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[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. สภาพทั่วไป 
 

 ที่ตั้ง โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ตั้งอยู่เลขท่ี 872/5 ถนนพระราม 3 ซอย 34 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์  10120     

 ประวัติ โรงเรียนวัดด่านเดิมชื่อ “ โรงเรียนพันธุชาวิทยาคาร ” พระครูจันทรโอภาส (เจ้าอธิการจ้อย  
คงเท่ียง) เจ้าอาวาสวัดด่าน พร้อมด้วยประชาชน  ได้ยื่นเรื่องขอเปิดโรงเรียนมัธยมสามัญศึกษาขึ้น ได้รับอนุมัติ
จากกรมสามัญศึกษาให้เปิดเรียน เมื ่อวันที ่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2498 มีนายรังสรรค์  คงเที ่ยง  
เป็นครูใหญ่ ในปี พ.ศ. 2513  ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 340 ,000 บาท และได้รับเงินบริจาค 
จากนายหวอด นางทรัพย์ คงเที่ยง จำนวน  100,000  บาทสร้างอาคารเรือนไม้  2  ชั้น สปช. แบบ 004 
จำนวน  8  ห้องเรียน ต่อมา ได้เปลี่ยนสังกัดจากกรมสามัญเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัต ิโอนการบร ิหารการประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 การก่อสร้างอาคารเรียนการปรับปรุงสภาพโดยรอบได้รับการพัฒนาโดยลำดับ 
 สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ในบริเวรที่ดินของวัดด่าน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยใช้พื้นที่วัดเป็นส่วนของโรงเรียน  
วัดด่าน  จำนวน  1  ไร่  1  งาน  90  ตารางวา 
 ปัจจุบันเปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 2 หลัง  
อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม 3 หลัง   
 การเดินทางจากที่ว่าการเขตยานนาวาถึงโรงเรียนโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะทาง 6.5  
กิโลเมตร ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ประมาณ  13.4  
กิโลเมตร  
 การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษา           
ปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 299 คน  เป็นนักเรียนชาย 139 คน นักเรียนหญิง 160 คน 
 
2.  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  “ ยิ้มง่าย ไหว้สวย นามวัดด่าน ” 
3.  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  “ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ” 
4.  คำขวัญ 

“ เรียนให้รู้ ดูพินิจ คิดให้เป็น เด่นด้วยงาน สานเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

แผนปฏบิัติการประจำปี พ.ศ. 2564  
ของโรงเรียนวัดดา่น (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ)์ 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

                                  
บทนำ 
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5.  ปรัชญาโรงเรียน 
  “ ปญฺญาว ธเนน  เสยฺโย ” ปญัญาประเสริฐกว่าทรัพย์ ”  
6.  สีประจำโรงเรียน 
  “ ชมพู เหลือง ” 
7.  ภาระงาน / ปริมาณ 
 จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  เน้นการอ่านออก 
เขียนได้ คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้วยหลักธรรมคำสอนของศาสนา สื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ห่างไกลยา
เสพติด  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
โครงสร้าง  การบริหารงานโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 งาน ดังต่อไปนี้ 

1. การบริหารวิชาการ 
2. การบริหารงบประมาณ 
3. การบริหารงานบุคคล 
4. การบริหารทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดด่าน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สถานศึกษา 

การบริหารวิชาการ 

นักเรียนโรงเรียนวัดด่าน 

การบริหารทั่วไป 

นายสุริยา  เบ้าลา  
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สถานศึกษา 

ผู้ปกครองนักเรียน 

นางบำเพ็ญ  หว้ามุกข ์
นางสาววรรณพร  ชุมภูทอง 
 
 

นางพัชราภรณ์  สมวงษ์ 
 

นางสาวสุนทรี  หลาบเจริญ 
นายยุทธชัย  ศิลาแลง 

นายสมเกียรติ  นวลวันด ี
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 39 
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9. โครงสร้างแผนงาน/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้อำนวยการ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

การบริหารวิชาการ 
1.โครงการพัฒนาระบบการวดัและ
ประเมนิผล 
2.โครงการพัฒนาผู้เรียนให้ททีักษา
ในการทำงาน รกัการทำงาน 
สามารถทำงาน ร่วมกับผูอ้ื่นได้ 
และมเีจตคตทิี่ดีตอ่อาชีพสจุริต 
3.โครงการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 
4.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร ์
5.โครงการส่งเสริมความสามารถ
และทกัษะกระบวนการคิดของ
ผู้เรยีน 
6.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7.โครงการส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้ของผู้เรียน 
8.โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษา 
9.โครงการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ
ทางด้านวิชาการ 
10.โครงการนเิทศภายใน
สถานศกึษาเชิงระบบเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศกึษา 
11.โครงการอ่านออกเขยีนได ้

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
12.โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
13.โครงการพัฒนาครูระดับ
ปฐมวยั 
14.โครงการจัดองค์การและ
โครงสร้างระบบการบริหารงานใน
โรงเรียน 
15.โครงการส่งเสริมความรู้
ความสามารถของคร ู
16.โครงการจัดจ้างบุคลากร
ทดแทนอัตรากำลังที่ขาดแคลน 
 

การบริหารงบประมาณ 
17.โครงการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์
การเรยีน ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน 
ฯลฯ 
18.โครงการจัดซือ้วัสดุในการ
จัดการเรียนการสอนและวัสดุ
สำนักเรยีน 
19.โครงการเบิกจ่ายเงินค่า
สาธารณูปโภคสถานศกึษา 
20.โครงการระดมทรัพยกรเพือ่
พัฒนาการเรียนการสอนใน
สถานศกึษา 

การบริหารทั่วไป 
21.โครงการส่งเสริมสขุภาพอนามยัโรงเรยีน 
22..โครงการโรงเรียนวิถีพทุธ 
23.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีน 
24.โครงการอาหารกลางวัน 
25.โครงการอาหารเสริม(นม) 
26.โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 
27.โครงการพัฒนาและส่งเสรมิภาพการ
ปฎิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
28.โครงการรับลกูแก้ว/ส่งลกูขวัญวนับัณฑิต
น้อย 
29.โครงการส่งเสริมเอกลักษณด์้วยการไหว้ 
30.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึ่งประสงค ์
31.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนันกัเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
32โครงการ บวร : ปลูกฝังคณุธรรม สำนกึ
ความเป็นไทยและวถิีชีวิตตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
33.โครงการอาคารสถานที ่
34.โครงการทัศนแหล่งเรยีนรู้ 
35.โครงการเกษตรพอเพยีงการเพาะเห็ด
นางฟ้า 
36.โครงการกจิกรรมพอเพียงเลี้ยงปลาดกุ 
37.โครงการทนุการศกึษานกัเรยีนด ี
38.โครงการพัฒนาและส่งเสรมิให้สถานศกึษา
เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู ้
กิจกรรมลกูเสอื เนตรนารอียู่ค่าย 
กิจกรรม English Day Camp 
กิจกรรมการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
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9. โครงสร้างแผนงาน/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) 

(ต่อ) 

นายสุริยา  เบ้าลา 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
กรรมการบริหารโรงเรียน 

จำนวน 9 คน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จำนวน  9  คน 
 
 
 
 
 
 
อ.1  อ.2  อ.3  ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6 

 
 
10.ที่ตั้ง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหาร
วิชาการ 

การบริหาร 
งานบุคคล 

การบริหาร 
งบประมาณ 

การบริหาร 
ทั่วไป 
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11. แผนผังแสดงท่ีตั้งอาคารเรียน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

12.  ข้อมูลข้าราชการครู/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดด่าน 

ข้าราชการครู 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น เบอร์โทร 

1 นายสรุิยา  เบ้าลา 58  1 ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา -  
2 นางบำเพ็ญ หว้ามกุข ์ 60 34 ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม สุขศึกษา สังคมศึกษา 084-1142138 
3 นางสาวสนุทรี  หลาบเจริญ 60 37 ครูชำนาญการ กศ.บ ประถมศกึษา คณิตศาสตร ์ 081-2550544 
4 นายสมเกียรติ  นวลวนัด ี 59 26 ครูชำนาญการ ค.บ. อังกฤษ อังกฤษ 089-7986340 
5 นางพัชราภรณ์  สมวงษ์ 50 26 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ปฐมวยั ปฐมวยั 087-8233063 
6 นายเชวง  พนัธุ์บ้านแหลม 55 29 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ประถมศกึษา วิทยาศาสตร ์ 083-9729205 
7 นางสาวฐิตินนัท์  ปั่นมาก 29 5 ครู กศ.บ วิทยาศาสตรท์ั่วไป คณิตศาสตร ์ 081-7200759 

8 นางสาววรรณพร  ชุมภูทอง 28 4 ครู กศ.บ คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 086-6609582 
8 นางเบญจพร วีรยิานนัท ์ 29 3 ครู กศ.บ ศึกษาศตร ์ สุขศึกษา

และพศึกษา 
097-0237294 

9 นางสาวองัคณา  เกตทุอง 27 3 ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 089-7200358 
10 นายยุทธชัย  ศิลาแลง 26 2 ครู ค.บ. ปฐมวยั ปฐมวยั 093-3210332 
11 นางสาวกุลฤดี  อุตสาหะ 40 9 ครู ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 092-6193787 

 

 

 

 

 

ประตูโรงเรียน 

อาคาร 1 

อาคาร 2 

 

โรงอาหาร 

ซุ้ม ตายาย 

 ซุ้มพระ 
ลาดอเนกประสงค์ 

เรือนเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลาดุก 

แปลงผักสวนครัว 

อ่างแปรงฟัน 
สระว่ายน้ำ

อนุบาล 
สนอมเด็กเล่น

อนุบาล 
ห้องสวัสดิการ 

ห้อเก็บอุปกรณ์
 

 

ซุ้มม้านลิมังกร 
ฐานการเรียนรู้ 
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[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

ลูกจ้างชั่วคราว 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน เบอร์โทร 

1 นายจักรพันธ ์ บุญรมัย ์ 33 6 ค.บ. คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร ์ รายได้สถานศึกษา 084-4310685 
2 นางสาวสมขาว อ่อนแสน 40 10 ม.3 - พี่เลี้ยงเด็กพกิาร งบประมาณ 084-4511676 
3 นางสาวเพญ็ศิริ  บุญยงั 32 6 บ.ธ.บ. คอมพิวเตอร์

ธุรกจิ 
เจ้าหน้าที่ธรุการ งบประมาณ 096-2080015 

4 นางสาวศุภาวรี์   เกดิสิน 27 2 ค.บ. ปฐมวยั ครูปฐมวยั รายได้สถานศึกษา 091-2872830 
5 นางสาวจุฑามาศ  จนัด ี 30 4 ม.3 - พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล งบประมาณ 092-6696003 
6 นางปทุมวัน  ทองคำ 47 3 ม.3 - พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล รายได้สถานศึกษา - 

 
ลูกจ้างประจำ 
 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ อายุราชการ วุฒิ วิชา เอก ตำแหน่ง เบอร์โทร 
1 นายสุระชัย  วงษ์ศิริ 51 23 ม.3  - ช่างไฟฟ้า 087-0418530 
2 นางสมเพียร  แปยาว 58 27 ม.ศ.5 - ครุภัณฑ์ชั้น 3 081-2052906 
3 นายชัยยศ  ตันติกนกพร 58 26 ค.บ. อุตสาหกรรมคิลป์ พนักงานธุรการ 3 085-9424347 
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[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

ทำเนียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดด่าน 

ปีการศึกษา 2564 
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[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

ทำเนียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดด่าน 

ปีการศึกษา 2564 
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[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

ทำเนียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดด่าน 

ปีการศึกษา 2564 
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[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

ทำเนียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดด่าน 

ปีการศึกษา 2564 
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[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

13.  ข้อมูลนักเรียน ( ข้อมูลสำรวจเมื่อ  30 เมษายน 2564) 

ระดับชั้น เพศ รวม  
 ชาย หญิง 

อ.1 
อ.2 
อ.3 

  7 
17 
10 

10 
14 
19 

17 
31 
29 

รวม 34 43 77 
ป.1   
ป.2 
ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 

20 
17 
18 
13 
18 
18 

13 
12 
14 
17 
12 
12 

33 
29 
32 
30 
30 
32 

รวม 104    80 184 
รวมท้ังหมด 138 123 261 

 
 

13.1 จำนวนนักเรียนที่ได้รบัตามเกณฑ์เข้าเรียน (10 มิถุนายน ของทุกปี) 
ระดับก่อนประถมศึกษา 

ปีการศึกษา ชั้น จำนวนเด็ก
เข้าเกณฑ ์

เกณฑ์ได้ หมายเหตุ 
จำนวน(คน) ร้อยละ 

2559 อ.1 30 39 100  
2560 อ.1 30 37 100  
2561 อ.1 30 36 100  
2562 อ.1 60 42 100  
2563 อ.1 60 32 100  

 

ระดับประถมศึกษา 
ปีการศึกษา ชั้น จำนวนเด็ก

เข้าเกณฑ ์
เกณฑ์ได้ หมายเหตุ 

จำนวน(คน) ร้อยละ 
2559 ป.1 30 33 100  
2560 ป.1 30 31 100  
2561 ป.1 30 37 100  
2562 ป.1 60 42 100  
2563 ป.1 60 32 100  

 

13.2 จำนวนนักเรียนที่ได้รบัการศึกษา (10 มิถุนายน ของทุกปี) 
ชั้น 

 
ปีการศึกษา 

 
 
อนุบาล 

 
 
ป.1 

 
 
ป.2 

 
 
ป.3 

 
 
ป.4 

 
 
ป.5 

 
 
ป.6 

 
 
รวม หม

าย
เห

ตุ 

2559 101 33 34 18 25 25 23 259  
2560 112 31 29 35 18 22 26 273  
2561 111 37 34 29 33 19 20 283  
2562 106 42 38 31 30 31 18 296  
2563 95 32 36 31 33 32 32 291  

 

3.1  จำนวนนักเรียน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
3.2  มีนักเรียนที่มีภาวะ ทุพโภชนาการ   11   คน 
3.3  มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 13  คน 
3.4  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 3 คน 
3.5  จำนวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย)  29  คน 
3.๖  สัดสว่นครู :  นักเรียน  1 :  22 คน 
 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจน / ด้อยโอกาส 
จำนวนนักเรียนยากจน / ด้อยโอกาส (คน) 

ระดับก่อนประถมศึกษา - 
ระดับประถมศึกษา 3 
รวมทุกระดับ 3 

 



 
12 

 

[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

 
 
 
 
 
        1  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่าน สรุปได้ว่าผลการประเมินในภาพรวม  
อยู่ในระดับดีเลิศ (3) 
        2  การประเมินคุณภาพภายนอก 
                  2.1  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  โรงเรียนวัดด่าน ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบแรก  โดยมีผลการประเมินมีดังนี้ 
     2.1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา  
          1) ระดับปรับปรุง  จำนวน                -               มาตรฐาน 
                             2) ระดับพอใช้      จำนวน               -        มาตรฐาน 
                             3) ระดับดี           จำนวน               4       มาตรฐาน 
          4) ระดับดีมาก      จำนวน     -  มาตรฐาน 

2.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          1) ระดับปรับปรุง  จำนวน                -               มาตรฐาน 
                             2) ระดับพอใช้      จำนวน               -        มาตรฐาน 
                             3) ระดับดี           จำนวน               1        มาตรฐาน 
                 4) ระดับดีมาก      จำนวน     3  มาตรฐาน 
                   2.2  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  โรงเรียนวัดด่าน    ได้รับการรับรองจาก
สำนักงานมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.2.1 ระดับปฐมวัย 
          1) ระดับปรับปรุง  จำนวน                 -               มาตรฐาน 
                             2) ระดับพอใช้      จำนวน                -        มาตรฐาน 
                             3) ระดับดี           จำนวน                -       มาตรฐาน 
          4) ระดับดีมาก      จำนวน                12             มาตรฐาน 

2.2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          1) ระดับปรับปรุง  จำนวน                -                มาตรฐาน 
                             2) ระดับพอใช้      จำนวน                -        มาตรฐาน 
                             3) ระดับดี             จำนวน              -       มาตรฐาน 
          4) ระดับดีมาก       จำนวน      12  มาตรฐาน 

2.3  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  โรงเรียนวัดด่าน    ได้รับการรับรองจาก
สำนักงานมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.2.1 ระดับปฐมวัย 
          1) ระดับปรับปรุง  จำนวน                 -              มาตรฐาน 
                             2) ระดับพอใช้      จำนวน                 -             มาตรฐาน 
                             3) ระดับดี           จำนวน                -              มาตรฐาน 
          4) ระดับดีมาก      จำนวน                4             มาตรฐาน 

ส่วนที่ 2 
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
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[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

2.2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          1) ระดับปรับปรุง   จำนวน                -              มาตรฐาน 
                             2) ระดับพอใช้      จำนวน                 -             มาตรฐาน 
                             3) ระดับดี           จำนวน                 1           มาตรฐาน 
          4) ระดับดีมาก      จำนวน       3          มาตรฐาน 
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[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

โรงเรียนวัดด่าน  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนักตาม
เจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เป็นอย่างดี  และผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
วัดด่านพบว่า  ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสให้การสนับสนุนองค์กร และปัจจัยภายในที่เข้มแข็ง  พร้อมที่จะ
พัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น  จึงกำหนดแนวนโยบายให้สถานศึกษาใช้เป็น
กรอบดำเนินงานตามภารกิจ  เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล ได้ประโยชน์
สูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดด่าน 

มุ่งพัฒนาผู้เรียน  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ก้าวทันเทคโนโลยี ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม รักษ์ความเป็นไทย  ตามระบอบประชาธิปไตย  ใช้ชีวิตพอเพียง   ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
พันธกิจโรงเรียนวัดด่าน 

1.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา 
2.  ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3.  ส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมไทย เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ 
4. ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณค่าและชาญฉลาด 
5. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าประสงค์โรงเรียนวัดด่าน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความรู้ มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป้าจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
4. มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต การปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ส่วนที่ 3 
กลยุทธ์สูก่ารปฏบิัติของโรงเรียนวดัด่าน  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่าน พุทธศักราช  2554 (ฉบับปรับปรุง) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่าน พุทธศักราช  2559  (ฉบับปรับปรุง) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ                   
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที ่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่  ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่าน พุทธศักราช  2559  (ฉบับปรับปรุง) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

1.  รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
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3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู ้
5.  อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
 
กลยุทธ์โรงเรียนวัดด่าน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารและจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 5 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ดำเนินชีวิตยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง          
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

 จุดเน้นโรงเรียนวัดด่าน 
 1. การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ระบบกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มสาระ โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์   
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

3. พัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
          4. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางการแข่งขัน  มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

5. เร่งรัดให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  โดยเน้นการเรียนการสอนแนววิถีพุทธ
และโรงเรียนประชารัฐ 
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1.ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   
       คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   ความมั ่นคง หมายถึง การมีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี ่ยนแปลง ทั้ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
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ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของ
ประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรร
มาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออม
สำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   ความยั ่งยืน หมายถึง การพัฒนาที ่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต  
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา  
และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ  
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตร    
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และ    ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศั กยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
    1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
    4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
    5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
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   ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชนประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก  บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที ่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอื ่นๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
    2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ใน
มิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล  และการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่น
ใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นน
วัตกรรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
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สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 
ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
    6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่
ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม   เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และนำไปสู ่การลดความเหลื ่อมล้ำและเอื ้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุต ิธรรมมีการบริหารที ่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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12. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
               ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดย
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565  ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 2.  ด้านโอกาส 
       2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
      2.2  ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตา
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      2.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน 

     2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะใน
การดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ด้านคุณภาพ 
      3.1ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก        
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
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      3.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
     3.3  ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ที่เน้นการ
พัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนา
ระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
    3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4.  ด้านประสิทธิภาพ 
    4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน    
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่
ลักษณะพิเศษ 
    4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    4.5 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐ
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โรงเรียนวัดด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้จัดทำกรอบวงเงิน
งบประมาณของแผนปฏ ิบ ัต ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยอาศัยฐานวงเง ินงบประมาณ  
รายได้สถานศึกษา และที ่ได ้ร ับการจัดสรรงบประมาณจากสำนั กงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในส่วนของงบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการโรงเรียนวัดด่าน และการ
พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนวัดด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก ร ุ ง เ ท พม ห า น ค ร  ร ว ม ท ั ้ ง ก า ร ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น น โ ย บ า ย แ ล ะย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร ป ฏ ิ ร ู ป ก า ร ศ ึ ก ษ า  
จำนวน 2,823,680.00 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื ่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน) โดยจำแนกเป็น 
  

1. งบรายได้สถานศึกษา   จำนวน       840,000.00  บาท 
   2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จำนวน   1,983,680.00  บาท 
     
    รวมทั้งสิ้น       2,823,680.00 บาท 

1. งบรายได้สถานศึกษา เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั่วไป ของโรงเรียนวัดด่าน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษา (พี่เลี้ยง และครูผู้สอน) คอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดสรรให้ (1 เครื ่อง : นักเรียน 7 คน) ตลอดปีงบประมาณ แผนการจัดสรร  
840,000.00 บาท 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ ในวงเงิน 840,000.00 บาท 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลตามเป้าหมาย 
ผลผลิต ตัวชี้วัด กลยุทธ์ของโรงเรียนวัดด่าน และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนการจัดสรร จำนวน 1,983,680.00  บาท ดังนี้

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดแผนปฏิบัตกิาร 

                                   
 



         ๒๔ 
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ลำดับ
ที ่

นโยบายและจุดเน้น 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละ 

1 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 18 1,913,581 50.51 
2 ๒. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 6 92,884 2.45 
3 ๓. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1 1,324 0.03 
4 ๔. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 4 1,019,900 26.92 

5 
๕.การศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6 732,476 19.33 

6 ๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 6 28,390 0.75 
 รวมทั้งหมด 41 3,788,555 100.00 

 
  ในส่วนของแนวทางการจัดทำโครงการใช้จ่ายงบประมาณ โรงเรียนวัดด่าน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้คำนึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2580) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ความต้องการในท้องถิ่น และสนองตอบความต้องการจำเป็นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัดเป็นสำคัญ โดยจัดทำโครงการ จำนวน 41 โครงการให้มีความครอบคลุมนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้ง 6 ด้าน (โครงการบางโครงการสามารถตอบสนองนโยบายได้หลาย
นโยบาย) 
 

โครงการโรงเรียนวัดด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดทำขึ้นจำแนกตาม
นโยบาย ดังนี้ 
1. นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
    มีโครงการของสถานศึกษาที่กำหนดขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบาย จำนวน 18 โครงการ ได้แก่ 
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ 

1 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 

2 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษาในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

3 พัฒนาเด็กปฐมวัย 

4 บ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

5 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 

6 ส่งเสริมความสามรถและทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน 
 
 



 
๒๕ 

 

[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ 

7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

8 ส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน 

9 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10 พัฒนาครูระดับปฐมวัย 

11 ส่งเสริมความรู้ความสามารถของครู 

12 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

13 อาหารกลางวันและสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 

14 รับลูกแก้ว / ส่งลูกขวัญบัณฑิตน้อย 

15 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

16 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 

17 จัดจ้างบุคลากรทดแทนอัตรากำลังที่ขาดแคลน 

18 ทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี 
 

2. นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    มีโครงการที่จัดทำขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบาย จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ 
1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ 
2 โรงเรียนวิถีพุทธ 
3 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีอยู่ค่ายพักแรม 
4 กิจกรรม English Day Camp 
5 ส่งเสริมเอกลักษณ์ด้วยการไหว้ 
6 อ่านออกเขียนได้ 

 

3. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    มีโครงการที่จัดทำขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ 
1 กิจกรรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 



 
๒๖ 

 

[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

4. นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
    มีโครงการที่จัดทำขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบาย จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ 
1 พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2 จัดซื้วัสดุในการจัดการเรียนการสอนและวัสดุสำนักงาน 
3 เบิกจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4 เบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคสถานศึกษา 

 

5. นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    มีโครงการที่จัดทำขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบาย จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ 
1 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
2 การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3 บวร : ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
4 อาคารสถานที่ 
5 เกษรพอเพียงการเพาะเห็ดนางฟ้า 
6 เกษรพอเพียง (กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก) 

 

6. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
    มีโครงการที่จัดทำขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบาย จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 
1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2 นิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบเพื่อพัฒาคุณภาพสถานศึกษา 
3 การจัดองค์กรและโครงกล้างระบบการบริหารงานในโรงเรียน 
4 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5 
พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง 
และชุมชน อย่างมีสิทธิภาพ 

6 ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 



 
๒๗ 

 

[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

ตารางโครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนวัดด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
แยกรายโครงการหลัก ตามกลุ่มบริหารงาน 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการหลัก รายละเอียดกิจกรรม 
จำนวนเงิน 

แต่ละกิจกรรม 
จำนวนเงิน 
ทั้งโครงการ 

1.โครงการพัฒนาระบบ 
การวัดและประเมินผล 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
1.กิจกรรมตามโครงการ 
1.1 ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.2 ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน 
1.3 จัดการสอบปลายภาคเรียนที ่๑ และ ๒ 

  
12,000.00 

2.โครงการพัฒนาผู้เรียน
ให้ทีทักษาในการทำงาน  
รักการทำงาน สามารถ
ทำงาน ร่วมกบัผู้อื่นได้  
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
2.1 เชิญวิทยากร 
2.2 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 
2.3 ผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมหารายได้ระหว่างเรียนลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ 

 - 

3.โครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
3.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสขุนิสัยที่ดี 
3.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและสุนทรียภาพ 
3.3 กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความรับผดิชอบ และปรับตวั
เข้ากับสังคม 
3.4 กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความใฝ่รู้มีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องและมีทักษะในการสื่อสาร มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
3.5 กิจกรรมส่งเสริมความมั่นใจและความกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม มีความรกัความสามัคคีในหมู่คณะ 

  
9,000.00 

4.โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
4.1 กิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม  
4.2 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
4.3 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สารสัมพันธ์พัฒนาผลทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4.4 กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

  
30,000.00 

5.โครงการส่งเสริม
ความสามารถและ 
ทักษะกระบวนการคิดของ
ผู้เรียน 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
5.1 กิจกรรมแสดงนิทรรศการ 

  
14,000.00 

 
 
 
 
 



 
๒๘ 

 

[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ) 

โครงการหลัก รายละเอียดกิจกรรม 
จำนวนเงิน 

แต่ละกิจกรรม 
จำนวนเงิน 
ทั้งโครงการ 

6.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
6.1 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่๖ 
6.2 กิจกรรมเปิดประชุมกองลูกเสือเนตรนารี ตามตาราง
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๑-๖ 
6.3 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่
๑-๖ 
6.4 กิจกรรมชุมนุม ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑-๖พธิีทบทวน
คำปฏิญาณและสวนสนามถวายรัชกาลที่ ๖ พธิีถวายราช
สดุดี รัชกาลที่ ๖ 
6.5 กิจกรรมบวงสรวงวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๖ 
6.7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียน          
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑-๖ 
6.8 กิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑-๓ 
6.9 กิจกรรมเข้าค่ายพกัแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่๔-๖ 

 
 

69,600.00 

7.โครงการส่งเสริมทักษะ
การแสวงหา 
ความรู้ของผู้เรียน 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
7.1 กิจกรรมหอ้งสมุด 
7.2 กิจกรรมอบรมยุวบรรณารักษ ์
7.3 กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม 
7.4 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
7.5 กิจกรรมจัดแหล่งสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  
7.6 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน 
7.7 กิจกรรมจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในหอ้งสมุด 

  
22,000.00 

8.โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
8.1 กิจกรรมดูแลชว่ยเหลือนกัเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ
ทางการเรียนรู้ 
8.2 กิจกรรมแนะแนวทางการเรียน 

  
11,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๙ 

 

[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ) 

โครงการหลัก รายละเอียดกิจกรรม 
จำนวนเงิน 

แต่ละกิจกรรม 
จำนวนเงิน 
ทั้งโครงการ 

9.โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพทางด้านวิชาการ 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม    
- ประกวดมารยาท    
- วันสำคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    
- ฝึกมารยาทงามนามวัดด่าน 
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
- กิจกรรมกีฬาภายในสานสายสัมพันธ์พีน่้อง ส.ว.ด. 
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
- แข่งขันทัศนศิลป์ภายใน/ภายนอก    
- ดนตรีไทยในพิธีการ    
- ดนตรีไทยนำสู่ท้องถิ่น    
- นาฏศิลป์ในพิธีการ    
- นาฏศิลป์นำสู่ท้องถิ่น 
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
- เรียนรู้สู่อาชีพ 
๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
- English Day Camp    
- Christmas    
- English Morning 

 
 

40,000.00 

10.โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
เชิงระบบ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
10.1 กิจกรรมนิเทศงานวิชาการ 
10.2 กิจกรรมนิเทศกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
10.๓ กิจกรรมนิเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
10.๔ กิจกรรมนิเทศกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
    

-  ไม่ใช้งบประมาณ 

11.โครงการอ่านออก
เขียนได ้

การดำเนินงานตามแผน (D) 
11.1 กิจกรรมทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 20,000.00 
รวมทั้งหมด 

 
 227,600.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๐ 

 

[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โครงการหลัก 

รายละเอียดกิจกรรม 
จำนวนเงิน 

แต่ละกิจกรรม 
จำนวนเงิน 
ทั้งโครงการ 

12.โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
12.1 กิจกรรมผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
12.2 กิจกรรมครูจัดทำแผนการเรียนรู ้
12.3 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
12.4 กิจกรรมการนิเทศภายใน 
12.5 กิจกรรมการประเมินผลจากการจัดแผนการ
เรียนรู ้
12.6 กิจกรรมการจัดทำวิจยัในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

  
4,460.00 

13.โครงการพัฒนาครูระดับ
ปฐมวัย 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
13.1 กิจกรรมแผนประสบการเรียนรู้ 
13.2 กิจกรรมผลิตสื่อและใช้เทคโนโลยีการเรียนรู ้
13.3 กิจกรรมจัดทำเครื่องมือ วัดและประเมิน
พัฒนาการ 
13.4 กิจกรรมครูจัดทำวิจยัในชั้นเรียน เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้
14.5 กิจกรรมจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

  
16,000.00 

14.โครงการจัดองค์การและ
โครงสร้างระบบการบริหารงาน
ในโรงเรียน 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
14.1 กิจกรรมโครงสร้างการบริหารงาน 
14.2 กิจกรรมแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
14.3 กิจกรรมแผนปฏิบัตกิาร 
14.4 กิจกรรมมาตรฐานการศึกษา 
14.5 กิจกรรมระบบควบคุมภายใน 
14.6 กิจกรรมข้อมูลสารสนเทศ 
14.7 กิจกรรมประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
14.8 กิจกรรมนิเทศภายใน 

  
6,130.00 

15.โครงการส่งเสริมความรู้
ความสามารถของครู 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
15.1 กิจกรรมการอบรม 
15.2 กิจกรรมการจัดทำแผนการเรียนรู้ 
15.3 กิจกรรมการใช้เทคนิคการเรียนการสอน 
15.4 กิจกรรมการจัดทำสือ่การเรียนรู ้

  
1,804.00 

16.โครงการจัดจ้างบุคลากร
ทดแทนอัตรากำลังที่ขาดแคลน 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
เสนอโครงการเพื่อขอเพื่อขออนุมัต ิ
- ประกาศรับสมัคร 
- จัดจา้งบุคลากรทดแทนอัตรากำลังที่ขาด 

  
492,000.00  

รวมท้ังหมด 
 

520,394.00 
 
 
 



 
๓๑ 

 

[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
โครงการหลัก 

รายละเอียดกิจกรรม 
จำนวนเงิน 

แต่ละกิจกรรม 
จำนวนเงิน 
ทั้งโครงการ 

17.โครงการเบิกจ่ายค่า
อุปกรณ์การเรียน  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
-จัดทำข้อมูลและรวบรวมข้อมูลงบประมาณ ได้แก่  ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน,  เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  

  
524,600.00 

18.โครงการจัดซ้ือวัสดุใน
การ 
จัดการเรียนการสอนและ
วัสดุสำนักเรียน 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
-จัดทำข้อมูลและรวบรวมข้อมูลในการจดัซ้ือวัสดุ 
-จัดซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน และวัสดุ
สำนักงานตามความต้องการของครูและ บุคลากร 
ทำการเบิกจ่ายงบประมาณจัดซ้ือวัสดุ/อปุกรณ์ 

  
34,000.00 

19.โครงการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าสาธารณูปโภคสถานศึกษา 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
-จัดทำข้อมูลและรวบรวมข้อมูลงบประมาณ  
ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าอินเทอร์เน็ต 
ค่าน้ำมันรถยนต์ และค่าโทรศัพท ์
-จัดทำเร่ืองเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถกูต้องตาม
ระเบียบการเงินและพัสด ุ

  
409,800.00 

20.โครงการระดมทรัพยกร 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
-สำรวจจำนวนนกัเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖4 
-สำรวจจำนวนนกัเรียน ณ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖4 

  
ไม่ใช้งบประมาณ 

รวมทั้งหมด  968,400.00 
 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
โครงการหลัก 

รายละเอียดกิจกรรม 
จำนวนเงิน 

แต่ละกิจกรรม 
จำนวนเงิน 
ทั้งโครงการ 

21.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยโรงเรียน 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
21.1 กิจกรรมกำจัดเหา 
21.2 กิจกรรม อย. น้อย 
21.3 กิจกรรมกำจัดลูกนำ้ ยุงลาย 
21.4 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
- การฉีดวัคซีน 
- การบันทึกภาวะโภชนาการ 

  
25,717.00 

 
 
 
 
 
 
 



 
๓๒ 

 

[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
โครงการหลัก 

รายละเอียดกิจกรรม 
จำนวนเงิน 

แต่ละกิจกรรม 
จำนวนเงิน 
ทั้งโครงการ 

22.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ การดำเนินงานตามแผน (D) 
22.1 กิจกรรมนำนักเรียนเข้ารว่มทางพทุธศาสนาในวัน
สำคัญ 
22.2 กิจกรรมสวดมนต์ในวันพระ 
22.3 กิจกรรมใส่ชุดขาวในวันพระ 
22.4 กิจกรรมทานเจในวันพระ 
22.5 กิจกรรมโครงงานเด็กดีศรีวัดด่าน 
22.6 กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห ์
22.7 กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชั่วโมง
เรียน 

  
10,000.00 

23.โครงการพัฒนาระบบ
ดูแล 
ช่วยเหลือนกัเรียน 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
23.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนกัเรียน 
23.2 กิจกรรมแนะแนว 
23.3 กิจกรรมการออกกำลังกาย 
23.4 กิจกรรมดนตรีไทย 
23.5 กิจกรรมคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา 
23.6 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
23.7 กิจกรรมต้านยาเสพติด 
23.8 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
23.9  กจิกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
23.10  กจิกรรมครู DARE 

  
15,000.00 

24.โครงการอาหารกลางวัน การดำเนินงานตามแผน (D) 
-จัดเมนูอาหารกลางวันแก่นักเรียนและบุคลากร 
- จัดซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง รวมถงึเครื่องอุปโภค
บริโภคที่จำเป็นในการจัดบริการอาหารกลางวัน 

  
1,120,000.00 

25.โครงการอาหารเสริม
(นม) 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
-สำรวจจำนวนนกัเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖3 
- สำรวจจำนวนนักเรียน ณ วันที ่๑๐ พ.ย. ๒๕๖3 
- จัดสถานที่รับ เก็บอาหารเสริม (นม) ให้ถูกสุขลักษณะ 
- จัดสรรอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียนครบทุกคน 

  
620,676.00 

26.โครงการจัดระบบ
ประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
-การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ งบประมาณ  

  
3,260.00 

27.โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมภาพการปฎบิัติงาน
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
-การจัดประชุมผูป้กครองการจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

  
8,000.00 

28.โครงการรับลูกแก้ว/ 
ส่งลูกขวัญวันบัณฑิตน้อย 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
28.1 กิจกรรม รับลูกแก้ว  
28.2 กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย 

  
15,000.00 

 



 
๓๓ 

 

[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
โครงการหลัก 

รายละเอียดกิจกรรม 
จำนวนเงิน 

แต่ละกิจกรรม 
จำนวนเงิน 
ทั้งโครงการ 

29.โครงการส่งเสริมเอก 
ลักษณ์ด้วยการไหว ้

การดำเนินงานตามแผน (D) 
29.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ ์
29.2 กิจกรรมทักทายดว้ยการไหว ้,สาธิตการไหว ้
29.3 กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม 
29.4 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

 - 

30.โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมและค่านยิมที่พึ่ง
ประสงค์ 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
30.1 กิจกรรมการปฏบิัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย งานขนมหวานถิ่นยานนาวา ประเพณีอัฐมีบูชา 
มารยาทไทย  
30.2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  
30.3 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันขึ้นปีใหม่  วัน
เด็ก วันคล้ายวันกอ่ตั้งโรงเรียน   
30.4 กิจกรรมส่งเสริมการใช้กระดาษ น้ำ ไฟ อย่าง
ประหยัด 
30.5 กิจกรรมปฏิบัติตามระเบยีบของห้องเรียน/
โรงเรียน 

  
17,000.00 

31.โครงการเกษตรเพื่อ
อาหาร 
กลางวันนักเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
-ปรับปรุงโรงเรือน 
- สร้างแปลงเพาะปลกูและเตรียมสถานที่ 

  
35,000.00 

32.โครงการ บวร : ปลูกฝัง
คุณธรรม  
สำนึกความเป็นไทยและวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
32.1 กิจกรรมทำบุญใส่บาตร 
32.2 กิจกรรมครูพระมาสอน (ป.๑-๖) 
32.3 กิจกรรมสอบธรรมศึกษานกัธรรมตรี โท และเอก 
32.4 กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจ พอเพียง
ทุกกลุ่มสาระฯ 
ประหยัด ออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของทั้งของโรงเรียน
และตนเอง 

  
11,000.00 

33.โครงการอาคารสถานที ่ การดำเนินงานตามแผน (D) 
-ปรับภูมิทัศน์ล้อมเอื้อต่อการเรียนรู ้
- ซ่อมแซมห้องเรียน หอ้งปฏิบัตกิาร อาคารเรียน 
- ดูแลความสะอาดห้องเรียนและอาคาเรียน 

  
20,000.00 

34.โครงการทัศนแหล่ง
เรียนรู ้

การดำเนินงานตามแผน (D) 
34.1 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่

  
40,000.00 

35.โครงการเกษตรพอเพียง 
การเพาะเห็ดนางฟ้า 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
-ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า 
- สั่งซ้ือก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 
- เปิดดอกและเก็บเกีย่วผลผลิต 

  
7,300.00 

 
 



 
๓๔ 

 

[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
โครงการหลัก 

รายละเอียดกิจกรรม 
จำนวนเงิน 

แต่ละกิจกรรม 
จำนวนเงิน 
ทั้งโครงการ 

36.โครงการกิจกรรม
พอเพียง 
เล้ียงปลาดุก 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
36.1 กิจกรรมทำบ่อซีเมนต์ 
36.2 กิจกรรมเตรียมพันธ์ปลาดกุ 
36.3 กิจกรรมเตรียมอาหารปลาดุก 
36.4 กิจกรรมเล้ียงปลาดุก 

  
38,500.00 

37.โครงการทุนการศึกษา 
นักเรียนดี 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
37.1 กิจกรรมทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  
10,000.00 

38.โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
-การจัดกิจกรรมของท้องถิ่น ประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น 
-การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
- การศึกษานอกสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
- การจัดกิจกรรมวันสำคัญของสถานศึกษา- การประชุม
ผู้ปกครอง 

  
51,500.00 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีอยู่
ค่าย 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
-กิจกรรมถวายราชสดุด ี
-กิจกรรมเปิด-ปิดประชุมกอง 
-กิจกรรมระเบยีบแถว 
-กิจกรรมกางเต้นท์ 
-กิจกรรมวางแผนงบประมาณจา่ยอาหาร 
-กิจกรรมผจญภัย 
-กิจกรรมบกุเบิก 

  
30,560.00 

กิจกรรม English Day 
Camp 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
-กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้คำศัพท ์
-.กิจกรรมประโยคสนทนา 
-.กิจกรรมถามตอบ 
-.กิจกรรมไวยากรณ์  
-.กิจกรรมทดสอบ 

  
1,324.00 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
กิจกรรม WDEP – Watdan  English  Program 
    สไตย์โรงเรียนวัดด่าน 
   - E-Vocabularies 
   - E-Games 
   - E-Balls 
   - E-Test 
   - E-Write 
   - E-Daily 
   - E-Talk 
   - E-Read 

  
1,324.00 

รวมทั้งหมด 
 

   2,081,161.00 



 
๓๕ 

 

[ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร] 
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