใช้จา่ย ค่าตอบแทน 
( บาท ) 

ค่าใชส้อย 
( บาท ) 

ค่าวัสด ุ
 ( บาท ) 

รวม 

การรบันักเรียน - - 1,000 1,000 
การทำสำมะโนผู้เรียน - - 2,000 2,000 
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ - 3,000 - 3,000 
กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ - 6,000 - 6,000 
      รวมทั้งสิ้น - 9,000  3,000 12,000 
 

7.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.รับนักเรียนปีการศึกษา 2565 ทำสำมะโน

ผู้เรียนได้ครบทกุคน 
2.นักเรียนช้ัน ป.6 ทุกคนได้เข้ารับการ

แนะแนวศึกษาต่อ 
3.นักเรียนช้ัน ป.6 ทุกคนเข้ารับการ

ปัจฉิมนิเทศ 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

1.ตรวจสอบจากระบบ 
 
2.นักเรียนช้ัน ป.6 เข้ารับ

การแนะแนวศึกษาต่อ 
3.นักเรียนช้ัน ป.6 เข้ารับ

การปัจฉิมนิเทศ 
 

1.แบบเก็บข้อมลูและ
แฟ้มประจำตันักเรียน 

2.แบบลงทะเบียนเข้ารบั
การแนะแนวศึกษาต่อ 

3.แบบลงทะเบียนเข้ารับ
การปัจฉิมนิเทศ 
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8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 เก็บข้อมูลของนักเรียนได้ครบตามแผนอย่างเป็นระบบ และนักเรียนทุกคนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้

ครบทุกคน 
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ชื่อโครงการ        โครงการ อิ่มศิลป์ อิ่มสุข (ทัศน์ศิลป์ -  ดนตรี – นาฏศิลป์) 
กลุ่มงาน        บรหิารทั่วไป 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่    1   คุณภาพของผู้เรียน   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา           ยุทธ์ศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  2 ตัวช้ีวัดที่   2 
สอดคล้องกับส.ว.ย โมเดล       ข้อที่ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน  
 ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร,นางสาวคณิสร  พันธ์ุทอง,นายจริายุ จันทร์ดอน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 16  พฤษภาคม  2565  -   15 พฤษภาคม  2566 
............................................................................................................................. ....................................................... 

1. หลักการ และเหตุผล 
                       นาฏศิลป์ – การดนตรี ไม่สิ้นแล้ว เพราะทูลกระหม่อมแก้วเอาใจใส่ จากประโยคนี้มุ่งเน้นถึง 

พระราชประสงค์ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีสืบ
สานเจตนารมณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงให้
ความสำคัญทางด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย –และการดนตรี  จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มีการอนุรักษ์และ
ถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังสืบต่อมา  
 พร้อมกันนี้การเรียนการสอนในวิชานาฏศิลป์ไทยและดนตรี ยังมีผลที่ทำให้ผู้เรียน มีประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ การรักษ์วัฒนธรรม การฝึกฝนทักษะ และที่สำคัญก่อให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอด การ
พัฒนาศิลปะการแสดง ให้ก้าวไกล ทั้งรูปแบบนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ และนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน รวมไปถึ งการ
บรรเลงดนตรีที่ได้กรมสมเด็จฯมาเป็นแบบอย่างในการสืบสานการดนตรีไทย ทางด้านซอ ระนาด และยังเป็นผู้ทรง
สืบสานวัฒนธรรมศิลปะการแสดงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับ
กรมศิลปากร เยาวชน สืบมา 

ทั้งนี้โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาความรู้พื้นฐานของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ( ฉบับที ่ 2)  พุทธศักราช 2545             
ที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพื่อเป็นการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552  ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญทีส่ดุ 
โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีจุดมุ ่งหมายพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข             
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพที่สุจริต และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนพึงตระหนักถึงความเป็นไทย
อยา่งสม่ำเสมอโดยจัดต้ังโครงการอิ่มศิลป์ อิ่มสุข ( ทัศนศิลป์ - ดนตรี – นาฏศิลป์) 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อเป็นการพฒันาทักษะพื้นฐานด้านทัศน์ศิลป์ - นาฏศิลป์ไทย – ดนตรีไทย – ดนตรี 
สากล 
  2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนตระหนักในความเป็นไทยเล็งเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
       2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทางด้านศิลปะการแสดงในรปูแบบต่าง ๆ 
          2.4 เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย  
 และดนตรีไทย ตามชุมชนและหน่วยงานองค์กรภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ตามโอกาส 
3.  เป้าหมายแลการดำเนนิงาน 
       ด้านปริมาณ 
 1.   นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย 
ดนตรีสากล ร้อยละ  90  
 2.   นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้เข้าร่วมโครงการอิ่มศิลป์ อิ่มสุข ร้อยละ  100  
    ด้านคุณภาพ 

    ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดผลงานด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย
พื้นฐานได้ตามโอกาสอย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ท่ารำ ท่าเต้น ตาม
ความคิดและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการแสดงได้อย่างสวยงาม สอดคล้องกับกับความหมายของท่ารำ และ
สัมพันธ์กับดนตรีไทย ดนตรีสากล รวมถึงผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี มีสมรรถภาพสำคัญ 5 ประการ 

4. กลุ่มเปา้หมาย 
  นักเรียนโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส   ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  1 – 6  

5.  งบประมาณ   
 งบประมาณ  20,000  บาท  ตลอดปกีารศึกษา 
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6. กิจกรรมในโครงการ 
ท่ี ชื่อกิจกรรม วัน / เดือน / ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผน  เสนอโครงการ  

แบ่งงาน และดำเนินกจิกรรม
ตามโครงการอิ่มศิลป์ อิ่มสุข 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี  นาฏศิลป์) 

พฤษภาคม2565 
–พฤษภาคม 

2566 

- คณะผู้บรหิาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
คณะครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในโครงการ 

ดำเนินกิจกรรมตามแผนดังนี ้
2 กิจกรรมลานอิม่ศิลป์ อิม่สุข ตลอดปีการศึกษา 

2565 
    1,000 ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 

ครูคณิศร  พันธ์ุทอง 
ครูจิรายุ จนัทร์ดอน 
นักเรียนระดับช้ัน ป.1 – ป.6 

3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
ด้านทัศนศิลป์ข้ันพื้นฐาน 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

2,000 ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
ครูคณิศร พันธ์ุทอง 
ครูจิรายุ จนัทร์ดอน 
นักเรียนระดับช้ัน ป.1 – ป.6 

4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
ด้านดนตรีไทยข้ันพื้นฐาน 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

4,000 ครูคณิศร  พันธ์ุทอง 
นักเรียนระดับช้ัน ป.1 – ป.6 

5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
ด้านดนตรีสากลข้ันพื้นฐาน 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

4,000 ครูจิรายุ จนัทร์ดอน 
นักเรียนระดับช้ัน ป.1 – ป.6 

6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
ด้านดนตรีนาฏศิลป์ข้ันพื้นฐาน 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

4,000 ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
นักเรียนระดับช้ัน ป.1 – ป.6 

7 งานการกุศล ฯ   
(งานศพ – งานวัด – ออกงาน) 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

5,000 คณะผู้บรหิาร 
ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
ครูคณิศร  พันธ์ุทอง 
ครูจิรายุ จนัทร์ดอน 

8 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

- คณะผู้บรหิาร 
ครูสุทัศพันธ์  ปิ่นสุวรรณบุตร 
ครูคณิศร  พันธ์ุทอง 
ครูจิรายุ จนัทร์ดอน 
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7.ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
    16 พฤษภาคม 2565  -    16 พฤษภาคม 2566 
8.วิธีการและขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
  8.1 ขั้นตอนการดำเนนิงาน 
  8.1. 1   ประชุมวางแผนร่วมกับคณะผู้บริหาร – คณะครูและบุคลากร 
                                 ในโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ที่เกี่ยวข้อง 
  8. 1.2   เขียนตัวโครงการและจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี2564 
  8. 1.3   หัวหน้าโครงการพจิารณา  ตรวจสอบ แก้ไข ที่ผิดพลาด 
  8. 1.4   ขออนุมัติโครงการต่อผูบ้รหิาร 
  8. 1.5   ปฏิบัติตามโครงการที่วางไว้ 
  8. 1.6   นิเทศ กำกับ ติดตามผลงาน เป็นระยะโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  8. 1.7   นำผลการนเิทศมาพฒันา 
  8. 1.8   สรุป รายงานผล ประเมิน แก้ไขปัญหา  สรปุผลความสำเร็จของโครงการปี2565 
  8.1.9    ร่างโครงการปกีารศึกษา 2566  
9. ทรัพยากร 

9.1   คณะผู้บรหิาร – คณะครู – บุคลากร – นักเรียน 
9.2   ผู้เช่ียวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย – ด้านดนตรีไทย 
  - รศ.นงเยาว์ อำรุงพงษ์วัฒนา ( ข้าราชการกรมการฝึกหัดครู) 
  - นายประสาท   ทองอร่าม  (กองการสังคีต) 
  - ดร.ไพโรจน์     ทองคำสุก ( กรมศลิปากรกองการสงัคีต) 
  - ผศ.อรวัฒนา เนียมอทุัย ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) 
  - นายธัญพิสิษฐ์  พันธ์ุทองดี (นาฏศิลป์ศิลปินชำนาญ) 
  - นายพิพัฒน์     รัจนากร  (นาฏศิลป์ศิลปินชำนาญการ) 

              - นางจาตุรวรรณ  โตเร็ว (ครูชำนาญการพเิศษด้านทัศน์ศิลป์) 

-  ครผูู้สอน 

   -  นักเรียน 
  -  ผูท้ี่สนใจทางด้านทัศน์ศิลป์ – นาฏศิลป์ – ดนตร ี
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10.งบประมาณ 
 รวมตลอดโครงการทุกกจิกรรม     20,000      บาท ( ตลอดปีการศึกษา ) 

ท่ี รายละเอียดคา่ใช้จา่ยในกิจกรรม ค่าตอบแทน 
(บาท) 

ค่าใชส้อย 
(บาท) 

ค่าวัสด ุ
(บาท) 

หมายเหต ุ
 

1. ประชุมวางแผน  เสนอโครงการ  
แบ่งงาน และดำเนินกจิกรรมตาม
โครงการอิ่มศิลป์ อิ่มสุข 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี  นาฏศิลป์) 

- - - - 

2 กิจกรรมลานอิม่ศิลป์ อิม่สุข - 1,000 - จัดสรรหาของรางวัล 
/ กระดาษทำเกียรติ
บัตรตามความ
เหมาะสม 

3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
ด้านทัศนศิลป์ข้ันพื้นฐาน 

- - 2,000 จัดเตรียมวัสดฝุึกใน
การจัดกจิกรรม
พัฒนาศักยภาพ เช่น 
กระดาษร้อยปอนด์ 
สีน้ำ กาว แป้งเปียก  

4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
ด้านดนตรีไทยข้ันพื้นฐาน 

1,000 1,000 2,000 ค่าตอบวิทยากร 
ค่าอาหาร 
ค่าวัสดุในส่วนที่สึก
หรอและในกลุ่ม
สาระศิลปะไมม่ ี

5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
ด้านดนตรีสากลข้ันพื้นฐาน 

1,000 1,000 2,000 ค่าตอบวิทยากร 
ค่าอาหาร 
ค่าวัสดุในส่วนที่สึก
หรอและในกลุ่ม
สาระศิลปะไมม่ ี
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ท่ี รายละเอียดคา่ใช้จา่ยในกิจกรรม ค่าตอบแทน 
(บาท) 

ค่าใชส้อย 
(บาท) 

ค่าวัสด ุ
(บาท) 

หมายเหต ุ
 

6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
ด้านดนตรีนาฏศิลป์ข้ันพื้นฐาน 

1,000 1,000 2,000 ค่าตอบวิทยากร 
ค่าอาหาร 
ค่าวัสดุในส่วนที่   
สึกหรอและในกลุ่ม
สาระศิลปะไมม่ ี

7 งานการกุศล ฯ   
(งานศพ – งานวัด – ออกงาน) 

 5,000  ค่าตอบแทนคนช่วย
รัดเครื่องในแต่ละ
ครั้งของงาน
ค่าใช้จ่ายจิปาถะใน
การประกอบการ
แสดงอุปกรณ์ 
ค่าอาหารในวันซ้อม
และวันเดินทาง 

8 นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล - - - คณะผู้บรหิาร 
คณะครูที่รบัผิดชอบ 

 
11. การประเมินผล 

 
 
 
 
 

ท่ี ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
1 นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษา

ปีที่ 1 – 6 ได้รับการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรีไทย ดนตรีสากล  

90 % - ตอบแบบสอบถาม 

- สังเกตทักษะ
ทางด้านการแสดง
และบรรเลงดนตรี
ไทยและสากล 

 

แบบประเมิน
กิจกรรม 
 

2. นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษา
ปีที่ 1 – 6 ได้เข้าร่วมโครงการ
อิ่มศิลป์ อิม่สุข      

100 % 
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12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
   การจัดกิจกรรม โครงการ อิ่มศิลป์ อิ่มสุข (ทัศน์ศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์)สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน
การสอนของกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะโดยให้ผูเ้รยีนได้รับการฝึกทักษะ ทางด้านทัศน์ศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ รวมถึง
การพัฒนาทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบท่ารำที่มีสุนทรียภาพและเล็งเห็นเห็นคุณค่าของตนเอง
มี เจตคติที่ดีต่อการดำรงชีวิต และการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศน์ศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ยัง
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบรูณาการร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นๆ และยังเป็นวิชาชีพติดตัวอีกด้วย 
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ชื่อโครงการ     สุขภาพดี ชีวีมีสุข   
กลุ่มงาน              บริหารทั่วไป 
สนองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ยุทธศาสตรส์ถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล   ข้อที่ 1 สง่างาม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอุรุชา จันทนภานันท ์  
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2565 –  พฤษภาคม 2566 

1. หลักการ และเหตุผล  
 การดูแลสุขภาพของบุคลากรและผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายจิตใจ มีความสำคัญ
อย่างยิ ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการทั ้งในด้านการพยาบาลและงานห้องพยาบาล โด ยครูหรือบุคลากรทาง
สาธารณสุข การออกกำลังกาย  การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การตรวจสุขภาพ การสุขาภิบาลอาหาร งาน
ประกันภัยอุบัติเหตุ การฉีดวัคซีน ทั้งหมดนี้เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดข้ึนแก่ผู้เรียน  

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้เรียนภายใต้โครงการ
สุขภาพดี ชีวีมีสุข         
2. วัตถุประสงค ์          
 2.1 เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน   
 2.2 เพื่อจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน   
 
3. เป้าหมายและการดำเนินงาน         
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ         

3.1.1 นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
  3.1.2 นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการบริการด้านสุขภาพอนามัย   

3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ         
  3.2.1 นักเรียนทกุคนและบุคลากรในโรงเรียนมสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมาะสมกับวัย 

3.2.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รบัการบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดี 
4. กลุ่มเปา้หมาย          
 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสทกุคน 
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5. การดำเนินการ    
    

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ออกกำลงักายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  พ.ค. 2565 – ม.ีค. 2566 นายจิรายุ         จันทร์ดอน 

2 จัดซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)   ตลอดปีการศึกษา นางสาวอุรุชา     จันทนภานันท์ 

3 หนูน้อยปลอดภัยสร้างวินัยจราจร พ.ค. 2565 – ม.ีค. 2566 นายจิรายุ         จันทร์ดอน 

4 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค (เฝ้าระวังและควบคุมโรค) พ.ค. 2565- ก.พ. 2566 นางสาวอุรุชา    จันทนภานันท์ 

5 ตรวจสุขภาพนักเรียน พ.ค.2565 -  ธ.ค. 2565 นางสาวอุรุชา    จันทนภานันท์ 

6 ประกันอุบัตเิหตุ  ตลอดปีการศึกษา นางสาวปุณณฎา     ศรีเมือง 

7 ภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร ตลอดปีการศึกษา นางชุติมา สันตินิวัฒน ์

8 ห้องพยาบาล   ตลอดปีการศึกษา นางสาวอุรุชา    จันทนภานันท์ 
 
6. งบประมาณ ทั้งหมด 10,000  บาท 

ท่ี รายละเอียดคา่ใช้จา่ยในกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ รวม 
1. ออกกำลงักายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - 100  - 100 
2. หนูน้อยปลอดภัยสร้างวินัยจราจร - 100 - 100 
3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค (เฝ้าระวังและควบคุมโรค) - 500 - 2,000 
4. ตรวจสุขภาพนักเรียน - 1,700 - 500 
5. ประกันอุบัตเิหตุ  - 500 - 200 
6. ภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร - 100 - 100 
7. ห้องพยาบาล   - - 7,000 7,000 

รวมทั้งสิ้น  3,000 7,000 10,000 
   
 
7. การประเมินผล 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้การประเมิน ค่าเปา้หมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1 นักเรียนและบุคลากรได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 80 % สังเกต,ประเมินผล แบบสงัเกต,แบบประเมิน 
2 นักเรียนและบุคลากรได้รับการบริการด้านสุขภาพ 80 % สังเกต,ประเมินผล แบบสงัเกต,แบบประเมิน 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ          
 8.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการส่งเสรมิสุขภาพอนามัย    
 8.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับบรกิารด้านสุขภาพ       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา 2565 | หน้า 157 

 

ชื่อโครงการ    การเพิม่ประสิทธิภาพในการบรหิารทั่วไป 
กลุ่มงาน    บรหิารทั่วไป 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มฐ.2 กระบวนการบริหารทั่วไปและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
สอดคล้องกับ ส.ว.ย. โมเดล หัวข้อ ข้อที่ 1 สง่างาม ข้อที่ 2 วิชาการเปี่ยม ข้อที่ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวรักขณาวัลย์  ช่วงชัยชนะ 
ลกัษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   16 พฤษภาคม 2565 – 15 พฤษภาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ตามแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา ดำเนินงานเพื่อ

พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อประชาสัมพันธ์ 
ติดต่อสื่อสาร ประสานงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ทั้งที่เปน็หน่วยงานหรอืองค์กรของภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงชุมชนรอบสถานศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนงานภายในและนอกสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และอำนวยการให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนและผู้รับบริการ 
 2.3 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับสังคมและชุมชน ผู้รับบริการเกิดเจตคติที่ดี มีความเลื่อมใส ศรัทธา 
และให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการได้รับการบริการ สนับสนุน 

ส่งเสริม ประสานงาน และอำนวยการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 80 
3.1.2 ผู้รับบริการเกิดเจตคติที่ดี มีความเลื่อมใส ศรัทธา และให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

ของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 
3.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการได้รับการบริการ สนับสนุน ส่งเสริม 
ประสานงาน และอำนวยการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนเกิดเป็นเจตคติที่ดีมีความเลื่อมใส ศรัทธา 
และให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย   
4.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  
4.2 บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
4.3 นักเรียนและผูป้กครองโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
4.4 หน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาติดต่อรับบริการ 

5. กิจกรรมปฏิบัติ 
ท่ี กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การจัดเตรียมและวางแผนงาน (PLAN) 
1 การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  

กำหนดโครงการและกิจกรรม 
เมษายน 2565 ผู้บริหาร 

และคณะคร ู
การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (DO) 
1 งานธุรการ ตลอดปีการศึกษา ครูรักขณาวัลย์     

ช่วงชัยชนะ 
2 งานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดปีการศึกษา ครูวรากร  ดวง

ประสาท 
3 งานการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ตลอดปีการศึกษา ครูรักขณาวัลย์     

ช่วงชัยชนะ 
ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

4 งานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดปีการศึกษา ครูรักขณาวัลย์     
ช่วงชัยชนะ 

5 งานประชาสัมพันธ์การศึกษา ตลอดปีการศึกษา ครูอุรุชา             
จันทนภานันท ์

6 งานการประสานงานกับบุคคลและองค์กร
ภายนอก 

ตลอดปีการศึกษา ครูรักขณาวัลย์     
ช่วงชัยชนะ 

7 งานการจัดระบบการควบคุมภายในองค์กร ตลอดปีการศึกษา ครูวรัญญา  สุขลิ้ม 
8 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี 

(ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2565) 
มิถุนายน 2565 ครูชนินันท์       

คล้ายมณ ี
9 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว 

(ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2565) 
กรกฎาคม 2565 ครูกิตติพร  แข็งขัน 

10 งานประชุมผู้ปกครอง ตลอดปีการศึกษา ครูรักขณาวัลย์     
ช่วงชัยชนะ 

11 งานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา ครูศิริวัลย์  ปรงุศักดิ ์
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การประเมินผลและสรุป (Check) 
1 ดำเนินการประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
   วิธีการ 
   - สร ุปผลการประเมิน โดยหาค่าเฉลี ่ยของ
คะแนนแต่ละข้อ แล้วนำมาเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินผล ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ย
จากอันตรภาคช้ัน 
   - นำข้อมูลมาแสดงผลเป็นกราฟ 

มีนาคม - พฤษภาคม 2566 ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

5. กิจกรรมปฏิบัติ (ต่อ) 
ท่ี กิจกรรม/ปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การรายงานผลการดำเนนิงาน (ACTION) 
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการและจัดทำ 

After Action Review ( AAR )  น ำ เ ส น อ ต่ อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อรับทราบและพิจารณา
อนุมัติโครงการให้สืบเนื่องต่อไป 

มีนาคม - พฤษภาคม 2566 ครูภีมวิชญ์  สีแก้ว 

6. งบประมาณ  

รายละเอียดการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ค่าใชส้อย 
(บาท) 

ค่าวัสด ุ
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  
กำหนดโครงการและกจิกรรม 

- - - - 

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
1. งานธุรการ     
2. งานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5,000  5,000 

3. งานการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  5,000 20,000 25,000 
4. งานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  1,264  1,264 
5. งานประชาสมัพันธ์การศึกษา   5,000 5,000 
6. งานการประสานงานกบับุคคล 
และองค์กรภายนอก 

    

7. งานการจัดระบบการควบคุมภายในองค์กร     
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8. งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี   1,000 1,000 
9. งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว   1,000 1,000 
10. งานประชุมผู้ปกครอง  5,000  5,000 
11. งานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  5,000  5,000 
การประเมินผลและสรุป  

รวมท้ังสิ้น 48,264 
สรปุงบประมาณในการขออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดโครงการการเพิม่ประสิทธิภาพในการบรหิารทั่วไป ปี

การศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 48,264 บาท (สีห่มื่นแปดพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) 
หมายเหตุ ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทกุรายการตามทีจ่่ายจริง 
 
7. วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. สรุปผลการประเมิน โดยหาค่าเฉลี่ยของคะแนน  
แต่ละข้อ แล้วนำมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล   
ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคช้ัน 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ และจัดทำ 
After Action Review (AAR) เสนอต่อผู ้อำนวยการ
โรงเรียนเพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติโครงการให้
สืบเนื่องต่อไป 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2 การให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และอำนวยการให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนและผู้รับบริการ 
 8.3 สามารถเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับสังคมและชุมชน ผู้รับบริการเกิดเจตคติที่ดี มีความเลื่อมใส ศรัทธา 
และให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน 
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รายนามผู้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

 
1. นายสมชาย  ถนอมวงศ์      ประธานกรรมการ 

2. นางสาววิวรรณ  แซ่จิว      รองประธานกรรมการ 

3. นางศิริวัลย์ ปรงุศักดิ ์      กรรมการ 

4. นางสาวรักขณาวัลย์ ช่วงชัยชนะ     กรรมการ 

5.นางสาวปรียาภรณ์  ทองสุข     กรรมการ 

6. นางสาวจิรัชญา จันทร      กรรมการ 

7. นางชุติมา สันตินิวัฒน์      กรรมการ 

8. นางสาวชนินันท์ คล้ายมณี     กรรมการ 

9. นายวรากร ดวงประสาท     กรรมการ 

10. นางสาวปณณฎา ศรีเมือง     กรรมการ 

11.นายจิรายุ  จันทร์ดอน      กรรมการ 

12. นางสาวกิตติพร แข็งขัน     กรรมการ 

13. นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร     กรรมการ 

14. นางสาววาสนา บุญมา     กรรมการ 

15. นางสาวอุรุชา จันทนภานันท ์     กรรมการ 

16. นางสาวคณิศร พันธ์ุทอง     กรรมการ 

17. นายจักรนรินทร์ ทองรกัษ์     กรรมการ 

18.  นายภีมวิชญ์  สีแก้ว      กรรมการ 
19. นางสาววรัญญา สุขลิ้ม     กรรมการและเลขานุการ 

20. นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 


