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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
โรงเรียนวัดชนะสงคราม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค ำน ำ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนวัดชนะสงคราม จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทบทวนโครงการและผล
การด าเนินงาน ความส าเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง นอกจากนั้นยังค านึงถึงความเช่ือมโยงกับนโยบายของรัฐบาลด้านการ
จัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 โรงเรียนวัดชนะสงครามจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนต้ังแต่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองท่ีมีส่วนในการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ต้ังแต่การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมกันก าหนดเป้าหมาย การ
ปฏิบัติการหลอมแผนงานร่วมกันของคณะครู บุคลากร ภายใต้การให้ค าแนะน าของผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชนะ
สงคราม 

 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องท่ี
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งจนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดย
โรงเรียนเช่ือว่าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมีความเข็มแข็งเป็นระบบ จะท าให้นักเรียนมีคุณภาพและมี
คุณค่าของสังคมในอนาคตต่อไป 

 

      (ลงช่ือ)  

         (นางสาวสุปราณี  อุปรา) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
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ส่วนที่ ๑   
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

๑.๑ ที่ต้ังและสภำพทั่วไป 
      โรงเรียนวัดชนะสงคราม ต้ังอยู่เลขท่ี 77/1 ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-0436548 โทรสาร 02-2820168 อยูใ่นบริเวณวัดชนะสงครามราช
วรมหาวิหาร มีพื้นท่ีประมาณ 2 ไร่ 25 ตารางวา เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนต้ังแต่ระดับ
อนุบาลปีท่ี 1 ถึง ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.2 สภำพชุมชน 
      โรงเรียนวัดชนะสงครามต้ังอยู่ในย่านบางล าพู สภาพชุมชนจัดเป็นชุมชนเมืองท่ีมีความเจริญมากแห่งหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร เป็นย่านการค้าท่ีเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป ประชากรในท้องถิ่นมีอาชีพค้าขาย
เป็นส่วนใหญ่ ประชากรในท้องถิ่นส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดท่ีส าคัญ คือ วัดชนะสงคราม มีพระเทพวิมลมุนี
เป็นเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร และวัดท่ีส าคัญอีกวัดหนึ่ง คือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  มีสมเด็จ
พระวันรัต เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร นอกจากนี้ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งอยู่
รวมกันในบริเวณตรอกสุเหร่าบางล าพู  

1.3 ค ำขวัญของโรงเรียน 
      “รักเกียรติ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม” เจตนารมณ์ของการก าหนดค าขวัญของโรงเรียนไว้เช่นนี้ก็เพื่อเป็น
จุดเน้นในการให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งมั่นท่ี
จะสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีระเบียบวินัยในตนเอง รักการเรียนรู้ มีกริยามารยาทงดงาม
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 

1.4 สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
      เป็นรูปขุนศึกสะพายดาบคู่นั่งคุกเข่าด้านหนึ่งลงจดพื้น อีกด้านหนึ่งต้ังขึ้น ประนมมือท้ังสองอยู่ระหว่างอก 
อันมีท่ีมาจากการท่ีรัชกาลท่ี1 พระราชทานนามวัดชนะสงคราม เนื่องจากทรงชนะศึกพม่าถึง 3 ครั้ง ในพ.ศ. 
2328 ,2329 และ 2330 โรงเรียนต้ังอยู่ในบริเวณวัดจึงได้น าช่ืออันเป็นมงคลนี้มาเป็นช่ือของโรงเรียน 

1.5 อักษรย่อของโรงเรียน 
      “ส.ช.ส.” ซึ่งย่อมาจาก “สามัญวัดชนะสงคราม” 

1.6 สีประจ ำโรงเรียน 
      “เทา – ชมพู” สีเทาหมายถึง สมอง, ความคิด สีชมพูหมายถึง ความดี ความสดช่ืน ความสุข 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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๑.7 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
      ๑.7.1 จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลำกร ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู 
พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง 
(ธุรกำร,ครูผู้ทรงคุณค่ำ

,ครูขำดแคลน) 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

บุคลำกร
อื่นๆ 

รวม
ทั้งหมด 

จ านวน ๑ ๑๑ ๒ 3 4 4 ๒5 

      1.7.2 วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

บุคลำกร 
ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน ๘ ๑3 ๔ - ๒5 

      1.7.3 สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม/สัปดำห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ - 
๒. ภาษาไทย ๒ ๒๑ 
๓. คณิตศาสตร์ ๒ ๑๙ 
๔. วิทยาศาสตร์ ๒ ๒๐ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๑ ๑๖ 
๖. สังคมศึกษา ๑ - 
๗.เทคโนโลยีทางการศึกษา - - 
๘.ดนตรีนาฏศิลป์ ๑ ๒๐ 
๙.สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๒๐ 
๑๐. ปฐมวัย ๓ ๓๐ 
๑๑.ประถมศึกษา ๓ ๒๐ 
๑๒.อื่นๆ - - 

รวม ๑๗  
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๑.8 ข้อมูลนักเรียน  
      จ ำนวนนักเรียน  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ รวม ๒๐๒ คน (อ้างอิงจาก DMC ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน 25๖๒) 

ระดับชั้นเรียน อ.๑ อ.๒ อ.๓ รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ กศพ รวม 
รวม

ทั้งหมด 
เพศ ชำย ๑๓ ๙ ๑๔ ๓๖ ๘ ๑๔ ๗ ๑๓ ๑๑ ๑๐ ๗ ๗๐ ๑๐๖ 

หญิง ๑๔ ๑๓ ๑๐ ๓๗ ๙ ๑๐ ๖ ๑๐ ๙ ๑๕ ๐ ๕๙ ๙๖ 
รวม  ๒๗ ๒๒ ๒๔ ๗๓ ๑๗ ๒๔ ๑๓ ๒๓ ๒๐ ๒๕ ๗ ๑๒๙ ๒๐๒ 

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับอนุบำลปีที่ 1 – 3 
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เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 

 

1.9 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
      ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ข้ึนไป 
      ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 ปีกำรศึกษำ 2561 
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1.10 ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (Nation Test) 
       ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
       ผลกำรประเมินทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ปีกำรศึกษำ 2561 
 

 

1.11 ผลกำรประเมินทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ปีกำรศึกษำ 2560 – 2561 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 49.76 47.53 -2.23 
ด้านค านวณ 41.70 42.38 +0.68 
ด้านเหตุผล 51.75 52.25 +0.50 
รวมความสามารถท้ัง 3 ด้าน 47.74 47.39 -0.35 
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ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับโรงเรียน
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1.12 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
      ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 
 

   

1.13 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560 – 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 43.03 41.20 - 1.83 
คณิตศาสตร์ 32.37 33.21 +0.84 
วิทยาศาสตร์ 42.32 35.75 - 6.57 
ภาษาอังกฤษ 32.11 31.79 -0.32 

1.14 กำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
แหล่งการเรียนรู้ภายใน 

ช่ือแหล่งการเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ป ี
แหล่งการเรียนรู้ภายนอก 

ช่ือแหล่งการเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ป ี
สนามปูนหน้าโรงเรียน ตลอดปี

การศึกษา 
วัดชนะสงคราม 6/ป ี

สนามเด็กเล่น สถานีต ารวจชนะสงคราม 1/ป ี
ร้านค้าสหกรณ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร 1/ป ี
ต้นไม้บริเวณโรงเรียน พิพิธภัณฑ์เหรียญ 1/ป ี
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ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับโรงเรียน
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แหล่งการเรียนรู้ภายใน 
ช่ือแหล่งการเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ป ี

แหล่งการเรียนรู้ภายนอก 
ช่ือแหล่งการเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ป ี

สวนเกษตรอนุบาล หอสมุดกรุงเทพ 1/ป ี
สนามหน้าเสาธง ซาฟารีเวิลด์ 1/ป ี
ห้องสมุดโรงเรียน พิพิภัณฑ์บางล าภู 1/ป ี
สวนหย่อมโรงเรียน ถนนข้าวสาร 3/ป ี
ห้องคอมพิวเตอร์ งานอุ่นไอรักคลายความหนาว 1/ป ี
ห้องวิทยาศาสตร์ วัดพระแก้ว 6/ป ี
ห้องโภชนาการ สนามหลวง 6/ป ี
ห้องพยาบาล   
ห้องวิชาการ   
ห้องดนตรีไทย   
ห้องดนตรีสากล   

1.15 ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
        ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียนใน 
ปีการศึกษาท่ีรายงาน 
 

ท่ี ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื้อหาท่ีมาให้ความรู้ 
1 พระมหาชาญ        ให้ความรู้เรื่องธรรมะ 
2 พระมหาชาญชัย ให้ความรู้เรื่องธรรมะ 
3 นายมาโนช ต๋าอ่อน การปลูกต้นไม้ 
4 บริษัทโคโดโม การแปรงฟันท่ีถูกวิธ ี
5 สถานีดับเพลิงเขตพระนคร ซ้อมอัคคีภัย 
6 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดกิจกรรมฝึกวินัยในเด็กปฐมวัย 
7 มหาวิทยาหอการค้าไทย จัดกิจกรรม PLC และอบรมใช้โปรแกรม 

Photoshop ในการออกแบบ 
8 สโมสรไลอ้อน บางล าภู สอนการออมเงิน 
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1.16 รำยละเอียดงบประมำณ 
        งบเงินอุดหนุน 
• รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
• (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 

อนุบาล    73  คน  คนละ  1,700  บาท รวมเป็น  124,100  บาท 
ประถม  129  คน  คนละ  1,900  บาท รวมเป็น  245,100  บาท 
     รวมเป็น  369,200  บำท 

• รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน)  
ประถม  8 คน              รวมเป็น     4,000  บำท 

• รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน    -     บาท 
• รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ   

รำยกำรค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 
ระดับก่อนประถมศึกษา คนละ 300 บาท   รวมเป็น  21,900  บำท 
ระดับประถมศึกษา       คนละ 360 บาท   รวมเป็น  46,440  บำท 
 

รำยกำรค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  
ระดับก่อนประถมศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน รวมทั้งปีการศึกษา    7,300  บาท   
ระดับประถมศึกษา       คนละ 195 บาท/ภาคเรียน รวมทั้งปีการศึกษา 25,155  บาท  
       รวมเป็น 32,455  บำท 

รำยกำรค่ำหนังสือเรียน 
ระดับก่อนประถมศึกษา  คนละ 200 บาท  14,600 บาท 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 คนละ 625 บาท  10,625 บาท 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 คนละ 619 บาท  15,475 บาท 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 คนละ 622 บาท  8,086  บาท 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 คนละ 673 บาท  16,825 บาท 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 คนละ 806 บาท  18,538 บาท 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 คนละ 818 บาท  21,268 บาท 
                          รวมเป็น 105,417 บำท 
รำยกำรค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
ระดับก่อนประถมศึกษา คนละ 430 บาท   31,390 บาท 
ระดับประถมศึกษา คนละ 480 บาท  61,920 บาท 
       รวมเป็น 93,310 บำท 

    - ค่าอาหารกลางวัน (20 บาทคูณ 200 วัน คูณจ านวนนักเรียนท้ังหมด) รวมเป็น  808,000  บำท 
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1.17 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 
  ประเด็น ระดับคุณภาพ 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเยี่ยม 

    1) มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ยอดเยี่ยม 

    2) เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่วทรงตัวได้ดี ยอดเยี่ยม 

    3) ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กันได้ดี ยอดเยี่ยม 

    4) ดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ยอดเยี่ยม 

    5) ปฏิบัติตนตามข้อตกลง ยอดเยี่ยม 

    6) หลีกเล่ียวสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค และสารเสพติดได้ ยอดเยี่ยม 

    7) ระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์เส่ียงอันตรายได้ ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 

    1) ร่าเริง แจ่มใส แสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ยอดเยี่ยม 

    2) รู้จักรอคอย ยอมรับ พอใจในความสามารถของตนเองและผู้อื่น ยอดเยี่ยม 

    3) มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี ยอดเยี่ยม 

    4) มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยอดเยี่ยม 

    5) ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ ยอดเยี่ยม 

    6) อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตย์สุจริต ยอดเยี่ยม 

    7) มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 

    8) ช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 

1) เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ ยอดเยี่ยม 

2) เด็กมีวินัยในตนเอง ยอดเยี่ยม 

3) เด็กรู้จักการออม และพอเพียง ยอดเยี่ยม 
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  ประเด็น ระดับคุณภาพ 

4) เด็กมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ยอดเยี่ยม 

5) เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยอดเยี่ยม 

6) เด็กอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปราศจาคความรุนแรง ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 

1) เด็กสนทนาโต้ตอย และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ยอดเยี่ยม 

2) เด็กตั้งค าถามในส่ิงท่ีสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบได้ ยอดเยี่ยม 

3) อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 

4) มีความสามารถทางการคิดเชิงเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดี 

5) สามารถคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ ยอดเยี่ยม 

6) สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการได้ ยอดเยี่ยม 

7) เด็กใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมำตรฐำนที่ 1 ยอดเยี่ยม 

 
วิธีกำรพัฒนำและผลกำรพัฒนำ 
 วิธีกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนวัดชนะสงครามมีกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมเต็มตามศักยภาพของเด็กปฐมวัย ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และสอดคล้องกับมาตรฐาน สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ
ของการศึกษาปฐมวัย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อ
ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็ก โดยการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม และ
พัฒนาการด้านสติปัญญา ดังนี้  

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย     มี
น้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และหลีกเล่ียงต่อ
สภาวะท่ีเส่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติภัย และส่ิงเสพติด อาทิเช่น ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงเด็กทุกคนพร้อมท้ัง
บันทึกเป็นประจ าทุกเดือน แนะน าผู้ปกครองเด็กท่ีมีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ให้ผู้ปกครองดูแล
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เด็กให้รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย จัดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ  กิจกรรมกลางแจ้ง 
การละเล่นแบบไทย และให้ความช่ืนชมยินดีเมื่อเด็กสามารถปฏิบัติได้ สังเกต บันทึก และประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกายเด็กตามแบบประเมินพัฒนาการ เข้าร่วมโครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี กับบริษัทเนสท์เล่ โดยส่งเสริม
ให้เด็กรับประทานผักให้มากขึ้น ด่ืมน้ าเปล่า ขยันขยับในการออกก าลังกาย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกผัก 
ด่ืมน้ าเปล่า ออกก าลังกาย 

 ด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ มีความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย 
มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออก ควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ 
ตลอดจนช่ืนชมศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ อาทิเช่น ส่งเสริมให้เด็กทุกคนเข้าร่วมประกอบ
กิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบจังหวะดนตรี ได้แสดงออกตามจินตนาการด้านดนตรีและเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ 
เช่น ท าท่าทางประกอบเพลง ร้องเพลง เคาะจังหวะ คัดเลือกเด็กท่ีมีพฤติกรรมเป็นเด็กดีของห้องเรียนได้รับใบ
ประกาศเด็กดี  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรูสึกท่ีดีต่อตนเองและเป็นแบบอย่างทีดีต่อผู้อื่น จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
บ้าน- โรงเรียน ให้เด็กและผู้ปกครองได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าพูด  กล้าแสดงออกให้มีความ
มั่นในตนเอง  และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ให้เด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของตน ช่ืนชมยินดีกับความส าเร็จของบุตรหลาน อีกท้ังเพื่อให้เด็กรักและผูกพันกับ
โรงเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก เด็กและผู้ปกครองนักเรียน 

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมการแสดงงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย  มีวินัย 
มีความรับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ  แบ่งปัน เล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาท่ีตนนับถือ  

 ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรมสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ต้ังใจ รักการเรียนรู้ มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ อาทิเช่น สายช้ันปฐมวัยได้
จัดมุมหนังสือของห้องเรียน  ให้เด็กได้เลือกอ่านดูตามความสนใจ  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ส่งเสริมและ
พัฒนาให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ  ท่ีเกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมี ทักษะ
ทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

         ผลกำรด ำเนินงำน         
จากผลการด าเนินในด้านคุณภาพเรียน ท าให้มีผลการประเมินมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม เด็กทุกคน

ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดชนะสงคราม เด็กปฐมวัยทุกคนมี
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม และ
พัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างเต็มตามศักยภาพเหมาะสมตามวัย พัฒนาการด้านร่างกายเด็กมีร่างกายเจริญเติบโต
ตามวัย มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจ มีความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออก 
ควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ ตลอดจนช่ืนชมศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ พัฒนาการ
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ด้านสังคม เด็กมีพฤติกรรมการแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย มีวินัย มีความรับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ัง
สอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และ
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาท่ีตนนับถือ พัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กมีพฤติกรมสนใจเรียนรู้ส่ิง
รอบตัว ต้ังใจ รักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ยอดเยี่ยม 

2.1.1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

ยอดเยี่ยม 

2.1.2) สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อม ยอดเยี่ยม 

2.1.3) เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ยอดเยี่ยม 

2.1.4) หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก
ปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ยอดเยี่ยม 

2.1.5) หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับกับวิถีชีวิตครอบครัว ชุมชน 
และท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 

2.2.1) สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน ยอดเยี่ยม 

2.2.2) จัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่าง
เพียงพอกับช้ันเรียน 

ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

2.3.1) สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร 

ยอดเยี่ยม 

2.3.2) สถานศึกษาให้ครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม ยอดเยี่ยม 

2.3.3) ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ยอดเยี่ยม 

2.3.4) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และเพื่อนร่วมงาน ยอดเยี่ยม 
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ประเด็น ระดับคุณภาพ 

2.4 จัดสภาพแวดล้อม ส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 

2.4.1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึง
ความปลอดภัย 

ยอดเยี่ยม 

2.4.2) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ ยอดเยี่ยม 

2.4.3) สถานศึกษามีส่ือการเรียนรู้  ส่ือเทคโนโลยี และมุมประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

2.5.1) สถานศึกษาอ านวยความสะดวกให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 

ยอดเยี่ยม 

2.5.2) สถานศึกษาอ านวยความสะดวกวัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู 

ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

2.6.1) สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ีก าหนด 

ยอดเยี่ยม 

2.6.2) สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ี
สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน 

ดีเลิศ 

2.6.3) สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผล
การประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดี 

2.6.4) สถานศึกษาเป็นแบบอย่างท่ีดี และได้รับการยอมรับจากชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ดีเลิศ 

ผลรวมมำตรฐำนที่ 2 ยอดเยี่ยม 

 

 



๑๙ 

 

วิธีกำรพัฒนำและผลกำรพัฒนำ 
        วิธีกำรพัฒนำ  
         โรงเรียนวัดชนะสงครามได้จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียน บริบท  สภาพ
ปัญหา และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์  และมี
แผนการ ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีมีวุฒิทางการศึกษา  จัดครูให้ตรงตามวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
ตรงตามความถนัด มีจ านวนเพียงพอ ครูได้รับค าแนะน าและช่วยเหลือในการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมให้ครู
มีการพัฒนาตนเองจากกิจกรรมการเข้าร่วมสัมมนากับองค์กรอื่น  ศึกษาดูงานตามสถานท่ีต่างๆ  ครูมีโอกาส
แสวงหาความรู้  สามารถน าเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครูจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนตามสภาพจริง  
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  โรงเรียนเป็นสถานท่ีให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเป็นท่ีให้นักศึกษาได้มาสังเกตการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย
เป็นแหล่งให้หน่วยงานภายนอกท้ังหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน เข้ามาศึกษา ข้อมูล ท าวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมภายในช้ันเรียนและภายนอกห้องเรียนท่ีจูงใจให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้  เช่น   มุมวิทยาศาสตร์  มุมหนังสือ  มุมเสริมประสบการณ์  สวนหย่อมภายในโรงเรียน  

          ผลกำรด ำเนินงำน  
      โ ร ง เ รี ย น มี ห ลั ก สู ต ร ท่ี พั ฒ น า ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ กิ ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย   
หลักการ มาตรฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น มีผล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน บริบท สภาพปัญหา น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการไว้ในหลักสูตร ครูมีแหล่งศึกษา
ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล ท่ี ทั น ส มั ย  ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ห า ข้ อ มู ล ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ผ ลิ ต ส่ื อ  
พัฒนานวัตกรรม จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตอบสนองความสนใจ ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
บู รณาการ ผ่านการ เ ล่น  ไ ด้ รั บประสบการณ์ตรง  พัฒนา ผู้ เ รี ยน ไ ด้ เ ต็ม ศักยภาพ มีบัน ทึกรายงาน 
ผลส่งต่อข้อมูลผู้เรียน ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลั กสูตร
การศึกษาปฐมวัย สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และเช่ือมโยงความรู้  ความเข้าใจสู่การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจ าวัน และการประเมินพัฒนาการเด็ก ครูมีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน โดย
เลือกใช้วิธีสอน  เทคนิคการสอน ส่ือแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนตามสภาพจริง  ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย  ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  คือ  ร่างกาย  อารมณ์ และจิตใจ  สังคม และสติปัญญา มีการ
สรุปผลการพัฒนาการของผู้เรียนจากกการไตร่ตรองสารนิทัศน์และส่ือสารให้ผู้ปกครองรับทราบความก้าวหน้าและ
แนวทางส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง สังเกตพฤติกรรม ประเมินพฤติกรรม และบันทึกพฤติกรรม
ตามแบบประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  และโดยรวมของห้องเรียนรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ให้ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองรับทราบ วิจัยในช้ันเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาเด็ก ศึกษาเด็ก
เป็นรายบุคคล  น าผลการศึกษาไปประกอบการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับการพัฒนาต่อไป ครูจัดท าข้อมูลสาร
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นิทัศน์อย่างเป็นระบบ ให้เห็นร่องรอยการพัฒนาและการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของเด็ก โดยมีการก าหนดเป้าหมาย 
การน าเสนอข้อมูลท่ีผ่านการไตร่ตรอง  สะท้อนความสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา ซึ่งการจัดท า
ข้อมูลนี้ครอบคลุมการเตรียมวัสดุอุปกรณ์กับข้อมูลท่ีจัดเก็บ ด าเนินการวางแผนโดยคัดเลือกวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
จัดท า และจัดแสดงข้อมูลหลากหลายประเภท เช่น การบรรยายสรุปเรื่องราวหรือประสบการณ์เด็ก ได้รับการ
บันทึกพฤติกรรม  การวิเคราะห์ผลงานเด็กท้ังรายบุคคลและกลุ่ม ตลอดจนการน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก  
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

3.1.1) ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ยอดเยี่ยม 

3.1.2) ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

3.1.3) ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 

ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา 

ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ยอดเยี่ยม 

3.2.1) ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาส
เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจความสามารถ
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 

ยอดเยี่ยม 

3.2.2) ครูจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

3.2.3) ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 

3.3.1) ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย ยอดเยี่ยม 

3.3.2) ครูจัดห้องเรียนให้มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีส าหรับมุมประสบการณ์ 
และการจัดกิจกรรม 

ยอดเยี่ยม 
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ประเด็น ระดับคุณภาพ 

3.3.3) เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ยอดเยี่ยม 

3.3.4) ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ 
และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

3.4.1) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร 

ประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ 

ยอดเยี่ยม 

3.4.2) ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผล  การประเมิน
พัฒนาการเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

3.4.3) ครูน าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก ยอดเยี่ยม 

3.4.4) ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมำตรฐำนที่ 3 ยอดเยี่ยม 

 
วิธีกำรพัฒนำและผลกำรพัฒนำ 
           วิธีกำรพัฒนำ  
  ครูด าเนินการจัดประสบการณ์ตามแผนประสบการณ์ จัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย  มีการด าเนิน
โครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้นอกห้องเรียนท้ังแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น  และแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน  เด็กได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ค้นหาค าตอบด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้จัดเตรียมกิจกรรม ครูมี
การประเมินพัฒนาการเด็กอย่างหลากหลาย  สามารถปฏิบัติได้จริง  โดยประเมินพัฒนาการให้เด็กได้ปฏิบัติด้วย
ตนเอง  ครูมีการประเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการจัดกิจกรรม  มีการรายงานผลการประเมินให้
ผู้ปกครองรับทราบ  มีการวิจัยช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันจากการประชุมสายช้ันอนุบาลและมีการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

           ผลกำรด ำเนินงำน  
       ห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย ห้องเรียนมีมุมจัดแสดงผลงานนักเรียนทุกคน  และมีบอร์ดป้ายแสดงผลงาน
หน้าห้องเรียน  เด็กมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียนโดยน าผลงานมาประดับตกแต่งห้องเรียน  มีการสร้างข้อตกลงใน
การอยู่ร่วมกันภายในห้องเรียน  ครูมีส่ือเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์ ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างหลากหลาย  
สามารถปฏิบัติได้จริง  โดยประเมินพัฒนาการให้เด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเอง  ครูมีการประเมินสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนจากการจัดกิจกรรม  มีการรายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองรับทราบ มีการวิจัยช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการ
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จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับวัย ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันจากการประชุมสายช้ันอนุบาลและมีการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
1.18 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนกำรศึกษำ : ดีเลิศ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูล หลักฐำน/เอกสำรเชิงประจักษ์ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

1.1.1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป 
1.1.2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียน ( เกรด ) กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ระดับ 3 ข้ึนไป 
1.1.3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
“ความสามารถในการส่ือสาร”ระดับ“ดี”ขึ้นไป 

- ผลการประเมินการอ่านเขียน ภาษาไทย
ของนักเรียนครั้งท่ี 4/2562 
- บันทึกการอ่าน 
- ปพ.5/2 วิชาคณิตศาสตร์ 
- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1.2.2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 2 
ด้าน ได้แก่ความสามารถในการคิด/ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ระดับ “ดี”ขึ้นไป 

- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1.3.3) ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.1 – ป.6 สร้างองค์ความรู้ ผลงาน 
ส่ิงประดิษฐ์ จากการเรียนรู้โดยการท าโครงงาน/สะเต็มศึกษา /การ
ท างานกลุ่ม 

- โครงงานสะเต็มศึกษา 
- ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน 

1.4.4) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
“ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับ  “ดี”   ขึ้นไป 

- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
- มีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
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ข้อมูล หลักฐำน/เอกสำรเชิงประจักษ์ 

1.5.5) ร้อยละของผู้เรียนทีมีระดับผลการเรียน (เกรด) กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ ระดับ 3 ข้ึนไป 

- ปพ.5/2วิชาภาษาอังกฤษ 
(ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ป.1-ป.6) 

1.6.6) ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรมี
ระดับผลการเรียน (เกรด) ระดับ 3 ขึ้นไป 

- ปพ.5/1 
(ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ป.1-ป.6) 

1.7.7) ร้อยละของผู้เรียน ป.1 - ป.6 ได้รับการพัฒนาให้เกิดทักษะ
อาชีพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริตท่ีหลากหลาย 

- รายงานกิจกรรมทักษะอาชีพ 
- ภาพกิจกรรม Open house 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1.2.1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 

1.2.2) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ 

1.2.3) ผู้เรียนรู้จักและมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- โครงการกีฬาสี 

1.2.4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม - แบบบันทึกภาวะโภชนาการนักเรียน 
- รูปถ่ายท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์
กับชุมชน 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 

1) โครงการมัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษา 
2) โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
3) โครงการพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
4) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
ข้อมูล หลักฐำนเอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูล หลักฐำน/เอกสำรเชิงประจักษ์ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

2.1) สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และนโยบายของต้นสังกัด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

- แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- มาตรฐานของโรงเรียน 

2.2) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการรวมทั้งใช้วงจร PDCA อย่างต่อเนื่อง 

- แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

2.3) สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่ือมโยงกับชีวิตจริง
และเป็นแบบอย่างได้ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.4) ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม
ครู (PLC) อย่างต่อเนื่อง 

- สมุดบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
- รายงานอบรมโครงการคูปองครูครบวงจร สพฐ. 
- รายงานการไปอบรม/ประชุม/สัมมนา 

2.5) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- ห้องปฏิบัติการต่าง เช่น                ห้อง
วิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 

2.6) สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

- เว็ปไซต์โรงเรียน 
- เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
- รูปถ่ายห้องคอมพิวเตอร์ 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการประกันคุณภาพภายใน 
3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพ 
4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลกำรประเมินตนเอง 
 

ข้อมูล หลักฐำน/เอกสำรเชิงประจักษ์ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส ำคัญ 

 

3.1) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติจริง
ผ่านกิจกรรมท่ีเป็น Active Learning จนผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และ
ประยุกต์ใช้ได้ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- สมุดบันทึกการนิเทศช้ันเรียน 

3.2) ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมี
การเผยแพร่ในวงวิชาการ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 

3.3) ครูผู้สอนใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

- สมุดบันทึกการใช้ส่ือ 
- ทะเบียนส่ือ 
- สมุดบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ 

3.4) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนร่วมกันก าหนดข้อตกลงในช้ันเรียน มีการเสริมแรงให้ผู้เรียนรักท่ีจะ
เรียนรู้ และไม่ใช้วิธีการลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี 

- สมุดบันทึกการนิเทศช้ันเรียน 
- วิจัยในช้ันเรียน 

3.5) ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้
เครื่องมือวัดประเมินผลท่ีหลากหลายและตรงตามสภาพจริง 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกหลังการสอน 

3.6) ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

- สมุดบันทึกการนิเทศช้ันเรียน 
- สมุดบันทึกกิจกรรมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการประกันคุณภาพภายใน 
3) โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
4) โครงการนิเทศภายใน 
5) กิจกรรมส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ/นักเรียนเรียนร่วม 



๒๖ 

 

ผลงำนดีเด่นของโรงเรียนวัดชนะสงครำม 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ผลงำนครู (ระดับเขตพื้นที่) 

ชื่อ-สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1.นายณัฐพล ยินดี ครูผู้สอนการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3  

ประเภททีม 3 คน 
อันดับเหรียญเงิน 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ครั้งท่ี  68) 

2.นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจด ารง ครูผู้สอนการปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย 
ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ประเภททีม 3 คน 

อันดับเหรียญเงิน 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งท่ี  68)  
3.นายนวพันธ์  จุฬจัมบก ครูผู้สอนนักเรียนการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย

เข้ารอบชิงชนะเลิศ 8 ทีม สุดท้าย 
กรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม 
ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันคัดลายมือส่ือ

ภาษาไทย ชนะเลิศอันดับเหรียญทอง  
ระดับช้ัน ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ครั้งท่ี  68) 
ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันสวดสรภัญญะศีลห้ากฎ

สากล รองชนะเลิศอันดับ 1 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

วัดบางกร่าง จ.นนทบุรี 
4.นายเทวนนท์ บัวแย้ม ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันการใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation) ระดับช้ัน ป.4-ป.6  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  

รองชนะเลิศอันดับ 2 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งท่ี  68) 

ผลงำนนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่) 

ชื่อ-สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1. เด็กหญิงฑิฆัมพร เปียเหล่ 
2. เด็กชายธนวัฒน์  ค าภาวะ 
3. เด็กหญิงอังศนา  อาจเอี่ยม 

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
เหรียญเงิน 

 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ครั้งท่ี  68) 



๒๗ 

 

ชื่อ-สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1. เด็กชายก้องพิภพ จอดนอก 
2. เด็กหญิงประภาพร  ชาวสมุทร 
3. เด็กหญิงปีใหม่  สาลีเลิศ 

การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย 
เหรียญเงิน 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งท่ี  68) 

1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาเมืองรักษ์ การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย 
ชนะเลิศอันดับเหรียญทอง 

ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ครั้งท่ี  68) 
เด็กหญิงญารินดา  แดงสี การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

(Presentation) ระดับช้ัน ป.4-ป.6  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  

รองชนะเลิศอันดับ 2 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ครั้งท่ี  68) 

เด็กชายราชันย์  พรหมดี การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ระดับช้ัน ป.4-ป.6  

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ 2 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ครั้งท่ี  68) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ส่วนที่ 2 
นโยบำยและกลยุทธ ์

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
วิสัยทัศน์ 
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้ำหมำย 
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็น
พลเมืองและพลโลกท่ีดี 
 2. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
 5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
 6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 



๒๙ 

 

 7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ 

   นโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมล้ าทาง 
      การศึกษา 
นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

นโยบำย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
วิสัยทัศน์  

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมท่ียั่งยืน บน
พื้นฐานแห่งความพอเพียง  

พันธกิจ  

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้ างความมั่นคงของสถาบันของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม  
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
นโยบำย/กลยุทธ์  

 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ า  ทาง
การศึกษา  



๓๐ 

 

 5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

เป้ำหมำย 

 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีพัฒนาการ
เหมาะสม ตามวัย เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี  
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถงึ มีคุณภาพและเสมอภาค 38 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมกาท างานท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
 4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ 
เป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ มาตรฐานสากล 
 5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เน้นกาท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย 
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความ รับผิดชอบ
สู่สถานศึกษา  
 6. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 7. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพกการจัดการศึกษา 

นโยบำยโรงเรียนวัดชนะสงครำม 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

  โรงเรียนวัดชนะสงครามจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม สู่ระดับคุณภาพสากล
บนพื้นฐานหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์โรงเรียน 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ท่ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
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  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 โรงเรียนวัดชนะสงคราม  ได้ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  จ าแนกตามกลยุทธ์  
ดังนี ้

กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

ท่ี เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้น  อย่างน้อย
ร้อยละ  4  ใน  8  สาระการเรียนรู ้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้หลัก เพิ่มข้ึน 

2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-3  อ่านออก เขียนได้ 

คิดเลขเป็น  ร้อยละ 75  

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-3 ท่ี 

อ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น 

3 นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ ได้ อย่างน้อย 

ร้อยละ 75 

นักเรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห์ 

4 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้

กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ี เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1 นักเรียนได้รับการพฒันาให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 100 

นักเรียนได้รับการพฒันาให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  

2 นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

นักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3 นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  และมีจิต
สาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ  100  

นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและและบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
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ท่ี เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

4 นักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ  100 

นักเรียนท่ีมีทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ท่ี เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1 นักเรียนมีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้  และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ร้อยละ 90 

นักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

2 นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดความเหล่ือมล้ า 
โดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
ร้อยละ 90 

นักเรียนท่ีใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

3 นักเรียนมีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง จากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เช่น ผ่านเว็บ
ไซด์ และ Applications ร้อยละ 90 

นักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

ท่ี เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ให้มี
คุณภาพ  และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา ให้มี
คุณภาพ  และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจใน
วิชาชีพ และพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีความพึงพอใจใน
วิชาชีพ และพัฒนาตนเอง 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

ท่ี เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 มาตรฐานท่ีผ่านการประเมิน 

2 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ ในการบริหารงาน
และคุณภาพของนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจในการบริหารและ
คุณภาพของนักเรียน 
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ควำมสอดคล้องกลยุทธ์ของ สพฐ, สพป กทม. และโรงเรียนวัดชนะสงครำม ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
นโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำน 
นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร 
กลยุทธ์โรงเรียนวัดชนะสงครำม 

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู ้

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในการ
เป็นชาติไทย และวิถึชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง 
ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ   

นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ นโยบายท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 นโยบายท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
แหล่งท่ีมาข้อมูล :  
1. https://www.obec.go.th/archives/12738 , 2.http://www.planbkk.com/news-detail_197_25562, 
3.http://www.watchanasongkram.ac.th/datashow_39184 
 
 
 
 

https://www.obec.go.th/archives/12738
http://www.planbkk.com/news-detail_197_25562
http://www.watchanasongkram.ac.th/datashow_39184
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รำยชื่อโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนวัดชนะสงครำม 
ล ำดับ กลุ่มงำน ชื่อโครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องกับ

นโยบำย สพฐ.  
(ข้อที่) 

สอดคล้องกับ
นโยบำย สพป. 
กทม.(ข้อที่) 

สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 

วัดชนะสงครำม 
(ข้อที่) 

1 ปฐมวัย เด็กอยากรู้ หนูท าได้ 
-กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ 
-กิจกรรมมหงิสาปฐมวัย 
 
-กิจกรรมสง่เสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
ศิลปะ (ปั้นดินน้ ามันและฉีกตัดปะกระดาษ) 
-กิจกรรมสื่อการเรียนรู้ตามหลัก BBL 
-กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
-กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
-กิจกรรมเสริมประสบการณ์ความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 

 
0 

1,000 
5,000 

 
4,000 
3,000 
5,000 

0 

ครูสายชั้นปฐมวัยทุกคน 
 

 
นโยบายที่ 4,5 
นโยบายที่ 2,4 
นโยบายที่ 2,4 
 
นโยบายที่ 2,4 
นโยบายที่ 2,4 
นโยบายที่ 4 
นโยบายที่ 2,4 

 
นโยบายที่ 4,6 
นโยบายที่ 2,4,5 
นโยบายที่ 2,4 
 
นโยบายที่ 2,4 
นโยบายที่ 2,4,5 
นโยบายที่ 4 
นโยบายที่ 2,4 
 

 
กลยุทธ์ที่ 1,3,5 
กลยุทธ์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 1,3 
 
กลยุทธ์ที่ 1,3 
กลยุทธ์ที่ 1,3 
กลยุทธ์ที่ 1,3,5 
กลยุทธ์ที่ 1,3 
 

2 การศึกษาพิเศษ พัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านทักษะการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 

3,000 นางนิติญา  จันทร์ตรี นโยบายที่ 4 นโยบายที่ 4 กลยุทธ์ที่ 3 
 

3 วิชาการ -ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลการ
ทดสอบ O-NET 2562 
-พัฒนางานวิชาการและทะเบียนวัดผล 
-พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
-ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

4,000 
 

22,922 
1,000 
1,000 

นางกานต์กันต์  แก้วพราย
ตาและคณะ 

 
 

นางสาวชนนิกานต์   
สงวนไพบูลย์ 

นโยบายที่ 2 
 
นโยบายที่ 5 
นโยบายที่ 3,5 
นโยบายที่ 2,4 
 

นโยบายที่ 2 
 
นโยบายที่ 6 
นโยบายที่ 3,5 
นโยบายที่ 2,4 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 
กลยุทธ์ที่ 51,3 
กลยุทธ์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 1,3 
 

4 บริหารทั่วไป พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 50,000 นางเสาวนีย์  ไกรสงคราม นโยบายที่ 5 นโยบายที่ 6 กลยุทธ์ที่ 5 
5 ภาษาไทย -พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

-รักษ์ภาษาไทย 
5,000 
5,000 

นายนวพันธ์ุ  จุฬจัมบก นโยบายที่ 2 นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1,3 
กลยุทธ์ที่ 1,2,3 

6 พัสดุ งานพัสดุ เพ่ือสนับสนุนด้านการเรียนการสอน 50,000 นายนวพันธ์ุ  จุฬจัมบก นโยบายที่ 5 นโยบายที่ 6 กลยุทธ์ที่ 5 
7 ประกันคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 500 นายณัฐพล ยินดี 

นางสาวชนนิกานต์   
สงวนไพบูลย์ 

นโยบายที่ 5 นโยบายที่ 6 กลยุทธ์ที่ 5 
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ล ำดับ กลุ่มงำน ชื่อโครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องกับ
นโยบำย สพฐ.  

(ข้อที่) 

สอดคล้องกับ
นโยบำย สพป. 
กทม.(ข้อที่) 

สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ของ
โรงเรียน 

วัดชนะสงครำม 
(ข้อที่) 

8 วิทยาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์สู่วิถีพอเพียง 
 
-พัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

6,000 
 

5,000 

นางสาวชนนิกานต์   
สงวนไพบูลย์ 

นางสาวธัญญารัตน์   
ดวงจิตต์ 

นโยบายที่ 2 
 
นโยบายที่ 4 

นโยบายที่ 2,5 
 
นโยบายที่ 4 

กลยุทธ์ที่ 2 
 
กลยุทธ์ที่ 3 
 

9 พลศึกษา กีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ 10,000 นายเอกกมล   
เลิศลิมปิยะรัตน์ 

นโยบายที่ 4 นโยบายที่ 4 กลยุทธ์ที่ 3,4 
 

10 คณิตศาสตร ์ คณิตคิดเร็ว 2,000 นายเทวนนท์   บัวแย้ม นโยบายที่ 2,4 นโยบายที่ 2,4 กลยุทธ์ที่ 1,3 
11 สารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน 4,710 นายเทวนนท์   บัวแย้ม นโยบายที่ 5 นโยบายที่ 6 กลยุทธ์ที่ 5 
12 พัฒนาผู้เรียน -จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียน 
-โรงเรียนคุณธรรม 
-สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
-กิจกรรมวันส าคัญ สืบสาน อนุรักษ์ 
ประเพณีไทย 
 

4,000 
49,000 
2,500 
1,700 
7,900 

 

นางธนพร   บุญประสิทธ์ิ 
นางธนพร   บุญประสิทธ์ิ 
นางธนพร   บุญประสิทธ์ิ 
นางธนพร   บุญประสิทธ์ิ 
นางสาวอุไรพร  จันสุข 
นางธนพร  บุญประสิทธ์ิ 

นโยบายที่ 4 
นโยบายที่ 4 
นโยบายที่ 4 
นโยบายที่ 4 
นโยบายที่ 2 
 

นโยบายที่ 4 
นโยบายที่ 4 
นโยบายที่ 4 
นโยบายที่ 4 
นโยบายที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2 

13 บุคคล การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20,000 นางสาวอุไรพร  จันสุข นโยบายที่ 3 นโยบายที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 
  รวมจ ำนวนเงินทั้งหมด 272,732     



๓๖ 

 

ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดแผนปฏบิัติกำรประมำณกำรรำยรับ รำยจ่ำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 25562 

รำยละเอียดแผนประจ ำปีของโรงเรียนวัดชนะสงครำม 
 โรงเรียนวัดชนะสงครามด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยใช้การน ากลยุทธ์
สู่การปฏิบัติจัดท าเป็นโครงการและกิจกรรมประจ าปี โดยประชุมจัดท ารายละเอียดของแผนประจ าปี และการ
ประชุมเพื่อเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผน โดยก าหนดใช้ 1 ปี มีสาระ
ของแผน ดังนี้ 
3.1. แผนงำนบริหำรวิชำกำร ประกอบด้วย 17 โครงกำร  

 เด็กอยากรู้หนูท าได้ 
 พัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษด้านทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลการทดสอบ O-NET  
 พัฒนางานวิชาการและทะเบียนวัดผล 
 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
 รักษ์ภาษาไทย 
 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 วิทยาศาสตร์สู่วิถีพอเพียง 
 พัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
 กีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ 
 คณิตคิดเร็ว 
 พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียน 
 โรงเรียนคุณธรรม 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

3.2. แผนงำนบริหำรท่ัวไป ประกอบด้วย 3 โครงกำร 

 พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
 พัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน 
 กิจกรรมวันส าคัญ สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีไทย 

3.3. แผนงำนบริหำรงบประมำณ และกำรเงิน ประกอบด้วย 1 โครงกำร 

 งานพัสดุ เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน 



๓๗ 

 

3.4. แผนงำนบริหำรบุคคล ประกอบด้วย 1 โครงกำร 

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.5. โครงกำรอื่นๆ ตำมนโยบำย 

 โรงเรียนประชารัฐ 
 สถานศึกษาพอเพียง 
 อาหารกลางวัน 
 โรงเรียนในฝัน 

 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนวัดชนะสงครำม 
แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถ

ทางเทคโนโลยี เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้

1.เด็กอยากรู้หนูท าได้ 18,000 นายณัฐพล ยินดี 
นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจด ารง 

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม 
2.ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลการ
ทดสอบ O-NET 2562 

4,000 
 

นางกานต์กันต์  แก้วพรายตา 
และคณะ 

3.พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 5,000 นายนวพันธ์ุ  จุฬจัมบก 
4.รักษ์ภาษาไทย 5,000 นายนวพันธ์ุ  จุฬจัมบก 
5.คณิตคิดเร็ว 2,000 นายเทวนนท์   บัวแย้ม 
6.ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตร 1,000 นางสาวชนนิกานต์   

สงวนไพบูลย์ 
รวมงบประมำณ 35,000  

กลยุทธ์ที่ 2 
ปลูกฝังคุณธรรม ความ
ส านึกในการเป็นชาติ
ไทย และวิถึชีวิตตาม

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.วิทยาศาสตร์สู่วิถีพอเพียง 6,000 นางสาวชนนิกานต์   
สงวนไพบูลย์ 

2.กิจกรรมวันส าคัญ สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีไทย 7,900 นางสาวอุไรพร  จันสุข 
นางธนพร  บุญประสิทธ์ิ 

รวมงบประมำณ 13,900  

กลยุทธ์ที่ 3 
ขยายโอกาสทาง

การศึกษาให้ทั่วถึง 
ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 

1.พัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านทักษะการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 

3,000 นางนิติญา  จันทร์ตรี 

2.พัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 5,000 นางสาวธัญญารัตน์  ดวงจิตต์ 
3.กีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ 10,000 นายเอกกมล  เลิศลิมปิยะรัตน์ 
4.จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4,000 นางธนพร   บุญประสิทธ์ิ 
5.พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียน 48,500 นางธนพร   บุญประสิทธ์ิ 
6.โรงเรียนคุณธรรม 2,500 นางธนพร   บุญประสิทธ์ิ 
7.สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 1,700 นางธนพร   บุญประสิทธ์ิ 

รวมงบประมำณ 74,700  



๓๘ 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังระบบ ให้
สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ   

 

1.พัฒนาระบบนิเทศภายใน 1,000 นางกานต์กันต์  แก้วพรายตา 
และคณะ 

 2.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20,000 นางสาวอุไรพร  จันสุข 
 รวมงบประมำณ 21,000  

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนา

ประสิทธิภาพการ
บริหารจัด

การศึกษา เน้น
การมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน 
 

1.พัฒนางานวิชาการและทะเบียนวัดผล 22,922 
 

นางกานต์กันต์  แก้วพรายตา 
และคณะ 

2.พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 50,000 นางเสาวนีย์  ไกรสงคราม 
3.งานพัสดุ เพ่ือสนับสนุนด้านการเรียนการสอน 50,000 นายนวพันธ์ุ  จุฬจัมบก 
4.ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 500 นายณัฐพล ยินดี 

นางสาวชนนิกานต์   
สงวนไพบูลย์ 

5.พัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน 4,710 นายเทวนนท์   บัวแย้ม 
 รวมงบประมำณ 128,132  
 รวมงบประมำณทั้งสิ้น 272,732  

 

รวมค่ำใช้จ่ำยโครงกำร/กิจกรรม ทั้ง 4 กลุ่มงำน 272,732 บำท 
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ส่วนที่ 4 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรน ำแผนปฏบิัติกำรไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 
 

กำรบริหำรจัดกำร 
 โรงเรียนวัดชนะสงครามบริหารจัดการ ซึ่งเช่ือมโยงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ด าเนิน
การศึกษา วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร รวมถึงบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานท่ีผ่านมา จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องเช่ือมโยง และตัวชี้วัดต่างๆ ท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

 

การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ 

นโยบายปรับเปลี่ยน 

แผนกลยุทธ์ ทบทวน/ 
ปรับกลยุทธ์ 

เวลา 

ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

สังคม/โลกเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/
กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการ ควบคุม ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล 

ผู้ปฏิบัติ 

งบประมาณ 



๔๐ 

 

แนวทำงกำรติดตำมประเมินผล 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดชนะสงครามเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ จึงก าหนดแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และรายงาน ดังนี้ 
 การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี โดยจะติดตามความก้าวหน้าในแต่ละโครงการ เพื่อตรวจสอบ และ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 
 การประเมินผลเมื่อส้ินสุดแผน โดยจะประมวลผลแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตลอดปี 
 การจัดท ารายงานประจ าปี เพื่อเปิดเผย และแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตาม
ตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนวัดชนะสงคราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 

เดือน วัน/เดือน/ป ี รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
พฤษภาคม 1 พ.ค.62 พัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียนวัดชนะสงคราม นายเทวนนท์  บัวแย้ม 

14 พ.ค.62 ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 นายณัฐพล ยินดี 
16 พ.ค.62 เปิดเทอม  
16 พ.ค.62 คณิตคิดเร็ว นายเทวนนท์  บัวแย้ม 
17 พ.ค.62 กิจกรรมวันวิสาขบูชา นางสาวอุไรพร จันสุข 

นางธนพร บุญประสิทธิ์ 
27 พ.ค.62 สโมสรไลออน์พระนครมอบแว่นสายตาให้นักเรียน  
27 พ.ค.62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 1/2562 ครูทุกท่าน 
31 พ.ค.62 กิจกรรมวันเฉลิมพระพรรชนมษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
นางสาวอุไรพร จันสุข 
นางธนพร บุญประสิทธิ์ 

31 พ.ค.62 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก นางธนพร บุญประสิทธิ์ 
มิถุนายน 1 มิ.ย.62 จัดกิจกรรมส่ือการเรียนรู้ตามหลัก BBL ครูสายช้ันปฐมวัย 

5 มิ.ย.62 ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการท่ีปรึกษา เข้าตรวจ
เย่ียมพบปะและให้ค าปรึกษาแก่คณะครูและบุคลากร
โรงเรียนวัดชนะสงคราม 

ครูทุกท่าน 

10 มิ.ย.62 ยืนยันระบบ SET (เรียนร่วม) นางนิติญา จันทร์ตรี 
10 มิ.ย.62 ส่ง IEP (แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล) นางนิติญา จันทร์ตรี 
13 มิ.ย.62 ไหว้ครู นางสาวอุไรพร จันสุข 

นางธนพร บุญประสิทธิ์ 
21 มิ.ย.62 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน

โรงเรียนประถมศึกษา 
นายต่อยศ นาคะนาท 

26 มิ.ย.62 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพโลก นางธนพร บุญประสิทธิ์ 
26 มิ.ย.62 วันสุนทรภู่ นางนัยรัตน์ สืบสุนทรธัญรัฐ 

นางสาวนินันญา อ่อนอินทร ์
28 มิ.ย.62 ตัดผมนักเรียน ช่างจากมหาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร  

กรกฏาคม 3 ก.ค.62 นิเทศ ติดตามและCoaching  
5 ก.ค.62 เลือกตั้งสภานักเรียน นางธนพร บุญประสิทธิ์ 
9 ก.ค.62 นิเทศ ก ากับ ติดตามของโรงเรียนเรียนรว่ม/เรียนรวม นางนิติญา จันทร์ตรี 
12 ก.ค.62 แห่เทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษา นางสาวอุไรพร จันสุข 

นางธนพร บุญประสิทธิ์ 



๔๓ 

 

เดือน วัน/เดือน/ป ี รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
15 ก.ค.62 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา นางสาวอุไรพร จันสุข 

22-24 ก.ค.62 สอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนท่ี 1 วิชาการ 
26 ก.ค.62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 10 
นางสาวอุไรพร จันสุข 
นางธนพร บุญประสิทธิ์ 

26 ก.ค.62 วันภาษาไทย นางนัยรัตน์ สืบสุนทรธัญรัฐ 
นายเอกกมล เลิศลิมปิยะรัตน์ 

สิงหาคม 9 ส.ค.62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

นางสาวอุไรพร จันสุข 
นางธนพร บุญประสิทธิ์ 

12 ส.ค.62 รับทุนการศึกษาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาจากวัดชนะ
สงคราม 

นางธนพร บุญประสิทธิ์ 

16 ส.ค.62 วันวิทยาศาสตร์ นางสาวชนนิกานต์  สงวนไพบูลย์ 
นางสาวธัญญารัตน์  ดวงจิตต์ 

16 ส.ค.62 โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า นางธนพร บุญประสิทธิ์ 
 สอบการอ่าน ป.1-ป.6 งานวิชาการ 

21-23 ส.ค.62 รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ห้องฟินิกซ์ 1-3 อิมแพค เมืองทอง จังหวัดนนทบุรี 

นายณัฐพล ยินดี 

23 ส.ค.62 กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนคุณธรรม นางธนพร บุญประสิทธิ์ 
26-30 ส.ค.62 กิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม/โครงงานคุณธรรมห้องเรียน 1 

โครงการ 
นางธนพร บุญประสิทธิ์ และ 
ครูประจ าช้ัน 

กันยายน  เปิดระบบลงทะเบียน ครู นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี 
ศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2562 

ครูทุกกลุ่มสาระ 

2-6 ก.ย.62 กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม นางธนพร บุญประสิทธิ์ 
20 กย.62 ทัศนศึกษานอกโรงเรียน นายต่อยศ นาคะนาท 
21 ก.ย.62 โครงการอ่านสารสันติภาพ นางธนพร บุญประสิทธิ์ 

 สอบคิดเลขเป็น ป.1-ป.6 งานวิชาการ 
26-27 ก.ย.62 สอบปลายภาคเรียนท่ี1/2562 งานวิชาการ 

ตุลาคม 1-17 ต.ค.62 แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นท่ี ครูทุกกลุ่มสาระ 
11 ต.ค.62 ปิดภาคเรียนท่ี1/2562 งานวิชาการ 

พฤศจิกายน 1 พ.ย.62 เปิดภาคเรียนท่ี2/2562  
4 พ.ย.62 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี นายเทวนนท์ บัวแย้ม 
11 พ.ย.62 วันลอยกระทง นางสาวอุไรพร จันสุข 

นางธนพร บุญประสิทธิ์ 
29 พ.ย.62 กิจกรรมวันเอดส์โลก นางธนพร บุญประสิทธิ์ 



๔๔ 

 

เดือน วัน/เดือน/ป ี รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ธันวาคม 4 ธ.ค.62 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
นางสาวอุไรพร จันสุข 
นางธนพร บุญประสิทธิ์ 

9 ธ.ค.62 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ นางสาวอุไรพร จันสุข 
16-22 ธ.ค.62 สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนท่ีมีสิทธิ์สอบ

ผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) 
วิชาการ 

25 ธ.ค.62 วันคริสมาสต์ นายต่อยศ  นาคะนาท 
27 ธ.ค.62 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า/วันขึ้นปีใหม่ นายต่อยศ  นาคะนาท 

 
มกราคม 
2563 

10 ม.ค.63 กีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ นายเอกกมล เลิศลิมปิยะรัตน์ 
นายเทวนนท์ บัวแย้ม 

 ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อม O-NET  งานวิชาการ 
 สอบเก็บคะแนนกลางภาค งานวิชาการ 

กุมภาพันธ์ 
2563 

1 ก.พ.63 สอบ O-NET ป.6 วิชาการ 
7 ก.พ.63 วันมาฆบูชา นางสาวอุไรพร จันสุข 

นางธนพร บุญประสิทธิ์ 
 เลือกตั้งสภานักเรียน นางธนพร บุญประสิทธิ์ 

มีนาคม 
2563 

3 มี.ค.63 บัณฑิตน้อย อ.3 และปัจฉิมนิเทศ ป.6 นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม 
นางสาวชนนิกานต์  สงวน
ไพบูลย์ 

4 มี.ค.63 สอบ NT Access ป.3 วิชาการ 
 สอบปลายภาคเรียนท่ี2/2562 วิชาการ 
 ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2562  
 สอบการอ่าน RT ป.1 วิชาการ 

เมษายน
2563 

30 เม.ย.62 ประกาศผลการประเมิน NT Access ป.3 วิชาการ 
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