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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ค ำน ำ 

            แผนปฎิบัติการเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการวางเป้าหมายในการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ขึ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นของ
โรงเรียน โดยเน้นกรอบงานท้ัง 4 แผนงาน คือ แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ แผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล และแผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
              โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฎิบัติการประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีช่วยกันระดมความคิด 
จัดท าแผนปฎิบัติการของโรงเรียนจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
   
 
                                                                                 
 
 
 
 
       (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

                                                       สำรบัญ                                                 หน้ำ 
ค าน า            ก  
สารบัญ            ข 
แผนผังบริหารโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)       ๑ 
แผนท่ีท่ีต้ังโรงเรียน          ๒  
ข้อมูลท่ัวไป           ๓ 
แนวคิดหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        7 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน         9 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    11 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ          12 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์          13 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียน       14 
จุดเน้น นโยบายโรงเรียน          15 
ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม       16 
แผนปฏิบัติกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร        ๑๘ 

1. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ๑๙ 
2. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕ 
3. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   3๑ 
4. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ๓๗ 
5. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  4๒ 
6. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ๔๗ 
7. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   5๒ 
8. โครงการ ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๗                    
9. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET ป.6 NT.ป.3 และ RT.ป.1 6๒ 
10. โครงการ แข่งขันทักษะวิชาการและเปิดโลกวิชาการสู่สาธารณชน    ๖๘ 
11. โครงการ นิเทศและวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน     7๓ 
12. โครงการ ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน     ๗๙ 
1๓. โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา     ๘๕ 
1๔. โครงการ งานทะเบียนวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน   ๙๐ 
1๕. โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (วันเกียรติยศ)   ๙๔ 
1๖. โครงการ แนะแนวการศึกษา        ๙๙ 
1๗. โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย       1๐๔ 
๑๘. โครงการ พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยและการพัฒนาหลักสูตร    1๐๙ 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

๑๙. โครงการ บัณฑิตน้อย        ๑๑๔  
2๐. โครงการ พัฒนาชีวิตเด็กปฐมวัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     1๑๙ 
2๑. โครงการ โรงเรียนสุจริต (หลักสูตรต้านทุจริต)      1๒๔ 

แผนปฏิบัติกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ        1๒๙ 
1. โครงการ พัฒนางานการเงิน การบัญชี และพัสดุ      1๓๐ 
๒. โครงการ จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานและส่ือการเรียนการสอน   1๓๕ 
๓. โครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน       1๔๐ 
๔. โครงการ พัฒนางานธุรการและสารบัญ       1๔๕ 

แผนปฏิบัติกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล        1๕๐ 
1. โครงการ พัฒนาบุคลากรท้ังระบบ       1๕๑ 
๒. โครงการ โรงเรียนคุณธรรม        1๕๖ 
๓. โครงการ โรงเรียนประชารัฐ        1๖๒ 

แผนปฏิบัติกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป         1๖๗ 
1. โครงการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา     1๖๘ 
2. โครงการ ต่อต้านส่ิงเสพติด และอบายมุข      ๑๗๓ 

      3. โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานในโรงเรียน     ๑๗๘ 
 4. โครงการ กีฬาภายในและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ      ๑๘๓ 

๕. โครงการ ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน      ๑๘๘ 
 ๖. โครงการ อาหารกลางวัน        ๑๙๔ 
        ๗. โครงการ อนามัยดี ชีวีมีสุข        2๐๐ 
         ๘. โครงการ อาหารเสริม (นมโรงเรียน)       2๐๖ 

๙. โครงการ พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศระบบโสตทัศนูปกรณ์และการประชาสัมพันธ์ 2๑๑ 
๑๐. โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า        ๒๑๗ 
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      มูลนิธิพระยาประเสริฐ และคุณหญิงกระจ่าง สิงหเสนี  

                                                                                                              คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 

 

กองทุนพัฒนำกำรศึกษำชุมชนวัดตึก คลองถม ม้ำเก็ง 

กลุม่บรหิำรวิชำกำร 

 

กลุม่บรหิำรงบประมำณ 

 

กลุม่บรหิำรงำนบุคคล 

 

กลุม่บรหิำรทัว่ไป 

 1. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร  
2. งำนพฒันำหลักสตูรสถำนศึกษำ   
3. งำนบริหำรกลุ่มสำระเรียนรู้และจดักำรเรียนกำรสอน 
4. งำนนเิทศและติดตำมผลกำรศึกษำ  
5. งำนทะเบียนวัดผลประเมนิผลและเทียบโอนผลกำร
เรียน 
6. งำนแนะแนวกำรศึกษำ   
7. งำนพฒันำระบบประกันคณุภำพกำรศึกษำ  
8. งำนห้องสมุดและพฒันำแหล่งเรียนรู ้  
9. งำนกิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน   
10. งำนวิจัยและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ  
11. งำนพัฒนำสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 
12. งานจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจ าป ี
13. งำนสำยชัน้และส่งเสริมพัฒนำศักยภำพนักเรียน 
14. งำนประสำนควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำกับองค์กร
อ่ืน 

1.  งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

2. งำนกำรบริหำรเงินงบประมำณ และเงิน

นอกงบประมำณ 

3. งำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและ

สินทรัพย์ 

4. งำนกำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำร

จ่ำยเงินและน ำเงินส่งคลัง 

5. งำนกำรเงินและบัญชี 

6. งำนธุรกำรและสำรบรรณ 

7. งำนพัสดุ 

8. งำนเงินเดือนครูและสวัดิกำรบุตร

ข้ำรำชกำร 

9. งำนควบคุมและตรวจสอบภำยใน 

10.กำรสวัสดิกำรครู สหกรณ์ออมทรัพย์คร ู

11.งำนสำธำรณูปโภคและเงินเดือนลูกจ้ำง 

12.งำนระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 

1. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

2. งำนสรรหำบรรจุแต่งต้ัง กำรออก กำรย้ำย 

และกำรลำ 

3. งำนวินัยข้ำรำชกำร บุลำกรและกำรลงโทษ 

4. งำนทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) และบัตร

ประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ 

5. งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญตรำ 

6. งำนพัฒนำครู บุคลำกร ส่งเสริม 

วิทยฐำนะ มำตรฐำนวิชำชีพครู 

7. งำนควำมสัมพันธ์กับชุมชน 

8. งำนเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยใน

สถำนศึกษำ 

9. งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

10. งำนโรงเรียนประชำรัฐ 

11. งำนโรงเรียนคุณธรรม 

12. งำนโรงเรียนสจุรติ 

   โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนโรงเรยีนวัดชยัชนะสงครำม(วดัตกึ) 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

1. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 
2. งำนอำคำรสถำนที่ ภูมิทัศน์และรักษำ
ควำมสะอำด 
3. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. งำนระเบียบวินัยและควำมประพฤติ
นักเรียน 
5. งำนรับนักเรียนและจัดท ำส ำมะโน
นักเรียน 
6. งำนทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
7. งำนส่งเสริมประชำธิปไตยใน
สถำนศึกษำ 
8. งำนประชำสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษำ   
9. งำนอนำมัยและโภชนำกำร  
10. งำนร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียน 
11. งำนคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ  
12.งำนประกันอุบัติเหตุ  
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

แผนที่โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม(วัดตึก) สพป.กรุงเทพมหำนคร 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม(วดัตกึ) 

1. ข้อมูลพื้นฐำน 

1.1 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ต้ังอยู่ในบริเวณพื้นท่ีวัดชัยชนะสงคราม เลขท่ี 83/1 ถนนมหาจักร 
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100 หมายเลขโทรศัพท์ 02-221-3879 
โทรสาร  02-222-3861 E-mail : schoolwatchai@gmail.com  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดท าการเรียนการสอนครั้ง
แรก เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2504  มีเนื้อที่ท้ังหมด 260 ตารางวา ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับ
ปฐมวัยถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

1.2 ประวัติโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)   เดิมเป็นโรงเรียนส่วนกลาง  สังกัดกองการประถมศึกษา       
ต้ังอยู่บริเวณพื้นท่ีวัดชัยชนะสงคราม ถนนวรจักร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร แต่เดิมมาท่ีดิน
ของวัดเป็นบ้านของเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ ต้นสกุล สิงหเสนี) ท่ีสมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 ภายหลังจากท่านได้รับการแต่งต้ังให้เป็นแม่ทัพไปรบกับญวนและ
เขมรจนได้รับชัยชนะกลับมาเมื่อปี พ.ศ.2391 เกิดศรัทธาแรงกล้าประสงค์จะท านุบ ารุงพระบวรพุทธศาสนาให้เจริญ
สถาพรสืบไป จึงยกพื้นท่ีบ้านของตนเองถวายเป็นวัดและด าเนินการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์และต้ังช่ือว่า “วัดชัยชนะ
สงคราม” พื้นท่ีท้ังหมดของวัดมี 7 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา   

ในปี พ.ศ.2504 พระพิพัฒน์สังวรคุณ (สาย) เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม เห็นความส าคัญของการศึกษาจึงได้
อนุญาตให้ใช้ท่ีดินของวัดในการก่อสร้างโรงเรียน จ านวน 1 หลัง อาคาร 3 ช้ัน ใช้พื้นท่ีบริเวณวัดประมาณ  260  
ตารางวา ในสมัย ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2504 ประกอบพิธี
เปิดป้ายโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2508  ในระยะแรกเปิดท าการสอนเฉพาะช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5-7  โดยมีคุณหญิงเจือ นครราชเสนี ผู้สืบสกุล สิงหเสนี เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนคน
แรกคือ ม.ร.ว.สุรธวัช  ศรีธวัช 

ต่อมาในปี พ.ศ.2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนใหม่จากกระทรวงศึกษาธิการ ขนาด 5 
ช้ัน 32 ห้องเรียน จ านวน 14,538,000 บาท (สิบส่ีล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และงบสมทบจาก
คณะกรรมการโรงเรียนร่วมกับชุมชนวัดตึก จ านวน 5,777,600  บาท  (ห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาท
ถ้วน) โดยท าการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเดิมเพื่อสร้างหลังใหม่แทนได้เริ่มท าการก่อสร้างต้ังแต่วันท่ี 10 มิถุนายน 
2540 ขณะก่อสร้างได้ย้ายนักเรียนไปเรียนช่ัวคราวที่บริเวณระเบียงรอบๆพระอุโบสถวัดชัยชนะสงคราม ซึ่งได้รับความ
เมตตานุเคราะห์จากพระราชวิริยสุนทร(ยิน)ขณะด ารงสมณศักด์ิพระครูวรกิจจาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม 
ต่อมาเมื่ออาคารเรียนหลังใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์จึงได้ย้ายนักเรียนทุกห้องเข้ามาเรียนเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2542   

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) มีความตระหนักท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สนองนโยบายของรัฐบาล ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และในทุก
ด้าน โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

mailto:schoolwatchai@gmail.com
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2. ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร  
2.1 ข้อมูลท าเนียบผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 

1. ม.ร.ว.สุรวัช  ศรีธวัช     ด ารงต าแหน่ง 17 พฤศจิกายน 2504 - 9 เมษายน 2506 
2. นางสมร  บุราวาส   ด ารงต าแหน่ง 10 เมษายน 2506 - 30 กันยายน 2515 
3. นายวิเชียร  รักวงศ์วาน  ด ารงต าแหน่ง 1 ตุลาคม 2515 - 30 กันยายน 2524  
4. นายโกศล  จันทพัฒน์   ด ารงต าแหน่ง 1 ตุลาคม 2524 - 11 กันยายน 2528 
5. นายไพบูลย์  วงศ์ยะรา  ด ารงต าแหน่ง 12 กันยายน 2528 - 2 พฤศจิกายน 2530 
6. นายชลอ  มงคลการุณย์  ด ารงต าแหน่ง 3 พฤศจิกายน 2530 - 11 กันยายน 2534 
7. นายประเสริฐ  นิตย์มี   ด ารงต าแหน่ง 30 มกราคม 2534 - 2 สิงหาคม 2537 
8. นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ด ารงต าแหน่ง 18 พฤศจิกายน 2537 - 4 พฤศจิกายน 2547 
9. นางเพ็ญศรี  กรุณี   ด ารงต าแหน่ง 4 พฤศจิกายน 2547 - 28 กันยายน 2549 
10. นายนาวี  ยั่งยืน   ด ารงต าแหน่ง 12 ตุลาคม 2549 - 7 พฤศจิกายน 2550 
11. นางณัฐิศา  พรหมเลิศ  ด ารงต าแหน่ง 8 พฤศจิกายน 2550 – 11 พฤศจิกายน 2551 
12. นายศักดา สถาพรวจนา ด ารงต าแหน่ง 24 พฤศจิกายน 2551  - 6 ตุลาคม 2553 
13. นายสมัย  สวนสอน  ด ารงต าแหน่ง 24 มกราคม 2554 - 18 ธันวาคม 2557 
14. นางดารณี คุณอนันต์  ด ารงต าแหน่ง 25 ธันวาคม 2557 – 26 ตุลาคม 2559 
15. นายประเศียร  วิชัย            ด ารงต าแหน่ง 27 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561 
16. นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข        ด ารงต าแหน่ง 1 มีนาคม  2562 - ปัจจุบัน 

2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำคนปัจจุบนั  
             นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (พธ.บ.พุทธศาสตร
บัณฑิต คณะครุศาสตร์ -สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปริญญาโท (ศษ.ม. -การบริหาร
การศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง ด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน 

2.3 รองผู้อ ำนวยกำรสถำศึกษำ    - ไม่มี- 
 2.4 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน  
  1. กลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม นางสาววาณี  คมข า วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.-ภาษาไทย) 
ปริญญาโท (ค.ม. -นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)  
  2. กลุ่มบริหารท่ัวไป หัวหน้ากลุ่ม นายวิรัตน์  รวมกิ่ง  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.-พลศึกษา)   
  3. กลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้ากลุ่ม นายโครงการ  อ่อนจันทร์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
(ค.บ. -ภาษาอังกฤษ) 
  4. กลุ่มบริหารงบประมาณ หัวหน้ากลุ่ม นางวงศมน เหมทานนท์  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.
บริหารการศึกษา) 
3. สัญลักษณ์ต่ำงๆ ของโรงเรียน 

3.1 ปรัชญาโรงเรียน            “ความรู้คู่คุณธรรม น าความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล” 
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3.2 คติพจน์โรงเรียน                  “สุวิชาโน ภว    โหติ  ความเป็นผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ” 
     

3.3 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 

3.4 อักษรย่อของโรงเรียน        “ส.ช.ค” 
  3.5 เพลงมาร์ชโรงเรียน 

อันโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม            เล่ืองลือนามเกียรติประวัติเป็นศักดิ์ศรี 
  เกียรติศักดิ์ของเราพิทักษ์ยิ่งชีพยอมพลี  รักรู้หน้าท่ีกระท าดีช่ือเสียงเกริกไกร 
   ซื่อสัตย์อดทนศิษย์ฝึกฝนมานะเรียน รู้พากเพียรสู้บากบั่นไม่หวั่นไหว 
       จุดสว่างส่องน าทางก้าวเดินไป   เราต่างพร้อมใจเทิดทูนไว้แหล่งวิชา 
   พี่น้องเราน้ าตาลแสดเด่น   ร่วมพลังเป็นศักดิ์ศรีสง่า 
       มีรูปสิงห์และดาบอาญา    งามดวงตราสถาพร 
   อันโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม  สมญานามเกียรติประวัติอนุสรณ์ 
      เด่นประจักษ์อนุรักษ์พระประทานพร  สถิตถาวรเกียรติขจรคู่ฟ้าไทย 
4. ข้อมูลบุคลำกร 
 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 256๔ ดังนี้ 
   ตารางแสดงจ านวนบุคลากรโรงเรียน จ าแนกตามประเภท  

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 
รองผู้อ านวยการ - - - - - 
ครูประจ าการ 3 7 - 7 3 
ครู(อัตราจ้าง) - 1 - 1 - 
พนักงานราชการ - 1 - 1 - 
ครู(ธุรการ) - - - - - 
ลูกจ้างประจ า - 1 1 - - 
ครู(พี่เล้ียงอนุบาล) - 2 2 - - 
พนักงานขับรถ 1 - 1 - - 

รวม 
5 12 

4 9 4 
17 
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5. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
           ตำรำงแสดงอำคำรเรียน และห้องต่ำงๆ 

 

ประเภทอำคำร 
 

จ ำนวน  
(หลัง) 

 

จ ำนวนห้องเรียน  
(ห้อง) 

 

หมำยเหตุ 

อาคารเรียนอเนกประสงค์ 1 5 ช้ัน 40 ห้อง  
ห้องเรียน - 14  
ห้องพิเศษ - 15  

ห้องผู้บริหาร - 1  
ห้องพักคร ู - 2  

ส านักงาน/ธุการ - 1  
ห้องประชุม - 3  

ห้องอาหารครู - 1  
ห้องพัสดุ - 2  
ห้องสมุด - 1  

ห้องพยาบาล - 1  
ห้องสหกรณ ์ - 1  
ห้องโสตฯ - 1  

ลานเอนกประสงค์ - 1  
ลานกีฬา - 2 (ช้ัน 6 ดาดฟ้า)  
ห้องส้วม - 37  

ห้องจริยธรรม/ดนตร ี - 1  
ห้องวิชาการ - 1  

ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ - 3  
ห้องพักนักพฒันา  1  

โรงครัว  1  
แนวคิดหลักในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) มีความมุ่งมั่นท่ีจะน าพาองค์กรพัฒนาทักษะของเด็กไทยในศตวรรษท่ี 
21 ซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้ 3R x 8C ซึ่งจัดวา่เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 3R คือ (R)Reading : อ่านออก (W)Riting 
: เขียนได้ และ (A)Rithenmatics : คิดเลขเป็น 
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 3C ประกอบไปด้วย 
 1. Critical Thinking and Problem Solving : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาได้ 
 2. Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
 3. Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้าม
วัฒนธรรม 
 4. Collaboration teamwork and leadership : ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
 5. Communications information and media literacy : ทักษะในการส่ือสาร และการรู้เท่าทันส่ือ 
 6. Computing and ICT literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 7. Career and learning skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ 
 8. Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานส าคัญของทักษะ 
 แนวคิดในหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจะน าพาองค์กรพัฒนางานตามกรอบภารกิจของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึด
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM : Result-Based Management) โดยให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา กระบวนการในรูปแบบ PDCA มุ่งพัฒนางาน ดังนี้ 
 1. ความสามารถทางการอ่านการเขียนภาษาไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โดยจะส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู น าความรู้สู่การปฏิบัติ มีการจัดท าส่ือหรือนวัตกรรม วางแผน
นิเทศและติดตาม สรุปติดตามรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 2. ผลงานหรือรางวัลท่ีเกิดจากการบริหารจัดการ โดยจะให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาปฏิบัติการ
ประจ าปี มีแผนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องชัดเจน และด าเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ก ากับติดตาม ตรวจสอบ 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา เผยแพร่ผลงาน 
 3. ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระฯ โดยจัดท าแผนและ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล พัฒนาครูด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 
พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมศักยภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ จัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดให้มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือท่ีมี
มาตรฐานด้วยวิธีและรูปแบบท่ีหลากหลายตามสภาพจริง และจัดให้มีระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
 4. การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคม เพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา โดยการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติงานตามแผน บริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา บริหารการเงินและพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ อาทิ การระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยไม่มีการบังคับ จัดให้มีบัญชีรายรับ-รายจ่ายท่ีชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 5. การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการหลากหลายสอดคล้องตามความ
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ต้องการ สนับสนุนครูบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางาน การมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ติดตามประเมินผล ผลการพัฒนาและน าความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
 6. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Goverment) ๖ หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์คือ เป็น
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ครู บุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วินัย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระท าผิดวินัยด้วยกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการควบคุมก ากับ การปฏิบัติงาน 
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และมีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง  
 7. การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน โดยจัดให้มีการประชุมวางแผนโครงการ หรือ
กิจกรรมท่ีปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้น าในการท างาน
เชิงรุกร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา ให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 8. อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน โดยจะด าเนินการก าหนด
ผู้รับผิดชอบและจัดท าแผนการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  
ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยมีข้อมูลนักเรียนในวัยเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน มีการปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจังท างานเชิง
รุก ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ติดตามประเมินผลและรายงานการรับนักเรียนอย่างเป็นระบบ  
 9. อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน จัดให้มีมีแผนงาน/โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียน 
มีคณะกรรมการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการวางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวิชาชีพ การหารายได้ระหว่างเรียน การน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง ให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่ออย่างหลากหลาย มีการสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ  
กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 

ลักษณะของการบริหารงานโรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานท่ีเน้นผลงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
1. มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย  พ.ศ.๒๕๖๑  จ านวน  ๓  มาตรฐาน   

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

  1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
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  1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  
  2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
  2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเยนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
  3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
  3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
  3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
2. มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.๒๕๖๑  จ านวน  ๓  มาตรฐาน   

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน   
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดก ารเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน   
ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการ

อ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคeนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ วิชาชีพ และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการ
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน  

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
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 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
  1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
  4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 6) จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดก ำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ  

กระบวนการจัดการเรียนก ารสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 2) ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

 3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้  
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรมำตรฐำนศึกษำของสถำนศึกษำ 



๑๑ 
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แนวคิดหลักท่ีโรงเรียนใช้ในการบริหารจัดการ คือ การท างานแบบมีส่วนร่วมโดยมีการร่วมคิด  ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย บริหารจัดการพัฒนางานตามวงจร Deming - PDCA  (Plan, 
Do, Check, Action)  โรงเรียนใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือในการวาง
แผนการท างานในทุกกิจกรรมท่ีมีการด าเนินงาน มีการก ากับติดตาม  ประ เมินการท างานเป็นระยะๆโดยผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ  และรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบท้ังนี้จุดเริ่มต้นส าคัญท่ีโรงเรียนใช้ด าเนินงาน 
คือ การสร้างความตระหนักและจิตส านึก (Awareness) ท่ีดีต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้กับบุคลากรทุกคน 

ลักษณะของการบริหารงานโรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานท่ีเน้น
ผลงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน มีเป้าหมายการด าเนินงาน คือ ให้ผู้เรียนมีสุขภาพท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล มี
ความรู้ทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต ตลอดจนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ มีเป้าหมายการด าเนินงาน คือ ให้ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีเป้าหมายการด าเนินงาน คือ สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ มีเป้าหมายการด าเนินงาน คือ การพัฒนาการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 
 มำตรฐำนด้ำนกำรส่งเสริม มีเป้าหมายการด าเนินงาน คือ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
วิธีด ำเนินกำร 

1. การวางแผนงานสถานศึกษา ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน และชุมชน มีส่วนในการวางแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียน และชุมชน มีการก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานภายใต้แต่ละมาตรฐานว่าต้องการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านใด ระดับใด มีการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานส าหรับตัดสินระดับความส าเร็จ มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรม โครงการ เพื่อน าสู่การปฏิบัติการตลอดจน
ระบบการก ากับติดตาม 
 2. การน าแผนสู่การปฏิบัติ ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และด าเนินงานตามแผน มีกลไกการก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ จากผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นระยะๆ ตามตารางท่ีก าหนด และมีการรายงานผลความก้าวหน้า ท้ังท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและโดยการจัดประชุม 
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 3. การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเป็นทางการและไม่เป็น ทางการ โรงเรียนมี
การตั้งคณะกรรมการควบคุม ก ากับ นิเทศ และประเมินการด าเนินงาน และรายงานผลต่อท่ีประชุม 
 4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการน าผลการประเมินมาจัดท าเป็นรายงานผลการปฏิบัติงาน  
และประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และการจัด
ประชุมเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป หากผลการประเมินปรากฏว่าการศึกษาด้านใด
หรือข้อใดมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด โรงเรียนจะให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง 
โดยมีการก าหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการด าเนินงาน ทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินงาน และวิธีการ ติดตาม
ประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุงดังกล่าวจะน าเสนอคณะกรรมการ โรงเรียนพิจารณา และขอรับการสนับสนุน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน และต้องการให้ชุมชนช่วยเหลือในแต่ละเดือน โรงเรียน
จัดให้มีการประชุมครูเดือนละครั้ง เพื่อตรวจสอบ การด าเนินงาน และประชุมหารือประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเพื่อหาทาง
แก้ไขและป้องกันปัญหา 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม(วัดตึก)  

1. วิสัยทัศน์ (VISION) 
“โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวน าเทคโนโลยี มี 

ความเป็นไทย ใส่ใจชุมชน ด ารงตนอยู่อย่างพอเพยีง เคียงคู่ประชาธิปไตย ก้าวไปสู่สากลบนวิถีพัฒนาอย่างยั่งยืน”  

 

2. พันธกิจ (MISSION) 
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน บริหารจัดการด้วยระบบ 

คุณภาพ ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ 

ปฏิบัติอย่างยั่งยืน  
3. พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการส่ือสาร และพัฒนาบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
6. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประเพณีชุมชม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและส่ิงแวดล้อม 
7. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานในสถานศึกษา 

 

3. เปำ้หมำยประสงค์ (Goal) 
        1. ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใส่ใจประชาธิปไตย เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน  
  2. เรียนด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง เหมาะสมกับฐานะครอบครัว และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
       3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
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        5. พัฒนาบรรยากาศภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น สะอาด และมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยให้ทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมยินดี 

 
  4. กลยุทธ์ (Strategy) 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน บริหารจัดการด้วย 
ระบบคุณภาพ ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ 
ปฏิบัติอย่างยั่งยืน  

3. พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศในการส่ือสาร และพัฒนาบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน 

ร่วม 
6. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประเพณีชุมชม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและส่ิงแวดล้อม 
7. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานในสถานศึกษา 

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

6. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง เพื่อเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้ง
การเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง  
และสังคม 
           2. ความสามารถในการคิด หมายถึง รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 
 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของ
หลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง 
สังคมและส่ิงแวดล้อม 
            4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต หมายถึง ใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เรียนรู้
ด้วยตนเองต่อเนื่อง ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆอย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อม และหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไม่พงึประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
            5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทักษะกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
จุดเน้นกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม(วัดตึก) 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลทดสอบ
ระดับชาติ ( O-Net ) เพิ่มขึ้นอย่างน้อนร้อยละ 3 ( Student Achievement ) 

2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ( EQ : Emotion Quotient) 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกครอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุก
คนอ่านออก เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดพื้นฐาน ( Literacy , Numeracy & Reasoning Abilities ) 
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 4. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง ( Sufficiency & Public 
Mind ) 

5.นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปศาสตร์ทุกคนและได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นเลิศ ( Excel to Excellence ) 

6. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกท่ีหลากหลาย เพื่อลดอัตราเด็กตก
หล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ ( Alternative Access ) 
นโยบำยโรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม(วัดตึก) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. ส่งเสริมผู้เรียน ครูและบุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย 
4. พัฒนาโรงเรียนห้องเรียนให้มีความสะอาด ปลอดภัย สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน วดั ชุมชน และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
6. ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ า และวัสดุส้ินเปลือง 
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ข้อมูลครูและบุคลำกรโรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม  
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
ท่ี 
 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล 

ต า
แห

น่ง
/อ

ันดั
บ 

วุฒ ิ สาขาวิชาเอก สอนวิชา/ประจ าช้ัน 

1 นายเลิศล้ า ตระกูลสุข ผู้อ านวยการ
ช านาญการ
พิเศษ  

พ.ม., 
พธ.บ., 
ศษ.ม. 

-สังคมศึกษา 
-การบริหาร
การศึกษา 

-บริหารจัดการสถานศึกษา 
-สนับสนุนการสอน 

2 นางสาววาณี  คมข า ครู คศ.2 ค.บ. 
ค.ม. 

-ภาษาไทย 
-นิเทศการศึกษาฯ 

ภาษาไทย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4-6 

3 นายโครงการ  อ่อนจันทร์ ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ศิลปะ ป.4-6 
ประจ าช้ัน ป.5 

4 นายวิรัตน์  รวมกิ่ง ครู คศ.2 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา/สุขศึกษา ป.1-6 
หน้าท่ีพลเมือง ป.4-6 

๕ นางอุไร  รวมกิง่ ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/ 
สังคมศึกษา/ประจ าช้ัน ป.2 

๖ นายมงคล   วรภัสสร ครู คศ.2 ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป คณิตศาสตร์/ภาษาไทย 
สังคมศึกษา/ประจ าช้ัน ป.3 

๗ นางสาวกัณนิกาญ  
พวงเพชร 

ครู คศ.1 กศ.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ป.4-6 
ประจ าช้ัน ป.6 

๘ นางวงศมน เหมทานนท์ ครู คศ.1 กศ.บ. 
ศษ.ม. 

-วิทยาศาสตร์ 
-การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ช้ัน ป.1-6 
ประจ าช้ัน ป.4 

๙ นางสิริมณี พูลสวัสด์ิ ครู คศ.1 ศน.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย  
ประจ าช้ัน อ.๓ 

๑๐ นางสาวอัจฉรา  
วงศ์ชัยอุดมโชค 

ครู คศ.1 ค.บ. 
ค.ม. 

 
การศึกษาปฐมวัย 

ปฐมวัย  
ประจ าช้ัน อ.๒ 

1๑ นางสาวจุฑารัตน์ เสือนาค พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย  
ประจ าช้ัน อ.๑ 

 



๑๗ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

2. ลูกจ้ำงประจ ำ 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ช้ัน/

ต าแหน่ง 
จ้างด้วยเงิน 

1 นางนุกูล กระอาจ ม.3 ช่างสี 4 ลูกจ้างประจ า งบประมาณกลาง 
3. ครูอัตรำจ้ำง/ลูกจ้ำงชั่วครำว 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ช้ัน/

ต าแหน่ง 
จ้างด้วยเงิน 

2 นางสาวบุญมี ปัดพลงาม ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เงินรายได้
สถานศึกษา 

3 นางสาวสุชาดา ภาคโอรส ปวส. - พี่เล้ียงอนุบาล 2-3 งบประมาณ สพฐ. 
4 นางสาวมาลี แซ่เหว่ ปวช. - พี่เล้ียงอนุบาล 1 เงินรายได้

สถานศึกษา 
6 นายปวรปรัชณ์ บุญฉิมพลี ม.3 - พนักงานขับรถ

โรงเรียน 
รายได้
สถานศึกษา 
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แผนปฏิบัติกำร 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม(วัดตึก) 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 

โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ :  ข้อท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดย 
                                          พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
                                          คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน บริหาร 
                                          จัดการด้วยระบบคุณภาพ ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น 
                                          ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน         ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และมี 
                                         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาววาณี  คมข า 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่นักเรียนให้สามารถใช้ภาษาไทย
ในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เพราะภาษาไทยนับเป็นภาษาประจ าชาติไทย ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาต้ังแต่
สมัยกรุงสุโขทัย พ่อขุนรามค าแหงมหาราช เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 1826 และเป็น
ภาษาหลักท่ีรัฐบาลไทยทุกสมัยได้ประกาศให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางในการส่ือสาร การพูด การเขียน ส าหรับคน
ไทยทุกคน และในปัจจุบันเป็นท่ีน่ายินดีและภาคภูมิใจท่ีนานาอารยประเทศได้ให้ความส าคัญด้วยการน าภาษาไทยไป
จัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มเติมเป็นจ านวนหลายประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ  
เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย   
เป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสาร  เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ท าให้สามารถประกอบกิจธุรการ
งานและสามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  ท้ังยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้  ความคิดวิเคราะห์  วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มี
ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ  เนื่องจากภาษาไทยเป็นสมบัติของชาติท่ีควรค่าแก่การเรียนรู้  ท้ังยังเป็นการ
อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  ดังนั้นจึงสมควรท่ีให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน
ความรู้และทักษะกระบวนการ  มีการใช้ส่ือท่ีหลากหลายผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนน าผลการเรียนมา
ปรับปรุงการสอน  อันจะส่งผลต่อผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ  มี ทักษะกระบวน  อ่าน  เขียน  คิด  วิเคราะห์  ตลอดจน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีและสูงขึ้น  

กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
หลักควำมพอประมำณ 

1. พอประมาณกับเวลา งบประมาณ สติปัญญา ความสามารถ 
2. พอประมาณกับกิจกรรมและจ านวนผู้เข้าร่วม 

หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  
 2. ส่งเสริมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีเหตุผลโดยพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีจะได้รับจากการกระท า
นั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
 



๒๑ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานตัวเองเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างรอบคอบรัดกุม   มี
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. การเรียนรู้และการพัฒนานั้นต้องค านึงถึงส่ิงท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
 2. รอบคอบท่ีจะน าความรู้มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันและถูกต้องอย่างระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 

1. ค านึงถึงข้อมูลท่ีจะน าเสนอเหมาะสมถูกต้องด้วยความตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และใช้
สติปัญญาเสมอ 

2. ตระหนักถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 8 ประการ รวมถึงค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
ซึ่งสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 ท้ัง 4 ด้าน อันได้แก่มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง  มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ท่ีถูก  ช่ัวหรือดีมีงานท ามีอาชีพ  รักงาน สู้งาน ท างาน
จนส าเร็จ เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา และบ าเพ็ญประโยชน์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพัฒนาสูงขึ้น 
  2. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ และใช้ภาษาไทยถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
  3. เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยในการส่ือสารการพูด การฟัง ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
   

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
 ด้ำนคุณภำพ 
            1. ร้อยละ 75 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระดับสถานศึกษาพัฒนาระดับผลการ 

     เรียนอยู่ในระดับเฉล่ีย 3-4 
  2. ร้อยละ 95 ผู้เรียนมีผลการเรียนระดับสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน  

            3. ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความสามรถอ่านออก เขียนได้ตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย 
            4. ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษาไทยไปใช้ส่ือสารการพูด การฟัง ในชีวิตประจ าวันได้เข้าใจ
และเหมาะถูกต้อง 
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4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 

โครงกำร/งำน/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดกำรเรียน

กำรสอน 

เงินอุดหนุนตำม
วัตถุประสงค์ 

เงินรำยได้
สถำนศึกษำ 

เงิน
อื่นๆ 

โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมวัน
สุนทรภู่ 

ครู ๑๕ คน 
นักเรียน 1๕๒ คน 

2,000     
ครูวาณี และ 
ครูอุไร 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

ครู ๑๕ คน 
นักเรียน 1๕๒ คน 

1,000    
ครูวาณี และ 
ครูอุไร 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม
คลินิกภาษา 

ครู 4 คน  
นักเรียน 11๕ คน 

1,000    
ครูวาณี และ 
ครูอุไร 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม
หน้าเสาธง “ภาษาไทยใช้
ให้ถูก” 

ครู 4 คน 
นักเรียน 1๕๒ คน 

1,000  
 

   
ครูวาณี และ 
ครูอุไร 
 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรม
จัดท าส่ือการเรียน 

ครู 4 คน 
นักเรียน 1๕๒ คน 

2,000     

รวม 7,000 (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
   1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงบประมาณ     

3. กลุ่มบริหารท่ัวไป 4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ (บำท) วัน/เดือน/ ป ี หมำยเหตุ 
ขั้นเตรียมกำร (P)    

-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 เมษายน 256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  เมษายน 256๔  
ขั้นด ำเนินกำร (D)    

-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
เมษายน 256๔  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

7,000 
พฤษภาคม 256๔–  

มีนาคม 2565 
 

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร ( C )    
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ (บำท) วัน/เดือน/ ป ี หมำยเหตุ 

-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  พฤษภาคม 2565  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน 

 
พฤษภาคม 2565 –  

มีนาคม 2565 
 

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม 

 
ตุลาคม 2565      
มีนาคม 2565 

 

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครั้งต่อไป    
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม    

 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้

ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

1. ร้อยละ 75 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยระดับสถานศึกษาพัฒนา
ระดับผลการเรียนอยู่ในระดับเฉล่ีย 3-4 

  2. ร้อยละ 95 ผู้เรียนมีผลการเรียนระดับ
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน  
3. ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความสามรถอ่าน
ออก เขียนได้ตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย 
4. ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความสามารถใช้
ภาษาไทยไปใช้ส่ือสารการพูด การฟัง ใน
ชีวิตประจ าวันได้เข้าใจและเหมาะถูกต้อง 

-ประเมินตามสภาพจริง 
-ประเมินก่อน ขณะเข้าร่วมและหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรม 
-ประเมินพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
หลังเสร็จส้ินกิจกรรม 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสังเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
นักเรียนมีความสุขในการเรียนภาษาไทย เป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียน 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสังเกต 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยพัฒนาสูงขึ้น 
        2. โรงเรียนสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ปกครอง 
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            2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. ครูได้รับการพัฒนาตนเองน าไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
        2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยพัฒนาสูงขึ้น 
        2. นักเรียนสามารถอ่านออ าเขียนได้ และใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ชุมชนให้ความเช่ือมั่นต่อโรงเรียนละน าบุตรหลานเข้ามาเรียน 
        2. ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 
 
      ลงช่ือ              ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
      ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม(วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ :  ข้อท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดย 
                                          พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
                                          คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน บริหาร 
                                          จัดการด้วยระบบคุณภาพ ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น 
                                          ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน         ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และมี 
                                         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางวงศมน  เหมทานนท์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ได้ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต
บนพื้นฐานของความเป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ โดยใช้หลักเหตุผลเป็นส าคัญ ส าหรับประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดเป็นหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานให้นักเรียน นักศึกษาในทุกระดับต้องเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และให้มีการ
วัดประเมินผลระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ ดังนั้นเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ในทุกระดับช้ันของนักเรียนโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)  จึงควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษาให้มีการพัฒนาเพื่อความสอดคล้องกับแนวทาง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและเป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของชาติและของโรงเรียน จากผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ O-Net  นักเรียนช้ันประถมปีท่ี 
6 และการวัดผลประเมินผลในระดับสถานศึกษา ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับพึง
พอใจในระดับหนึ่ง โรงเรียนจึงต้องหาแนวทางในการรักษาคุณภาพการศึกษาในรายวิชานี้ไว้ จึงจัดให้มีโครงการการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ให้สูง
ยิ่งๆขึ้นต่อไป 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
หลักควำมพอประมำณ 

1. พอประมาณกับเวลา งบประมาณ สติปัญญา ความสามารถ 
2. พอประมาณกับกิจกรรมและจ านวนผู้เข้าร่วม 

 3. พอประมาณกับความรู้ ความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  
 2. ส่งเสริมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีเหตุผลโดยพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีจะได้รับจากการกระท า
นั้นๆ อย่างรอบคอบ 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานตัวเองเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างรอบคอบรัดกุม   มี
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   
 2. ประเมินผลตามสภาพจริงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3. เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ในอนาคตท้ังใกล้และไกล 
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เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. การเรียนรู้และการพัฒนานั้นต้องค านึงถึงส่ิงท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
 2. รอบคอบท่ีจะน าความรู้มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันและถูกต้องอย่างระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 

1. ค านึงถึงข้อมูลท่ีจะน าเสนอเหมาะสมถูกต้อง ด้วยความตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และใช้
สติปัญญาเสมอ 

2. ตระหนักถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 8 ประการ รวมถึงค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
ซึ่งสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 ท้ัง 4 ด้าน อันได้แก่มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง  มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ท่ีถูก  ช่ัวหรือดีมีงานท ามีอาชีพ  รักงาน สู้งาน ท างาน
จนส าเร็จ เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา และบ าเพ็ญประโยชน์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พัฒนาสูงขึ้น 
  2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักเหตุผล 
  3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในส่ิงท่ีท้าทายใหม่ๆและถูกต้อง 
   

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
 ด้ำนคุณภำพ 
             1. ร้อยละ 75 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับสถานศึกษาพัฒนาระดับผลการ
เรียนอยู่ในระดับเฉล่ีย 3-4 

   2. ร้อยละ 95 ผู้เรียนมีผลการเรียนระดับสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน  
             3. ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์โดยใช้หลักเหตุผล 

4. ร้อยละ 80 ผู้เรียนเป็นผู้กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในส่ิงท่ีท้าทายใหม่ๆและถูกต้อง 
  

4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
โครงการ/กิจกรรม 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 1 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1๕๒ คน 5,000    ครูวงศมน/ 
ครูประจ าช้ัน 

กิจกรรมท่ี 2 การผลิตส่ือนวัตกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

1๕๒ คน 1,000    ครูวงศมน/ 
ครูประจ าช้ัน 
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โครงการ/กิจกรรม 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 3 ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย 30 คน 1,000    ครูวงศมน/ 
ครูประจ าช้ัน 

รวม  7,000     
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
  1. กลุ่มบริหารวิชาการ  2. กลุ่มบริหารงบประมาณ   
  3. กลุ่มบริหารท่ัวไป   4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
ขั้นเตรียมกำร (P)  เม.ย. 64  
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เม.ย. 64  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  พ.ค. 64  
ขั้นด ำเนินกำร(D)    
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  พ.ค. 64  
-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
-สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
-การผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 
5,000 
1,000 
1,000 

 
ส.ค. 64 

ภาคเรียนท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 

 

ขั้นตรวจสอบ (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  มี.ค. 65  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  มี.ค. 65  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  เม.ย. 65  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  เม.ย.65  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  เม.ย.65  
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6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

1. ร้อยละ 75 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
สถานศึกษาพัฒนาระดับผลการเรียน
อยู่ในระดับเฉล่ีย 3-4 
2. ร้อยละ 95 ผู้เรียนมีผลการเรียน
ระดับสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน  
3. ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีทักษะในการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้หลัก
เหตุผล 
4. ร้อยละ 80 ผู้เรียนเป็นผู้กล้า
แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในส่ิงท่ีท้า
ทายใหม่ๆและถูกต้อง 

-ประเมินตามสภาพจริง 
-ประเมินก่อน ขณะเข้าร่วมและหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
-ประเมินพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องหลังเสร็จ
ส้ินกิจกรรม 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสังเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
นักเรียนมีความสุขในการเรียน เป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุขในการ
เรียน 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พัฒนาสูงขึ้น 
        2. โรงเรียนสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ปกครอง 
            2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. ครูได้รับการพัฒนาตนเองน าไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
        2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พัฒนาสูงขึ้น 
        2. นักเรียนสามารถมีทักษะชีวิตพัฒนาขึ้น กล้าคิดกล้าท า กล้าแสดงออกมากขึ้น 
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 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ชุมชนให้ความเช่ือมั่นต่อโรงเรียนละน าบุตรหลานเข้ามาเรียน 
        2. ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 
 
 

ลงช่ือ                                             ผู้เสนอโครงการ 
                                                                        

(นางวงศมน เหมทานนท์) 
                                                             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
      ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔  

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ :  ข้อท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดย 
                                          พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
                                          คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน บริหาร 
                                          จัดการด้วยระบบคุณภาพ ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น 
                                          ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน         ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และมี 
                                         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกัณนิกาญ  พวงเพชร 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
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ท้ังนี้รายวิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน ดังนั้นประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะให้ความส าคัญต่อวิชา
คณิตศาสตร์อย่างมากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีว่าด้วยการค านวณท่ีเป็นตัวเลข ท่ีต้องอาศัยการจิตนาการในการเรียนรู้
มาก ซึ่งผู้ท่ีมีจิตนาการสูงจะเรียนรู้ได้ดีกว่าผู้ท่ีมีจิตนาการต่ า เนื่องจากการเรียนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ ไม่สามารถหาส่ิงท่ี
เป็นรูปธรรมมาอธิบายได้ ดังนั้นในการท่ีจะดึงเอาส่ิงท่ีอยู่ในจิตนาการออกมาให้เป็นในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิด
ความคิดตามและเข้าใจได้ จึงต้องอาศัยส่ือ และวิธีการสอนท่ีหลากหลายรวมถึงผู้ท่ีจะน าเสนอท่ีดีด้วย  

ข้อมูลท่ีได้จากหนังสือและงานวิจัยต่าง ๆ พบว่า วิธีสอนโดยให้ท าตามอย่าง ข้อดีคือ นักเรียนท่ีเก่งจะดู
ตัวอย่างแล้วท าได้ แต่มีข้อเสียคือ นักเรียนท่ีไม่เก่งจะไม่สามารถท าได้เพราะไม่มีความรู้พื้นฐาน วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
ข้อดีคือนักเรียนสนุกสนานไม่เครียดเพราะเพื่อนช่วยสอน ข้อเสียนักเรียนไม่เกรงใจกันไม่เช่ือฟังเพื่อน ขาดความ
รับผิดชอบ บางคนไม่ยอมท าตามท่ีเพื่อนสอน จึงท าให้ไม่เกิดผล วิธีการสอนแบบอธิบาย การสอนแบบนี้ มีข้อดีคือครู
อธิบายแล้วนักเรียนต้ังใจฟังอย่างเต็มท่ีจะท าให้เข้าใจ ท าแบบฝึกทักษะได้ ข้อเสียคือ ครูอธิบายไม่เข้าใจไม่มีการกระตุ้น
ให้นักเรียนต้ังใจฟัง นักเรียนเกิดการเบื่อหน่ายจึงท าให้นักเรียนไม่สนใจเรียน การใช้แบบฝึกทักษะ โดยการน าแบบฝึก
ทักษะท่ีมีสีสันหลากหลายเร้าใจนักเรียนมีภาพการ์ตูนซึ่งเหมาะสมกับวัย มีข้อดีคือ นักเรียนได้ฝึกทักษะในรูปแบบต่าง ๆ 
อย่างหลากหลาย ท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน จดจ าและทบทวนบทเรียนอย่างเข้าใจ ต้ังใจเรียนสามารถท าเป็น
การบ้าน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้วย และท่ีส าคัญได้พัฒนาความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และเรียนได้อย่างมีความสุข 
นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องท่ีเรียน เกิดทักษะ และมีความรู้ความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ข้อเสีย
คือ ต้องใช้เวลาในการท าแบบฝึกทักษะ หากครูผู้จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสารุการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถจัดท าแบบฝึก
ทักษะในหน่วยต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความสามารถของผู้เรียนย่อมเป็นแนวทางในการน าไปสู่
ความส าเร็จของผู้เรียนในอนาคตได้ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
 2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
 2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจ าด าเนินกิจกรรม 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
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เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ทุกช้ันเรียนพัฒนาสูงขึ้น 
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนรายรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะสามารถคิดเลขเร็วผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  

 3. เป้ำหมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
 2. ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 4 คน 
 ด้ำนคุณภำพ 
            1. ร้อยละ 60 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับ 3-4  
   2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาส่ือการเรียน
การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  3. ร้อยละ 70 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ผ่านเกณฑ์การทดสอบการคิดเลขเร็วตามท่ีก าหนด 
 

4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 
                 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอื่น 
ๆ 

กิจกรรมท่ี 1 คณิตเลขเร็ว 1๑๕ คน 3,500 - - - ครูกัณนิกาญ 
กิจกรรมท่ี 2 สูตรคูณ เพลิน Learn สนุก 11๕ คน - - - - ครูกัณนิกาญ 
กิจกรรมท่ี 3 ผลิตส่ือการเรียนการสอน 4 คน 3,500 - - - ครูกัณนิกาญ 

รวม  7,000     
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
  1. กลุ่มบริหารวิชาการ  2. กลุ่มบริหารงบประมาณ   
  3. กลุ่มบริหารท่ัวไป   4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขั้นเตรียมกำร (P)    
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

- เมษายน 256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม - พฤษภาคม 256๔  
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร - พฤษภาคม 256๔  
ครูผู้จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เลือกหัวเรื่องท่ีจะใช้
จัดท าแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว 

- พฤษภาคม 256๔  

จัดท าแบบฝึกคิดเลขเร็ว 3,500 พฤษภาคม 256๔  
จัดท าแบบท่องสูตรคูณเพลิน Learnสนุก - พฤษภาคม 256๔  
จัดท าส่ือการเรียนรู้ ประกอบการจัดการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์ 

3,500 พฤษภาคม 256๔  

ขั้นด ำเนินกำร(D)    
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง - ภาคเรียนท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 2 
 

- ด าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ คิดเลขเร็ว - ภาคเรียนท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 

 

- ด าเนินการใช้ส่ือการเรียนรู้ประกอบการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 

- ภาคเรียนท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 

 

- ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมท้ังหาแนว
ทางแก้ไขและพัฒนาผู้เรียน 

- ภาคเรียนท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 

 

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม - มีนาคม 2565  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - มีนาคม 2565  
- จัดการทดสอบทักษะการคิดเลขเร็ว -   
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม - เมษายน 2565  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป - เมษายน 2565  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม - เมษายน 2565  
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6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- ผู้เรียนสามารถคิดเลขเร็วได้ผ่านตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

- ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
- ผลการทดสอบระดับประเทศกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- ผลการทดสอบคิดเลขเร็ว 
 

- แบบสอบถามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- แบบทดสอบคิดเลขเร็ว 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสังเกต 
 

- ครูมีส่ือประกอบการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ 

- การใช้ส่ือการเรียนรู้ - แบบประเมนิการใช้ส่ือ 
- บันทึกหลังสอน 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) ผลผลิต 
(Outputs ) 
- นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 
- นักเรียนได้รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
- การท างานกลุ่ม 
- การสัมภาษณ์ความพึงพอใจ 
 

-แบบบันทึกการสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1.  ผลการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เฉล่ียพัฒนาสูงขึ้น 
        2. ค่าเฉล่ียการทดสอบระดับประเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงขึ้น 
            2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ได้ผลิตส่ือการเรียนรู้ ประกอบการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 

      2. ครูได้รับแนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนได้ศึกษาแนว
ทางแก้ไขปัญหาและซ่อมเสริมให้กับนักเรียน 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดเลขเร็วและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น 
        2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ และสอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคล 
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 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ชุมชนเกิดความเช่ือมั่นในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
        2. ชุมชนสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาc]tเช่ือมั่นในศักยภาพผู้บริหาร ครู ส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
 
 

ลงช่ือ                                                  ผู้เสนอโครงการ 
                                                                        

  
(นางสาวกัณนิกาญ พวงเพชร) 

                                                                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
      ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ :  ข้อท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดย 
                                          พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
                                          คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน บริหาร 
                                          จัดการด้วยระบบคุณภาพ ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น 
                                          ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน         ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และมี 
                                         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นายโครงการ  อ่อนจันทร์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  



๓๘ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ให้  สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปล่ียนแปลงของโลก ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย
จะต้องเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ AEC หรือ ASEAN Economic Community (ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน) กฎบัตร
อาเซียนข้อ ๓๔ บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” “ภาษาท่ีใช้ในการท างานของ
อาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่ง ส าหรับนักเรียนในการส่ือสารสร้างสัมพันธ์สู่โลก
กว้างของภูมิภาคอาเซียน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา  ทุกระดับช้ัน ให้ทัดเทียมกับนานาชาติและเพิ่มขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2562 ของ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดี ดังนั้นเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ  เรียนยังคงรักษาคุณภาพตลอดจนนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ จึงควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีต่อไปให้สอดคล้องกับ
แนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินโยบายการ  ปฏิรูปการศึกษาและเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จากผลการประเมินการทดสอบระดับชาติการศึกษาข้ันพื้นฐาน(O-Net) ของนักเรียนช้ัน
ประถมปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตและระดับชาติ โรงเรียนจึงต้องหา
แนวทางในการรักษา คุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษข้ึน  
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
 2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
 2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจ าด าเนินกิจกรรม 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพัฒนาสูงขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

      3. เพื่อให้นักเรียนสามารถมีทักษะภาษาอังกฤษการฟัง พูด อ่าน และการเขียนได้ 
 

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- 6   
 ด้ำนคุณภำพ 
            1. ร้อยละ 70  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับ 3-4 

  2. ร้อยละ 60  ผู้เรียนมีความสามรถน าภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  3. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา 
  4. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่านและเขียน 
 

4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่ม

สาระภาษาต่างประเทศ 

 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 English on Friday 1๕๒ คน 1,000    ครูโครงการ/
ครูบุญมี 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าชุดฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

1๑๕ คน/ชุด 2,000    ครูโครงการ/
ครูบุญมี 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันคริสต์มาส 1๕๒ คน 4,000    ครูโครงการ/
ครูบุญมี 

รวม  7,000     
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
          1. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2. กลุ่มบรหิารท่ัวไป 
 3. กลุ่มบริหารวิชาการ   4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
ขั้นเตรียมกำร (P)  เม.ย. 64  
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เม.ย. 64  
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  ก.ค. 64  
ขั้นด ำเนินกำร(D)    
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ก.ค. 64  
-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

7,000 ตลอดปีการศึกษา  

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  มี.ค. 65  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  มี.ค. 65  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  เม.ย. 65  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  เม.ย.65  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  เม.ย.65  

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
ที่ใช ้

1 ผลผลิต (Outputs ) 
1. ร้อยละ 70  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา
อยู่ในระดับ 3-4 และมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา 
2. ร้อยละ 60  ผู้เรียนมีความสามรถน าภาษาอังกฤษไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง 
พูด อ่านและเขียน 

-ประเมินตามสภาพจริง 
-ประเมินก่อน ขณะเข้า
ร่วมและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรม 
-ประเมินพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่องหลังเสร็จส้ิน
กิจกรรม 

- 
แบบสอบถาม 
- แบบ
ประเมิน 
- ใบงาน/การ
สังเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
นักเรียนมีความสุขในการเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู ้

- 
แบบสอบถาม 
- ใบงาน/การ
สังเกต 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
        2. โรงเรียนสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ปกครอง 



๔๑ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

            2. ผลที่เกิดกับครู 
 1.ครูมีกิจกรรมท่ีดีและมีประโยชน์กับนักเรียน 
        2. ครูมีความสามัคคีในการท างาน 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 
        2. นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ชุมชนให้ความเช่ือมั่นต่อโรงเรียนละน าบุตรหลานเข้ามาเรียน 
        2. ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 
 

ลงช่ือ                                                  ผู้เสนอโครงการ 
                                                                          

    (นายโครงการ อ่อนจันทร์) 
                                                                  หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
      ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โครงกำร     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ :  ข้อท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดย 
                                          พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
                                          คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน บริหาร 
                                          จัดการด้วยระบบคุณภาพ ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น 
                                          ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน         ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และมี 
                                         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นางอุไร  รวมกิง่  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

               หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ได้จัดการ 
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถ  ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์โลกปัจจุบัน ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความสามารถเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ตามหลักสูตรให้ข้ึน 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
หลักควำมพอประมำณ 

1. พอประมาณกับเวลา งบประมาณ สติปัญญา ความสามารถ 
2. พอประมาณกับกิจกรรมและจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 3. พอประมาณกับความรู้ ความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  
 2. ส่งเสริมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีเหตุผลโดยพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีจะได้รับจากการกระท า
นั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานตัวเองเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างรอบคอบรัดกุม   มี
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3. เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ในอนาคตท้ังใกล้และไกล 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. การเรียนรู้และการพัฒนานั้นต้องค านึงถึงส่ิงท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
 2. รอบคอบท่ีจะน าความรู้มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันและถูกต้องอย่างระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 

1. ค านึงถึงข้อมูลท่ีจะน าเสนอเหมาะสมถูกต้องด้วยความตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และใช้
สติปัญญาเสมอ 

2. ตระหนักถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 8 ประการ รวมถึงค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
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ซึ่งสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 ท้ัง 4 ด้าน อันได้แก่มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง  มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ท่ีถูก  ช่ัวหรือดีมีงานท ามีอาชีพ  รักงาน สู้งาน ท างาน
จนส าเร็จ เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา และบ าเพ็ญประโยชน์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาพัฒนาสูงขึ้น 
  2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

   3. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มี
คุณธรรม รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ท่ีถูก ช่ัวหรือดี มีงานท ามีอาชีพ รักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา 
และบ าเพ็ญประโยชน์ 
3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
 ด้ำนคุณภำพ 
            1. ร้อยละ 75  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับ 3-4 

  2. ร้อยละ 80  ผู้เรียนมีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
  3. ร้อยละ 100  ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา 
  4. ร้อยละ 100  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

   5. ร้อยละ 95  ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะส่ิงท่ี
ผิด-ท่ีถูก ช่ัวหรือดี มีงานท ามีอาชีพ รักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา และบ าเพ็ญประโยชน์ 
4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 
                 โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ   ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 
เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  
 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  จัดการสอนซ่อมเสริมและ
การผลิตส่ือนวัตกรรม 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมอาเซียน 

1๑๕ 
คน/ชุด 

๑๑๕ คน 

4,000 
 

1,000 

- - - ครูอุไร  
รวมกิ่ง 

 
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล   
3. กลุ่มบริหารท่ัวไป     4. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขั้นเตรียมกำร (P) 5,000 เมษายน 256๔  
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เมษายน 256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  พฤษภาคม 256๔  
ขั้นด ำเนินกำร(D)    
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ก่อนการด าเนินกิจกรรม  
-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 ขณะปฏิบัติกิจกรรม  

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  ก่อนการด าเนินกิจกรรม  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  เสร็จส้ินกิจกรรมนั้นๆ  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  ส้ินปีการศึกษา  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  ท าวิจัยเชิงคุณภาพและ  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  ประชาสัมพันธ์  

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

1. ร้อยละ 75  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับ 3-4 
2. ร้อยละ 80  ผู้เรียนมีทักษะชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสุข 
3. ร้อยละ 100  ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่าน
เกณฑ์ของสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  5. ร้อยละ 95  ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง  มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม 
รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ท่ีถูก ช่ัวหรือดี มีงานท ามี

-  การสังเกต 
-  การทดสอบ 
 
 
 

-  แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม 
-  แบบทดสอบ 
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ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
อาชีพ รักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ เป็น
พลเมืองดี มีจิตอาสา และบ าเพ็ญประโยชน์ 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) 
นักเรียนมีความสุขในการเรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุข 

-  การสังเกต 
-  การทดสอบ 
 
 

-  แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม 
-  แบบทดสอบ 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น 
        2. โรงเรียนสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ปกครอง 
            2. ผลที่เกิดกับครู 
 1.ครูมีกิจกรรมท่ีดีและมีประโยชน์กับนักเรียน 
        2. ครูมีความสามัคคีในการท างาน 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพัฒนาสูงขึ้น 
        2. นักเรียนมีทักษะชีวิต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ชุมชนให้ความเช่ือมั่นต่อโรงเรียนละน าบุตรหลานเข้ามาเรียน 
        2. ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 
 

ลงช่ือ                                ผู้เสนอโครงการ 
                                                                          

    (นางอุไร  รวมกิ่ง) 
                                                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 
      ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ :  ข้อท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดย 
                                          พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
                                          คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน บริหาร 
                                          จัดการด้วยระบบคุณภาพ ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น 
                                          ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน         ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และมี 
                                         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นายโครงการ อ่อนจันทร ์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
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     ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเน้นให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้ตระหนักเห็นความส าคัญท่ีจะส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและเห็นความส าคัญท่ีจะ
ส่งเสริมพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านงานอาชีพ ให้สามารถมีความรู้เพิ่มเติมเต็มศักยภาพจนสามารถเข้า
ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัลในการแข่งขันในระดับต่างๆ ได้ และพัฒนานักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เมื่อจบการศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. ประชุม วางแผน ให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ เรียบง่าย  
 2. จัดกิจกรรมโดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรท่ีมีในโรงเรียนและท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านงานอาชีพ ให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
 2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. โรงเรียนมีกิจกรรมและโครงการอื่นๆท่ีหลากหลายเพื่อบูรณาการและสนับสนุนเกี่ยวกับการ ส่งเสริม
พัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถด้านงานอาชีพ 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. ผู้สอนมีความรู้ความสามารถความเข้าใจในเนื้อหาและการให้ความรู้กับนักเรียน 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 3. ศึกษาเพิ่มเติมจนมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อการถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ความซื่อสัตย์สุจริต คือ ความเป็นผู้ตรงไปตรงมาเพื่อด ารงความถูกต้องความเท่ียงธรรม ความซื่อตรง 
 2. ความเสียสละ คือ การท่ีครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อไปท าประโยชน์ให้ส่วนรวม 
 3. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ  
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพทุกช้ันเรียนพัฒนาสูงขึ้น 
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการงานอาชีพ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
และสามารถเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับต่างๆ ได้ 
 

  3. เป้ำหมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 นักเรียนช้ันระดับ ประถมศึกษาปีท่ี 1- 6  
 ด้ำนคุณภำพ 
             1. ร้อยละ 75 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับ 3-4 
      2. ร้อยละ 80  ครูผู้สอนมีส่ือทันสมัยและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมส าหรับการ
ค้นคว้าหาความรู้ 

   3. ร้อยละ 100  ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา 
   4. ร้อยละ 5  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

   5. ร้อยละ 95  ผู้เรียนมีสามารถเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 

  4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
                 โครงกำร/กิจกรรม 
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาการ
งานอาชีพ 

1๑๕ 4,000    นาย
โครงการ 

กิจกรรมท่ี 2 จัดท าส่ือการเรียนการ
สอน 

1๑๕ 
 

1,000    นาย
โครงการ 

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
          1. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  2. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
          3. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป   4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขั้นเตรียมกำร (P) 5,000   
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เม.ย.64  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  เม.ย.64  
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
ขั้นด ำเนินกำร(D)    
-ประชุมครูกลุ่มสาระฯเพื่อเตรียมวางแผนในการ
ด าเนินงานและประสานงานกับคณะครูผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อประเมินสภาพความพร้อมและวางแผนก่อน
ด าเนินโครงการ 

 มิ.ย. 64– ส.ค. 64  

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการเรียนการสอน
รายวิชาการงานอาชีพ 

 มิ.ย. 64– ส.ค. 64  

-การเตรียมความพร้อมส าหรับแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับต่าง ๆ 

 ตลอดปีการศึกษา  

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  ก.พ. - มี.ค.65  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  มี.ค.65  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  เม.ย.65  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  เม.ย.65  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  เม.ย.65  

 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้

ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

1. ร้อยละ 75 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษาอยู่ในระดับ 3-4 
2. ร้อยละ 80  ครูผู้สอนมีส่ือทันสมัยและนักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมส าหรับการค้นคว้าหาความรู้ 
3. ร้อยละ 100  ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
4. ร้อยละ 5  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
 5. ร้อยละ 95  ผู้เรียนมีสามารถเข้าแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ี 

- สอบถาม สัมภาษณ์   
- การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม/ประเมินโครงการ 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) - สอบถาม สัมภาษณ์   - แบบสอบถาม 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้

ประเมิน 
-ครูสร้างส่ือท่ีสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรยีน 
-นักเรียนได้รับรางวัลระดับต่างๆจากการแข่งขัน 

- ประเมินโครงการ 
- ตรวจสอบ 

- แบบประเมิน 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
       1. มีภาพลักษณ์ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับ 
        2. ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. มีส่ืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับช้ัน 
      2. เป็นผู้ฝึกอบรมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัลในระดับต่างๆ 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. ได้ร่วมแข่งขันและรับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับต่างๆ 
 2. มีแหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ อย่างเพียงพอ 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการจัดการศึกษา 
      2. เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
 
 

ลงช่ือ                                              ผู้เสนอโครงการ 
                                                                          

    (นายโครงการ อ่อนจันทร์) 
                                                                      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
      ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ :  ข้อท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดย 
                                          พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
                                          คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน บริหาร 
                                          จัดการด้วยระบบคุณภาพ ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น 
                                          ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน         ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และมี 
                                         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกัณนิกาญ พวงเพชร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 
หลักกำรและเหตุผล   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
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ในการพัฒนาผู้เรียนนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง มี
ศักยภาพเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการ และสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ และ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด ารงชีวิตตามความพอเพียง ตามความสามารถของตนเอง และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้มีความพร้อมท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา โดย
การส่งเสริมความสามารถพิเศษของผู้เรียนในทุกด้าน เช่น ด้านศิลปะ ดนตรี ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้ท้ังในและนอก
หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่าพัฒนา ฝึกฝน จนเกิดความช านาญ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
 2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
 2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. มีความรอบรู้เกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์  
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน  
2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะพัฒนาสูงขึ้น 
   2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี มีสุนทรียภาพ และเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าด้านศิลปะ และดนตรี 
   3. เพื่อให้นักเรียนได้สร้างผลงานของตนเองท่ีมีคุณภาพ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอก
หลักสูตร 
 

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 -6  ทุกคน และครู บุคลากร ชุมชน จ านวน 50 คน 
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 ด้ำนคุณภำพ 
 1. ร้อยละ 75 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับ 3-4 
      2. ร้อยละ 80  ครูผู้สอนมีส่ือทันสมัยและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมส าหรับการ
ค้นคว้าหาความรู้ 

   3. ร้อยละ 100  ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา 
                4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีเจตคติท่ีดี มีสุนทรียภาพ และเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าด้านศิลปะ และ
ดนตรี 
                5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้สร้างผลงานของตนเองท่ีมีคุณภาพ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและ
นอกหลักสูตร 
4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 
                 โครงการ/กิจกรรม 
 

 
เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  
 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1๑๕ 5,000 - - - -นางสาวกัณนิกาญ 

 
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ  
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ  
3. กลุ่มบริหารท่ัวไป 
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5.  ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 

          6. ชุมชนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
 7. หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
ขั้นเตรียมกำร (P)    
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เมษายน 256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม    
ขั้นด ำเนินกำร(D)  เมษายน 256๔  



๕๕ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 5,000   
-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

   

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)  พฤษภาคม 256๔  
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม    
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน    
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)  มีนาคม 256๔  
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม    
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป    
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม    

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

1. ร้อยละ 75 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับ 3-4 
  2. ร้อยละ 80  ครูผู้สอนมีส่ือทันสมัยและนักเรียน
มีแหล่งเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมส าหรับการ
ค้นคว้าหาความรู้ 
3. ร้อยละ 100  ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์
ของสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีเจตคติท่ีดี มี
สุนทรียภาพ และเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าด้าน
ศิลปะ และดนตรี 
5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้สร้างผลงานของ
ตนเองท่ีมีคุณภาพ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมท้ัง
ในและนอกหลักสูตร 

- ผลงานนักเรียน 
- การปฏิบัติจริง 

- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสังเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) ผลผลิต (Outputs ) 
นักเรียนได้สร้างผลงานของตนเองท่ีมีคุณภาพ และ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตร 

- ผลงานนักเรียน 
- การปฏิบัติจริง 

- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสังเกต 
 

 
 



๕๖ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. โรงเรียนมีช่ือเสียงจากการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก  
(การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 

      2. โรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                      
2. ผลที่เกิดกับครู 

 1. ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพ  
        2. ครูได้รับช่ือเสียงจาการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางด้านดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์     
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1 นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์ 
   2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดี และเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าด้านศิลปะ และดนตรี 
   3. นักเรียนได้สร้างผลงานของตนเองท่ีมีคุณภาพ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตร 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ชุมชนมีช่ือเสียงจากการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
        2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 

ลงช่ือ                                                     ผู้เสนอโครงการ 
                                                                          

 (นางสาวกัณนิกาญ พวงเพชร) 
                                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
      ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โครงกำร     ยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ                    
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ :  ข้อท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดย 
                                          พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
                                          คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน บริหาร 
                                          จัดการด้วยระบบคุณภาพ ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น 
                                          ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน         ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และมี 
                                         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นายวิรัตน์   รวมกิ่ง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักกำรและเหตุผล   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 



๕๘ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

               หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนวัดชัยชนะ-
สงคราม(วัดตึก)ได้จัดการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ  ได้น าเสมอผลงานตัวเองเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ  เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้  มีพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ  โรงเรียนเห็นประโยชน์ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเต็มความสามารถ  จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมความสามารถเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามหลักสูตรขึ้น 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
 2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
 2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. มีความรอบรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย  
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน  
2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาพัฒนาสูงขึ้น 
   2. เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขอนามัยท่ีแข็งแรง ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับวัย  

 
 



๕๙ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 -6  ทุกคน และครู บุคลากร ชุมชน จ านวน 50 คน 
            ด้ำนคุณภำพ 
 1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับ 3-4 
      2. ร้อยละ 80  ครูผู้สอนมีส่ือทันสมัยและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมส าหรับการ
ค้นคว้าหาความรู้ 

   3. ร้อยละ 100  ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา 
                4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีเจตคติท่ีดี มีสุขอนามัยท่ีแข็งแรง ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับวัย  
4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 

โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ : ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา                    

 

เป้าหมาย 
(ระบุหน่วย) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 1  จัดหาส่ือและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนท่ีทันสมัย 

1๑๕ 5,000    นายวิรัตน์ 
รวมกิ่ง  

กิจกรรมท่ี 2  จัดกิจกรรมออกก าลังกาย 1๑๕ -    นายวิรัตน์ 
รวมกิ่ง  

รวม  5,000     
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
          1. กลุ่มบริหารวิชาการ           2. กลุ่มบริหารงานบุคคล          3. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
          4. กลุ่มบริหารท่ัวไป           5. ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 
          6. คณะวิทยากรจากแหล่งเรียนรู้   7. วดั/ชุมชน/ ผู้ปกครอง 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
ขั้นเตรียมกำร (P)  เมษายน 2565  
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เมษายน 2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  พฤษภาคม 2565  
ขั้นด ำเนินกำร(D) 5,000   
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ก่อนการด าเนินกิจกรรม  
-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 ภาคเรียนท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
ขัน้ตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  ก่อนการด าเนินกิจกรรม  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  เสร็จส้ินกิจกรรมนั้นๆ  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  ส้ินปีการศึกษา  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  ท าวิจัยเชิงคุณภาพและ  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  ประชาสัมพันธ์  

  
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับ 3-4 
2. ร้อยละ 80  ครูผู้สอนมีส่ือทันสมัยและนักเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมส าหรับการ
ค้นคว้าหาความรู้ 
3. ร้อยละ 100  ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์
ของสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีเจตคติท่ีดี มีสุขอนามัย
ท่ีแข็งแรง ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับวัย   

-  การสังเกต 
-  การทดสอบ 
 
 
 

-  แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
-  แบบทดสอบ 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า 

-  การสังเกต 
-  การทดสอบ 
 
 

-  แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
-  แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาพัฒนาสูงขึ้น 
        2. โรงเรียนสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ปกครอง 
            2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. ครูได้รับการพัฒนาตนเองน าไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
        2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาพัฒนาสูงขึ้น 
        2. นักเรียนสามารถอ่านออ าเขียนได้ และใช้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ชุมชนให้ความเช่ือมั่นต่อโรงเรียนละน าบุตรหลานเข้ามาเรียน 
        2. ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 
 
 

ลงช่ือ                                              ผู้เสนอโครงการ 
                                                                          

        (นายวิรัตน์ รวมกิ่ง) 
                                                                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
      ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม(วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
 
โครงกำร     ยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบระดับชำติ O-NET ป.6 NT.ป.3 และ RT.ป.1 
แผนงำน กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ :  ข้อท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดย 
                                          พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
                                          คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน บริหาร 
                                          จัดการด้วยระบบคุณภาพ ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น 
                                          ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน         ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และมี 
                                         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาววาณี  คมข า 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 ส าหรับประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียน 
นักศึกษาในทุกระดับต้องเรียนภาษาไทย และมีการวัดประเมินผลระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดับชาติ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)  จึงควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษาให้มีการพัฒนาเพื่อความสอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ แนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและเป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของชาติและของโรงเรียน จากผลการประเมินการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน RT นักเรียนช้ันประถมปีท่ี 1 
NT นักเรียนช้ันประถมปีท่ี 3 และ O-Net  นักเรียนช้ันประถมปีท่ี 6 .oปีการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่านักเรียนมีคะแนน
เฉล่ียสูงกว่าระดับเขตและระดับชาติ โรงเรียนจึงต้องหาแนวทางในการรักษาคุณภาพการศึกษานี้ไว้ จึงจัดให้มีโครงการ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการทดสอบในระดับชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงยิ่งๆขึ้นต่อไป 
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 

1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม  งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อยและจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. พอประมาณกับความรู้ ความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ 

หลักควำมมีเหตุผล 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  
2. ส่งเสริมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีเหตุผลโดยพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีจะได้รับ
จากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
1. วางแผนให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานตัวเองเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างรอบคอบรัดกุม   มี

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   
2. ประเมินผลตามสภาพจริง  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ในอนาคตท้ังใกล้และไกล 

 
เง่ือนไขควำมรู้ 

1. รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจะด าเนินกิจกรรม 
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2. รอบคอบท่ีจะน าความรู้มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันและถูกต้องอย่างระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 

1.   ค านึงถึงข้อมูลท่ีจะน าเสนอเหมาะสมถูกต้องด้วยความตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และใช้
สติปัญญาเสมอ 

2.   ตระหนักถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 8 ประการ รวมถึงค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
ซึ่งสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 ท้ัง 4 ด้าน  
 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET ป.6 NT.ป.3 และ RT.ป.1 
พัฒนาสูงขึ้น 
 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิดและทักษะด้านต่างๆของนักเรียนในการประเมนิ 
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อยู่ในระดับท่ีดีขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น 
 

3. เปำ้หมำย 
ด้ำนปริมำณ 

 1. นักเรียนช้ัน ป.1 ช้ัน.3  และช้ัน ป.6 ทุกคนได้รับการพัฒนา 
 2. ครูประจ าช้ัน ป.1 ช้ัน.3  และช้ัน ป.6  และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 6 คน 
 ด้ำนคุณภำพ 
 1. ร้อยละ 75 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติมีการพัฒนาสูงขึ้น 
                 2. ร้อยละ 80 นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิดและทักษะด้านต่างๆของนักเรียนในการ
ประเมินคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อยู่ในระดับท่ีดีขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น 
4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 

โครงกำร/งำน/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุนจัดกำร

เรียนกำรสอน 
เงินอุดหนุนตำม
วัตถุประสงค์ 

เงินรำยได้
สถำนศึกษำ 

เงินอื่นๆ 

โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET ป.6 NT.ป.3 และ RT.ป.1  
กิจกรรมท่ี 1 ค่าตอบแทน
วิทยากรและการวิเคราะห์
ข้อสอบและสอนเสริมเพื่อ
การเตรียมสอบ O-net ป.6   

นักเรียนช้ัน 
ป.6 

 

10,000  
 

   
ครูวาณี และ 
ครูประจ าช้ัน 

กิจกรรมท่ี 2 วิเคราะห์
ข้อสอบและสอนเสริมเพื่อ
การเตรียมสอบ NT ป.3   

นักเรียนช้ัน 
ป.3 

 
3,000    

ครูวาณี และ 
ครูประจ าช้ัน 
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โครงกำร/งำน/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุนจัดกำร

เรียนกำรสอน 
เงินอุดหนุนตำม
วัตถุประสงค์ 

เงินรำยได้
สถำนศึกษำ 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 3 วิเคราะห์
ข้อสอบและสอนเสริมเพื่อ
การเตรียมสอบ RT ป.1 

นักเรียนช้ัน 
ป.1 

 
3,000    

ครูวาณี และ 
ครูประจ าช้ัน 

กิจกรรมท่ี 4 วิเคราะห์
ข้อสอบและสอนเสริมเพื่อ
การเตรียมสอบปลายปี
การศึกษาข้อสอบมาตรฐาน
กลาง (ป.2,4,5) 

นักเรียนช้ัน 
ป.2,4,5 

 
5,000    

ครูวาณี และ 
ครูประจ าช้ัน 

รวม  21,000     
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
  1. กลุ่มบริหารวิชาการ  2. กลุ่มบริหารงบประมาณ   
  3. กลุ่มบริหารท่ัวไป   4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมำณ (บำท) วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 
ขั้นเตรียมกำร (P)    

-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 เมษายน 256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  เมษายน 256๔  
ขั้นด ำเนินกำร (D) 21,000   

-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
เมษายน 256๔  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

 
พฤษภาคม 256๔ –  

มีนาคม 2565 
 

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร ( C )    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  พฤษภาคม 256๔  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน 

 
พฤษภาคม 256๔ –  

มีนาคม 2565 
 

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  ตุลาคม 256๔       
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ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมำณ (บำท) วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

มีนาคม 2565 
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครั้งต่อไป    
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม    

6.  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1.  ผลผลิต (Outputs) 

1.  นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้
อย่างเต็มความสามารถ 
 2.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด และทักษะ
ด้านต่างๆ ของนักเรียนในการประเมินคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์อยู่ในระดับท่ีดีขึ้นไป 
  3.  นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง เพื่อสามารถ
น าไปพัฒนาและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและ
สามารถแก้ปัญหาได้ 

 
-  สังเกต แบบทดสอบ 
 
-  ทดสอบการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 
 
-  สังเกตและวิเคราะห์
จากทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

 
-  แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
-  แบบทดสอบ 
 
 
 
-  แบบทดสอบ 

2.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถเรียนรู้ได้เต็ม
ตามศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ และเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ี
และระดับประเทศ 
2. นักเรียนเป็นผู้มีทักษะกระบวนการคิดและ
ทักษะด้านต่างๆในการประเมินคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์อยู่ในระดับท่ีดีและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระ 
3. นักเรียนเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงซึ่งสามารถ
น าไปพัฒนาและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4 .นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้  

 
-  ทดสอบการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 
-  สังเกต ทดสอบ 
 
-  ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-  ผลงานและรางวัล 
 
- ข้อสอบ O-net ,NT,RT 
ข้อสอบมาตรฐานกลาง 
-  สังเกต ทดสอบ 

 
-  แบบทดสอบ 
 
 
-  แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
-  แบบทดสอบ 
 
-  เกียรติบัตรและเหรียญ
รางวัล 
-  ผลการสอบ O-net 
 
-  แบบทดสอบ 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
  1. สถานศึกษามีแบบการทดสอบท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2. ผลที่เกิดกับครู 

1. ครูทุกคนสามารถแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

1. นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีผลการทดสอบ 
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

2. นักเรียนได้รับการประเมนิผลสมรรถนะส าคัญและผลสัมฤทธิ์นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคิดวิเคราะห์และวิธีการแก้ปัญหาตามเกณฑ์ 
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ชุมชนให้ความเช่ือมั่นต่อโรงเรียนละน าบุตรหลานเข้ามาเรียน 
        2. ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 
 
      ลงช่ือ              ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ                   ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม(วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
 
โครงกำร     แข่งขันทักษะวิชำกำรและเปิดโลกวิชำกำรสู่สำธำรณชน 
แผนงำน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ :  ข้อท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดย 
                                          พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
                                          คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน บริหาร 
                                          จัดการด้วยระบบคุณภาพ ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น 
                                          ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน         ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และมี 
                                         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาววาณี  คมข า 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมอืงไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 โรงเรียนจัดให้มีโครงการการแข่งขันทักษะวิชาการและเปิดโลกวิชาการสู่สาธารณชน โดยได้เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีในไปเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 

1.พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม  งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
2.พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อยและจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3.พอประมาณกับความรู้ ความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ 

หลักควำมมีเหตุผล 
1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  
2.ส่งเสริมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีเหตุผลโดยพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีจะได้รับจากการกระท านั้น 
ๆ อย่างรอบคอบ 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

1.วางแผนให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานตัวเองเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างรอบคอบรัดกุม   มีพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   

2.ประเมินผลตามสภาพจริง  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3.เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ในอนาคตท้ังใกล้และไกล 

เง่ือนไขควำมรู้ 
1.รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจะด าเนินกิจกรรม 
2.รอบคอบท่ีจะน าความรู้มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันและถูกต้องอย่างระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ 

เง่ือนไขคุณธรรม 
1.ค านึงถึงข้อมูลท่ีจะน าเสนอเหมาะสมถูกต้องด้วยความตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และใช้สติปัญญา

เสมอ 
2.ตระหนักถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 8 ประการ รวมถึงค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 

ซึ่งสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 ท้ัง 4 ด้าน  
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนแสดงความรู้ความสามารถในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
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 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิดและทักษะด้านต่างๆสู่สาธารณชน 
 

3. เปำ้หมำย 
ด้ำนปริมำณ 

 1. นักเรียนช้ัน อนุบาล 1 ถึง ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6  
 2. ครูประจ าช้ัน อนุบาล 1 ถึง ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ด้ำนคุณภำพ 
 1. ร้อยละ 10 นักเรียนนักเรียนท่ีเข้าแข่งขันได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                 2. ร้อยละ 80 นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์และทักษะชีวิตด้านต่างๆ 
 

4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 

โครงกำร/งำน/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุนจัดกำร

เรียนกำรสอน 
เงินอุดหนุนตำม
วัตถุประสงค์ 

เงินรำยได้
สถำนศึกษำ 

เงินอื่นๆ 

โครงการ แข่งขันทักษะวิชาการและเปิดโลกวิชาการสู่สาธารณชน  
กิจกรรมท่ี 1 งานศิลปะหัตถ 
กรรมทางวิชาการ  

ตามรายการ
ประกวด 

5,000 
   

ครูวาณี และ 
ครูประจ าช้ัน 

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขัน
วิชาการภายใน/ภายนอก
โรงเรียน  

ตามรายการ 
ประกวด 

2,000 
   

ครูวาณี และ 
ครูประจ าช้ัน 

กิจกรรมที่ 3 “เปิดโลก
วิชาการสู่สาธารณชน” 

ครู บุคลากร 
นักเรียนทุกคน 

3,000 
   

ครูวาณี และ 
ครูประจ าช้ัน 

รวม  10,000     
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
  1. กลุ่มบริหารวิชาการ   

2. กลุ่มบริหารงบประมาณ    
3. สพป.กทม. 

  4. กลุ่มบริหารท่ัวไป    
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล   
6. สพฐ. 

6.  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
3.  ผลผลิต (Outputs)  

-  สังเกต แบบทดสอบ 
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ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1.  นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้
อย่างเต็มความสามารถ 
 2.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด และทักษะ
ด้านต่างๆ ของนักเรียนในการประเมินคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์อยู่ในระดับท่ีดีขึ้นไป 
  3.  นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง เพื่อสามารถ
น าไปพัฒนาและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและ
สามารถแก้ปัญหาได้ 

 
-  ทดสอบการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 
 
-  สังเกตและวิเคราะห์
จากทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

-  แบบบันทกึการสังเกต
พฤติกรรม 
-  แบบทดสอบ 
 
 
 
-  แบบทดสอบ 

4.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถเรียนรู้ได้เต็ม
ตามศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ และเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ี
และระดับประเทศ 
2. นักเรียนเป็นผู้มีทักษะกระบวนการคิดและ
ทักษะด้านต่างๆในการประเมินคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์อยู่ในระดับท่ีดีและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระ 
3. นักเรียนเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงซึ่งสามารถ
น าไปพัฒนาและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4 .นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้  

 
-  ทดสอบการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 
-  สังเกต ทดสอบ 
 
-  ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-  ผลงานและรางวัล 
 
- ข้อสอบ O-net ,NT,RT 
ข้อสอบมาตรฐานกลาง 
-  สังเกต ทดสอบ 

 
-  แบบทดสอบ 
 
 
-  แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
-  แบบทดสอบ 
 
-  เกียรติบัตรและเหรียญ
รางวัล 
-  ผลการสอบ O-net 
 
-  แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. มีภาพลักษณ์ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับ 
        2. ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
            2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. มีส่ืออุปกรณท่ี์ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับช้ัน 
        2. เป็นผู้ฝึกอบรมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัลในระดับต่างๆ 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
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     1. ได้ร่วมแข่งขันและรับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับต่างๆ 
            2. มีได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการจัดการศึกษา 
        2. เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
 
      ลงช่ือ             ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ                 ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
 

โครงกำร   นิเทศและวิจัยเพือ่พัฒนำโรงเรียนสู่มำตรฐำน 
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย สพฐ. เชิงกลยุทธ  : ข้อท่ี 3  
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.1 ,1.2 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อท่ี 2.2 , 2.3 
      มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.4 , 3.5 
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่     3  พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สนับสนนุนโยบำยโรงเรียนข้อที่    1  พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ลักษณะโครงกำร   ใหม่      ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาววาณี  คมข า  
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมวงเล็บ (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่ างถูกต้อง 
สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งช้ีท่ี 6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการเรียนการสอนต้อง
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้นั้น โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถให้ค าแนะน า 
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ค าปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การแลกเปล่ียนประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 ได้ให้ความส าคัญกับการวิจัย โดยก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครูผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนการสอนและส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้มีความรอบรู้และใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน จึงต้องปรับเปล่ียน
บทบาทให้เป็นผู้รอบรู้และสามารถท าวิจัยได้  ดังนั้นการวิจัยในช้ันเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งน ามาใช้เพื่อแก้ปัญหา
ในช้ันเรียน ประโยชน์ในการท าวิจัยไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพ
ครูให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ท้ังนี้การพัฒนาการเรียนการสอน ถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน ท่ีจะส่งผลให้นักเรียนมี
คุณภาพ ส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้การพัฒนาการเรียนการสอนมีคุณภาพ คือ ครูผู้สอนจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล และ
จัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้
ครูทุกคนได้จัดท าวิจัยในช้ันเรียน พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง ส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา 
แก้ปัญหา การเรียนและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
หลักควำมพอประมำณ 

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา  ดังนั้นทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพซึ่ง
ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปท้ังหมดนี้ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  ครูต้องตระหนักถึงเรียนการสอนให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หลักควำมมีเหตุผล 

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้ให้ความส าคัญกับการวิจัย โดยก าหนดให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนการ
สอนและส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความรอบรู้และใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน การตัดสินใจจึงต้องค านึงถึงการพิจารณาจากเหตุปัจจัยและผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

ครูผู้สอนจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล และจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนคือการ
เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ในอนาคตท้ังใกล้และไกล 

 
เง่ือนไขควำมรู้ 

การเรียนรู้และการพัฒนานั้นต้องค านึงถึงส่ิงท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน รอบคอบท่ีจะน าความรู้มาพิจารณา
ให้เช่ือมโยงกันและถูกต้องอย่างระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 

ต้องค านึงถึงข้อมูลท่ีจะน าเสนอเหมาะสมถูกต้องด้วยความตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และใช้
สติปัญญาเสมอ ซึ่งเป็นพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 ท้ัง 4 ด้าน อันได้แก่ 
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  1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ท่ีถูก  ช่ัวหรือด ี
  3. มีงานท ามีอาชีพ  รักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ 
  4. เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา  และบ าเพ็ญประโยชน์ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  2. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นกัเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและปรับปรุง
บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

3. เพื่อช่วยเหลือครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและน าผลการวิจัย 
ไปใช้แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

4. เพื่อส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผู้เรียน อย่างน้อย 1 เรื่องใน 1 ภาคการศึกษา 
   5. เพื่อให้โรงเรียนมีงานวิจัยระดับโรงเรียนอย่างน้อย 1 เรื่องใน 1 ภาคการศึกษา 
3.  เป้ำหมำย 
          เชิงปริมำณ 

1. ครูผู้สอนในทุกระดับช้ันต้ังแต่อนุบาล 1 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
2. นักเรียนทุกระดับช้ัน 

          เชิงคุณภำพ 
             1. ร้อยละ 80 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
           2. ร้อยละ 80 ครูทุกคนได้รับการเย่ียมช้ันเรียนจากผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
         3. ร้อยละ 80 ครูทุกคนได้รับการนิเทศก ากับติดตามให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน
และงานโครงการ 

        4. ร้อยละ 80 ครูผู้สอนท าวิจัยในช้ันเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

         5.  ร้อยละ 50 โรงเรียนมีงานวิจัยระดับโรงเรียน 
          6. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานผู้เรียนและมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 5 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 

โครงกำร/งำน/กิจกรรม 
โครงกำร นิเทศและวิจัยเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนสู่มาตรฐาน 

 

เป้ำหมำย 
(ระบุ/คน) 

งบประมำณ 
เงินอุดหนุน
จัดกำรเรียน

กำรสอน 

เงินอุดหนุน
ตำม

วัตถุประสงค์ 

เงินรำยได้
สถำนศึกษำ 

เงินอื่นๆ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 1 นิเทศภายใน 
20  คน 500      

ผอ.และ 
ครูวาณี 
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โครงกำร/งำน/กิจกรรม 
โครงกำร นิเทศและวิจัยเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนสู่มาตรฐาน 

 

เป้ำหมำย 
(ระบุ/คน) 

งบประมำณ 
เงินอุดหนุน
จัดกำรเรียน

กำรสอน 

เงินอุดหนุน
ตำม

วัตถุประสงค์ 

เงินรำยได้
สถำนศึกษำ 

เงินอื่นๆ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 2 จัดท าแผนจัดการ
เรียนรู้ 

15  คน - -   
ผอ.และ 
ครูวาณี 

กิจกรรมที่ 3    ส่งเสริมการจัดท า
งานวิจัยในชั้นเรียน 

20  คน 1,000     
ผอ.และ 
ครูวาณี 

กิจกรรมที่ 4    การจัดท างานวิจัย
ระดับโรงเรียน 

20  คน 1,000     
ผอ.และ 
ครูวาณ ี

รวม 2,500   
รวมทั้งสิ้น 2,500 (สองพันแปดร้อยบำทถ้วน) 

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  1.กลุ่มบริหารวิชาการ   2.กลุ่มบริหารงบประมาณ 
   3. กลุ่มบริหารท่ัวไป   4. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
   5. หัวหน้าระดับช้ัน /ครูประจ าช้ัน  6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร(P) 
เสนอโครงการ/กิจกรรมบรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- เมษายน 256๔ 
นางสาววาณี คมข า 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน - เมษายน 256๔ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ขั้นด ำเนินกำร(D) 2,500   
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

- พฤษภาคม 256๔ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาววาณี คมข า 

น าครูสู่การปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ 

- 
พฤษภาคม 256๔ – กุมภาพันธ์ 

2565 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาววาณี คมข า 

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร(C)    
จัดท าเครื่องมือประเมินผล
กิจกรรม 

 กันยายน 256๔ ,มีนาคม  2565 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาววาณี คมข า 

ด าเนินการประเมินผลตาม
ขั้นตอน 

 กันยายน 256๔ ,มีนาคม  2565 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาววาณี คมข า 

ขั้นแก้ไขปรับปรุง(A)    
ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินการ  ตุลาคม 256๔, ผู้อ านวยการโรงเรียน 



๗๗ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ปลายปีการศึกษา 2565 นางสาววาณี คมข า 

พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพใน
ครั้งต่อไป 

 
ตุลาคม 256๔, 

ปลายปีการศึกษา 2565 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาววาณี คมข า 

การเผยแพร่ผลงานโครงการ  มีนาคม  2565 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาววาณี คมข า 

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1. ผลผลิต (Outputs) 

1.  การนิเทศเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
2.  โครงการ /กิจกรรม ด าเนินไปอย่าง
บรรลุผล 
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
เป็นไปตามเป้าท่ีวางไว ้

1.  ตรวจแบบบันทึก 
2. ตรวจงานวิจัยใน 
    ช้ันเรียน 

1.  แบบบันทึกการนิเทศ 
2.  แบบประเมินงาน/
กิจกรรม 

 
 
 
 
2. 

4. ครูผู้สอนท่ีเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มี
ความสอดคล้องกับเนื้อหา สาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 
5. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีสามารถท าวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 1 
เรื่อง/1ภาคเรียน 
ผลลัพธ์ (Outcomes)  
1. ครูได้รับการนิเทศตามแผน 

 2.   นักเรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าท่ีวางไว้ 
3. ครูผู้สอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยมี
ความสอดคล้องกับเนื้อหา สาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 
4. ครูผู้สอนท างานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 1 เรื่อง/1ภาค
เรียน 

3.  ประเมินผล 
 
4.  วัดผลสัมฤทธิ์ 
5.  การส ารวจ 
 
 
 
1.  ตรวจแบบบันทึก 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 
3.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
4.  งานวิจัย 
 

และโครงการ 
3.  การทดสอบ 
 
4. แบบส ารวจ 
5.  แบบส ารวจ 
 
 
 
 
1.  แบบบันทึกการนิเทศ 
2.  แบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
4.  ช้ินงานวิจัย 
 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 



๗๘ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

1. โรงเรียนมีงานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรอืพัฒนาผู้เรียน 1 เรื่อง/1ภาคเรียน 
2. โรงเรียนได้พฒันาครูเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

 2.   ผลที่เกิดกับครู 
               1. ครูท างานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 1 เรื่อง/1ภาคเรียน 
      2. ครูได้รับการนิเทศและมีการพัฒนาตนเองในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
 3.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
                1. นักเรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
       2. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือจากครูในการเรียน 

4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
      1. ผลท่ีได้รับจากการวิจัยเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้แก้ปัญหาหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
      2. ชุมชนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาและงบประมาณด้านการวิจัย 
 

      ลงช่ือ             ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ                 ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
 
 
 
 
 

 
 
 



๗๙ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
 
โครงกำร                    ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน 
แผนงำน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองนโยบำย สพฐ. เชิงกลยุทธ  : ข้อท่ี 3  
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.1 ,1.2 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อท่ี 2.2 , 2.3 
      มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.4 , 3.5 
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่     3  พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สนับสนนุนโยบำยโรงเรียนข้อที่    1  พฒันาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ลักษณะโครงกำร   ใหม่      ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาววาณี  คมข า 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
1. หลักกำรและเหตุผล 
           ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อการ จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
และการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีอ านวยความสะดวกจัดกิจกรรมท่ี
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ท่ีเน้นให้ส่งเสริม
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาค าตอบ
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่น การท างาน โครงงาน รายงาน ช้ินงาน การปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการ
พัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้ เช่น การพัฒนาห้องสมุด  จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 



๘๐ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

              ดังนั้นโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) จึงได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัย
รักการอ่าน  เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและ
การเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ ซึ่งห้องสมุดมีชีวิตเป็นกิ จกรรมท่ี
มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัดบรรยากาศและด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ท่ีอ านวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน และ
เพื่อให้ครูนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
หลักควำมพอประมำณ 
 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการ
อ่าน  เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการ
เรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา  ดังนั้นทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพซึ่งไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปท้ังหมดนี้ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น  ครูต้องตระหนักถึงเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์
ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หลักควำมมีเหตุผล 
 กิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  ท่ีเน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและ
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุก
เวลา แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อการเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 ความรอบรู้เกี่ยวกับวิขาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ตลอดจนความรอบคอบท่ีจะน าความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 ต้องค านึงถึงข้อมูลท่ีจะน าเสนอเหมาะสมถูกต้องด้วยความตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และใช้
สติปัญญาซึ่งเป็นพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 ท้ัง 4 ด้าน อันได้แก่ 
 1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ท่ีถูก  ช่ัวหรือด ี
 3. มีงานท ามีอาชีพ  รักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ 
 4. เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา  และบ าเพ็ญประโยชน์ 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากขึ้น 
2. เพื่อให้ครูนักเรียนมีแหล่งการเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
3. เพื่อกระตุ้นและช้ีน านักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 
4. เพื่อจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถปรับตัวเข้า

กับสังคมได้  
  3. เป้ำหมำย  

เชิงปริมำณ  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)ท่ีเข้าใช้ 
          บริการห้องสมุดประกอบด้วยนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ทุกคน รวมทั้งครูและบุคลากร 
           ในโรงเรียน  จ านวน 20 คน 

เชิงคุณภำพ   
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆได้อย่างหลากหลาย 

       2. ร้อยละ 90 ของนักเรียน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียน เข้าใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 80 ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุด และมีวิธีที่
หลากหลาย และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 

โครงกำร/งำน/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมำณ(บำท) 
เงินอุดหนุนจัดกำร

เรียนกำรสอน 
เงินอุดหนุนตำม
วัตถุประสงค์ 

เงินรำยได้
สถำนศึกษำ 

เงินอื่นๆ 

1.กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและ
ส่งเสริมการค้นคว้าความรู้จาก
ห้องสมุด 

๑๕๒ คน 1,000     

2.กิจกรรมชวนกันอ่านวานน้องมา
ฟัง 

๑๕๒ คน 1,000     

3. กิจกรรมบันทึกการอ่าน 1๑๕ คน 1,000     

4.กิจกรรมค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต ๑๕๒ คน -    
5.กิจกรรมตอบค าถามความรู้
พัฒนาทักษะความคิด 

๑๕๒ คน -    

6. กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด ๑๕๒ คน -    

7. กิจกรรมพี่สอนน้องอ่าน ๑๑๕ คน -    

8. กิจกรรมเปิดพจนานุกรม 1๑๕ คน 1,000     
9. กิจกรรมบรรณารักษ์รุ่นเยาว์ 80 คน -    
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โครงกำร/งำน/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมำณ(บำท) 
เงินอุดหนุนจัดกำร

เรียนกำรสอน 
เงินอุดหนุนตำม
วัตถุประสงค์ 

เงินรำยได้
สถำนศึกษำ 

เงินอื่นๆ 

รวมทั้งสิ้น 4,000   

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 กลุ่มบริหารวิชาการ, กลุ่มบริหารงบประมาณ, กลุ่มบริหารท่ัวไป, หัวหน้าระดับช้ัน ครูประจ าช้ัน, กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ, ชุมชนวัดตึก,วัดชัยชนะสงคราม ผู้ปกครองนักเรียน 
 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมำณ (บำท) วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมกำร (P)    

-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 เมษายน 256๔ นางสาววาณี 
คมข า 

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  เมษายน 256๔ ผู้อ านวยการ 
ขั้นด ำเนินกำร (D)    

-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง 

4,000 เมษายน 256๔ ผู้อ านวยการ 
และนางสาววาณี 

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

 พฤษภาคม256๔–  
มีนาคม 2565 

นางสาววาณี 
และคณะ 

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร ( C )    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม - พฤษภาคม 256๔ นางสาววาณี 

และคณะ 
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - พฤษภาคม 256๔ –  

มีนาคม 2565 
นางสาววาณี 
และคณะ 

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม - มีนาคม 2565 นางสาววาณีและ

คณะ 
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครั้ง
ต่อไป 

-  นางสาววาณีและ
คณะ 

-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม -  ประชาสัมพันธ์ 
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6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1.  ผลผลิต (Outputs) 

1.1ร้อยละ 90 ของนักเรียน มนีิสัยรักการ
อ่าน สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
ได้อย่างหลากหลาย 
1.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียน สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้
ชีวิตประจ าวันได้ 
1.3 ร้อยละ 90 ของนักเรียน เข้าใช้ห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

-สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 
- ประเมินชิ้นงาน 
-การส ารวจความพึงพอใจ 
 -แฟ้มสะสมผลงานของ
นักเรียน 
- การบันทึกการอ่าน 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
- ช้ินงาน 
- แบบส ารวจความพึง
พอใจ 
- บันทึกการอ่าน 
- แฟ้มสะสมผลงาน 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
2.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านสามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆได้อย่าง
หลากหลาย 
2.2 นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับมา
พัฒนาตนเองและใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
2.3 นักเรียน เข้าใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

-สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 
- ประเมินชิ้นงาน 
-การส ารวจความพึงพอใจ 
 -แฟ้มสะสมผลงานของ
นักเรียน 
- การบันทึกการอ่าน 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
- ช้ินงาน 
- แบบส ารวจความพึง
พอใจ 
- บันทึกการอ่าน 
- แฟ้มสะสมผลงาน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
  - ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีหนังสือใหม่ ทันสมัย ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  - โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ มีหนังสือค้นคว้าท่ีหลากหลาย 
 2. ผลที่เกิดกับครู 

-  ครูเห็นความส าคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุด และมีวิธีท่ีหลากหลาย  
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

- ครูน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาตนเอง 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
  - นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้นสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้ 
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
  - นักเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูลและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
            - ครูและนักเรียนมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อชุมชน 
  - ชุมชนเข้ามาใช้บริการและให้การสนับสนุนงบประมาณ 
 
      ลงช่ือ             ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ                 ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔  
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
โครงกำร พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.   : ข้อท่ี 7 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน ข้อท่ี 2 
ลักษณะโครงกำร     ใหม่     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาววาณี  คมข า 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการจัด
การศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา 
แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร ส่ือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาทุนมนุษย เปนเปาหมายส าคัญท่ีสุดท่ีผูมีส
วนเกี่ยวของทุกฝายทุกคนในสถานศึกษาตองรับรู และปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหบรรลุถึงเปาหมาย และรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดขึ้น ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ซึ่งมี
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาเกี่ยวกับ การมีงานท า มีอาชีพ การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในท่ีสุด พร้อมท้ังช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
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 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายปฏิรูป
ระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ อันเปนแนวทางด าเนินงานเพื่อเตรียมการส าหรับการรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
และการประเมินคุณภาพภายนอก  โรงเรียนจึงต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพขึ้นมาตามกรอบของกระทรวง  เพื่อเป็น
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและเป็นการสร้างความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา  และมี
เป้าหมายให้โรงเรียนสามารถผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีการวางแผน  ด าเนินงาน  ประเมินผล  และปรับปรุง
แก้ไข  ให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นระบบ  มีมาตรฐาน  และสามารถผดุงรักษาคุณภาพการ
ท างานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 ประชุม วางแผน ให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ โดยไม่สูญงบประมาณ   
หลักควำมมีเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งสถานศึกษา
จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้  โดยต้องรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  โรงเรียนจึงต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นมาตามกรอบของกระทรวง  เพื่อเป็นการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาและเป็นการสร้างความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา  ซึ่งมีเป้ าหมายให้
โรงเรียนสามารถผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 คอยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมการรองรับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต แจ้งข้อมูลข่าวสารการเปล่ียนแปลงท่ีถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้อง 
 เขื่อนไขควำมรู้ 
 1. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการท า SAR และการรับการประเมินภายนอก 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 3. ศึกษาเพิ่มเติมจนมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อการถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง 
 เง่ือนไขคุณธรรม 

 1. ความซื่อสัตย์สุจริต คือ ความเป็นผู้ตรงไปตรงมาเพื่อด ารงความถูกต้องความเท่ียงธรรม ความซื่อตรง 
ต่อหน้าท่ี น าเสนอข้อมูลของโรงเรียนตามความเป็นจริง 
 2. ความเสียสละ คือ การท่ีครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อไปท าประโยชน์ให้ส่วนรวม 

 3. ความอดทน คือ การไม่ยอมแพ้อุปสรรคและไม่กลัวความยากล าบากโดยบากบั่นท างานอย่างไม่ 
ท้อแท้ไม่ท้อถอยจนงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีดี 
2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ ชุมชน/ท้องถิ่น และสาธารณะชน มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา 
    

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 1. นักเรียนช้ัน อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)  
 2. ครู บุคลากร ชุมชน/ผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษา รวม จ านวน 200 คน 
 ด้ำนคุณภำพ 

1. ร้อยละ 90 สถานศึกษาด าเนินการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            2. ร้อยละ 90 ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา              
4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 
                 โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้

สถาน 
ศึกษา 

เงิน
อืน่ๆ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมบุคลากรเตรียมรับ
การประเมินภายในและภายนอก 

ครู ๑๕ 2,000    นางสาววาณี  
คมข า 

กิจกรรมท่ี 2 ร่วมกันจัดท าประเมินตนเอง
(SAR) 

ครู ๑๕ 1,000    นางสาววาณี  
คมข า  

รวม  3,000     
 
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
          1. กลุ่มบริหารงบประมาณ   2. กลุ่มบริหารวิชาการ 
          3. กลุ่มบริหารงานบุคคล  4. กลุ่มบริหารท่ัวไป 5. คณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
ขั้นเตรียมกำร (P)    
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เม.ย.64  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  เม.ย.64  
ขั้นด ำเนินกำร(D)    
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ก.ค. 64  
-จัดอบรมบุคลากรเตรียมรับการประเมินภายในและ
ภายนอก 

2,000 ตลอดปีการศึกษา  

-จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2565 

1,000 เม.ย. 65  

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  ก.พ. - มี.ค.65  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  มี.ค.65  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  เม.ย.65  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครั้งต่อไป  เม.ย.65  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  เม.ย.65  

 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้

ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

-ครูมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินภายใน
อย่างมีคุณภาพ 
-มีรายงานการประเมินตนเอง(SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

- สอบถาม สัมภาษณ์   
- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม/ประเมิน
โครงการ 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

- แบบสอบถาม 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) ผลผลิต (Outputs ) 
- ผ่านการตรวจประเมินผลการประกัน
คุณภาพ 
- ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษาในระดับสูง 

- สอบถาม สัมภาษณ์   
- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม/ประเมิน
โครงการ 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน
โครงการ 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 

1. สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินอย่างมีคุณภาพ 
        2. ผ่านการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพ 
          2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. ได้รับการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
        2. มีส่วนร่วมในการจัดท า SAR 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากผลการประเมิน 
        2. ได้รับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐาน 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
        2. ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
      ลงช่ือ                    ผู้เสนอโครงการ 
                                                                              (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                     หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา   
       

ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาววาณี  คมข า) 

    ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
       

ลงช่ือ               ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 

                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔  
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
โครงกำร งำนทะเบียนวัดผลประเมินผลและกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ  สพฐ.  : ข้อท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2,   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน ข้อท่ี 2 
ลักษณะโครงกำร   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นายมงคล  วรภัสสร  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
  ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล ก าหนด ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาท าการ 
ประเมินผลการเรียน รายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียน หรือเมื่อส้ินสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา ท่ีจัดการเรียน 
การสอน ดังนั้นงานวัดผลและประเมินผลจึงจัดให้มีการประเมิน ผลเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนปลาย  
ภาคเรียน โดยพิจารณาจาก การประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานท่ีมอบหมาย ในอัตราส่วนตามความส าคัญของแต่ ละ
กิจกรรมหรือ งานท่ีมอบหมาย และจัดให้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อส้ินสุดภาคเรียน และเป็นการ สอดคล้อง
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

กับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการ จัดการ
เรียนการสอนรายวิชา งานวัดผลประเมินผลฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าโครงการวัดผลและประเมินผลขึ้น 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
 2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
 2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจ าด าเนินกิจกรรม 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
   1.  เพื่อจัดท าแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
   2.  เพื่อใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์เป็นฐานในการพัฒนางานด้านวิชาการ 
  3. เป้ำหมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ได้เข้ารับการวัดผลและประเมินผลประจ าภาคเรียน  
 ด้ำนคุณภำพ 
            1. ร้อยละ 100 ผ่านการวัดและประเมินผลทุกรายวิชา  
            2. ร้อยละ 80 ของผู้เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์เป็นฐานในการพัฒนางานด้านวิชาการ 
 4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
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                 โครงการ/กิจกรรม 
โครงการงานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษา 

 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1   ให้บริการงานวัดผลฯ 1๕๒ - - - - นายมงคล  วรภัสสร 
กิจกรรมที่ 2  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ 1๕๒ 5,000 - - - นายมงคล  วรภัสสร 

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 1. กลุ่มบริหารวิชาการ     2.  กลุ่มบริหารการเงิน 3.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4.  กลุ่มบริหารท่ัวไป          5.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 6.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
          7. ส านักทดสอบการศึกษาองค์กรมหาชน (O-Net) 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
ขั้นเตรียมกำร (P)    
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เม.ย. 64  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  พ.ค.64   
ขั้นด ำเนินกำร(D) 5,000   
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  พ.ค. 64  
-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 พ.ย. 64  

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม   พ.ค. 64  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  เม.ย. 65  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  เม.ย.65  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  เม.ย. 65  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  เม.ย. 65  
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 
-การให้บริการงานวัดผลฯ 

 
-  สอบกลางภาค/ปลายปี  

 
-  แบบทดสอบ 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) ผลผลิต 
(Outputs ) 
ผู้ขอรับบริการได้งานทันตาม
ก าหนดของสถานศึกษา 

  
- สอบถาม 

 
-  แบบบันทึกสถิติ 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. ใช้เป็นข้อมูลเชิงสถิติในการพัฒนาผู้เรียน 
        2. ใช้ก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการด าเนินแผนการปฏิบัติงาน 
             2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. ได้รายงานเปรียบเทียบตัวชี้วัดและควรเพิ่มเติมในการจัดการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
        2. ครูเห็นพัฒนาการของผู้เรียนรายบุคคล น าผลไปเขียน ID Plan ไปพัฒนาตนเองได้ 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. ผู้เรียนได้รับทราบข้อควรพัฒนาในแต่ละรายวิชาก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการเรียนของตนเอง 
        2. ผู้เรียนได้รับเอกสารหลักฐานการวัดผลทันตามก าหนดของสถานศึกษา 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. เกิดความไว้วางใจในการวัดประเมินผลของสถานศึกษา 
        2. ส่งเสริมให้ชุมชนมาใช้บริการของสถานศึกษา 
 
       ลงช่ือ                                              ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            (นายมงคล วรภัสสร) 
                                                                        หัวหน้างานทะเบียนวัดผล 
 
      ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

      ลงช่ือ               ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 

                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โครงกำร ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (วันเกียรติยศ) 
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องพันธกิจ สพฐ. : ข้อท่ี 4 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2,   
    • มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1, 2, 5 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน         ข้อท่ี 3, 5 
ลักษณะโครงกำร  •  ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔  – 31 มีนาคม  2565 
    •  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกัณนิกาญ พวงเพชร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทุกปีการศึกษาโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ได้มีนักเรียน
จบการศึกษาภาคบังคับในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งเป็นระดับช้ันสูงสุดท่ีโรงเรียนได้เปิดการจัดการเรียนการสอน 
ท้ังนี้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน จะต้องเข้าศึกษาต่อให้ระดับช้ันมัธยมศึกษา



๙๕ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ปีท่ี 1 และจะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิต การท างานร่วมกับผู้อื่นพร้อมท้ังมีการเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อ
เข้ารับการศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ดังนั้น เพื่อให้แนวทางแก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดชัยชนะ
สงคราม (วัดตึก) โรงเรียนได้เห็นความส าคัญดังกล่าวจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 (วัน
เกียรติยศ) ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียนท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจก่อนท่ีจะจบการศึกษาและมีแนวทางในการด าเนินชีวิตเพื่อการเรียนรู้ในระดับ
มัธยมศึกษาต่อไป 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
 2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
 2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจ าด าเนินกิจกรรม 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนท่ีจะจบการศึกษาและ

ด าเนินชีวิตในระดับมัธยมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
3. เพื่อให้ครู นักเรียนมีความรักและสัมพันธ์อันดีงามซึ่งกันและกัน 
4. เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง และมีความรักความผูกพันกับสถานศึกษา 
 
   

3. เปำ้หมำย  
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

 ด้ำนปริมำณ    
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 21 คน 
 2. ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม จ านวน 21 คน 
 3. ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 21 คน 
 ด้ำนคุณภำพ 
            3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพร้อมทางด้านจิตใจก่อนท่ีจะจบการศึกษาและ
ด าเนินชีวิตในระดับมัธยมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ 

  2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
  3. ร้อยละ 90 ของครู นักเรียนมีความรัก ความผูกพันและสัมพันธ์อันดีงามซึง่กันและกัน 
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง และมีความรักความผูกพันธ์กับสถานศึกษา 
 

4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

6 (วันเกียรติยศ) 

 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอื่น 
ๆ 

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 (วันเกียรติยศ) 

2๐ คน 15,00
0 

- - - ครูกัณนิกาญ 

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ /กลุ่มบริหารงบประมาณ /กลุ่มบริหารท่ัวไป/กลุ่มบริหารงานบุคคล 

     2. ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
     3. วัดชัยชนะสงคราม 
 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขัน้เตรียมกำร (P)    
- เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

- มีนาคม 256๔  

- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม - มีนาคม 256๔  
ขั้นด ำเนินกำร(D) 15,000   
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง - มีนาคม 2565  
- จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 (วันเกียรติยศ) 

 มีนาคม 2565  

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
- จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม - เมษายน 2565  
- ด าเนินการประเมินผลตามขั้นตอน - เมษายน 2565  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม - เมษายน 2565  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป - เมษายน 2565  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม - เมษายน 2565  

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความ
พร้อมทางด้านจิตใจก่อนท่ีจะจบการศึกษา
และด าเนินชีวิตในระดับมัธยมศึกษาได้อย่าง
สมบูรณ์ 
- นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง 
และมีความรักความผูกพันกับสถานศึกษา 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) ผลผลิต (Outputs ) 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
- นักเรียนได้รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น 
- ครูผู้สอนและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดี
งาม 

- การประเมินความพึงพอใจ 
- การสัมภาษณ์ 
 

-แบบประเมินความพึง
พอใจ  
- แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
              1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากชุมชน วัด เป็นการน าหลัก “บวร” บ้าน(ชุมชน วัด(พระสงฆ์) 
รัฐ(โรงเรียน) ) หลักการมีส่วนร่วมท าให้โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
        2. โรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมร่วมกัน 
            2. ผลที่เกิดกับครู 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

 1. คณะครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายส่งผลให้การจัด
กิจกรรมประสบผลส าเร็จ คณะครูและบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ 

      2. ครูผู้สอนและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีงาม ได้แสดงความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ ซึ่งเป็นภาพแห่ง
ความประทับใจ 

 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
      1. นักเรียนมีความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนท่ีจะจบ การศึกษา

และด าเนินชีวิตในระดับมัธยมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ 
        2. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 

      3. นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง และมีความรักความผูกพันกับสถานศึกษา 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ชุมชนเกิดความเช่ือมั่นในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
        2. ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 
              3. ชุมชนเช่ือมั่นในศักยภาพผู้บริหาร ครู ส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
                4. โรงเรียน ผู้ปกครอง และวัดได้มีโอกาสในการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกัน 
 
 

ลงช่ือ                                                  ผู้เสนอโครงการ 
                                                                        

 (นางสาวกัณนิกาญ พวงเพชร) 
                                                                              หัวหน้างานแนะแนว 
 
      ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โครงกำร          แนะแนวกำรศึกษำ 
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องพันธกิจ สพฐ.  :  ข้อท่ี 3, 4 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2  
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.5-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.3-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1, 2 
นโยบำยโรงเรียน                     ข้อท่ี 1 
ลักษณะโครงกำร  •  ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกัณนิกาญ พวงเพชร  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม มีความประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตเพื่อ
ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนางานตามหลักสูตรและมีความรู้ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ ท้ังนี้โรงเรียนได้ตระหนัก
เล็งเห็นความส าคัญและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน โดยการด าเนินการจัดท ากิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
ช้ันมัธยมปีท่ี 1 และกิจกรรมการพานักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้ากิจกรรม open house เพื่อสร้างโอกาสและ
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ทางเลือกให้กับนักเรียนอย่างเท่าเทียมกันในการเปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อีก
ท้ังยังได้ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้กับชุมชนในพื้นท่ีได้รับรู้รับทราบการจัดกิจกรรมของโรงเรียนได้อย่างท่ัวถึง 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
 2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
 2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจ าด าเนินกิจกรรม 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และใช้ประกอบการตัดสินใจใน

การศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
2. เพื่อติดตามผลผลิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน  
3. เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนท่ีโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 
4. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม และได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา 

   

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 2๐ คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 2๐ คน 
 2. ผู้ปกครอง นักเรียน ส.ช.ค. และคณะครูและบุคลากร ทุกคน 
 ด้ำนคุณภำพ 
            1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ใช้ประกอบการตัดสินใจให้เหมาะสมกับ
ความสามารถ ความถนัดของตนเองในการศึกษาต่อ 
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2. ร้อยละ 100 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบการศึกษามีท่ีเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   3. ร้อยละ 60 ชุมชนรู้จักโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม และส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 

  4. ร้อยละ 80 โรงเรียนสามารถติดตามผลผู้เรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน 
  5. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา 
 

4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
แนะแนวการศึกษา 

 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอื่น 
ๆ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ต่อช้ันมัธยมปีท่ี 1 

42 คน 3,000 - - - ครูกัณนิกาญ 
 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการพานักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้ากิจกรรม open 
house 

23 คน - - - - ครูกัณนิกาญ 
 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

174 คน 3,000 - - - ครูกัณนิกาญ 
 

รวม  6000     
 
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ  
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ  
3. กลุ่มบริหารท่ัวไป 
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร และปรอมณฑล 
6. ผู้ปกครองนักเรียน 
7. ชุมชนวัดตึกคลองถมม้าเก็ง 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขั้นเตรียมกำร (P)    
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจ าปี - มีนาคม 256๔  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม - เมษายน256๔  
ขั้นด ำเนินกำร(D)    
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง - กรกฎาคม 256๔  – 

เมษายน 2565 
 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อช้ันมัธยมปีท่ี 1 3,000 กุมภาพันธ์ 2565  
- กิจกรรมการพานักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้ากิจกรรม 
open house 

- กุมภาพันธ์ 2565  

- กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 3,000 กุมภาพันธ์ 2565  
ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม - เมษายน 2565  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - เมษายน 2565  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม - เมษายน 2565  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป - เมษายน 2565  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม - เมษายน 2565  
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

- นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ใช้
ประกอบการตัดสินใจให้เหมาะสมกับความสามารถ 
ความถนัดของตนเองในการศึกษาต่อ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตนเอง และปรับตัวให้เข้า
กับสังคมได้อย่างเหมาะสม 
- ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและได้รับข้อมูลข่าวสาร
ด้านการศึกษา 

-บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  
- สอบถาม 
 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม 

2 ผลผลิต (Outputs ) 
- ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึง
พอใจ  
 

             

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. โรงเรียนได้ท าสัญญาเพื่อท า MOU กับโรงเรียนมัธยมเพื่อเป็นเครือข่าย 
        2. โรงเรียนได้รับความเช่ือมั่นในกลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
            2. ผลทีเ่กิดกับครู 
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 1. ครูแนะแนวได้พูดคุย ปรึกษาเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
 2. ครูได้เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ใช้ประกอบการตัดสินใจให้เหมาะสมกับความสามารถ 
ความถนัดของตนเองในการศึกษาต่อ 
        2. นักเรียนได้แนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษา การพัฒนาตนเอง 
นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นต้ังใจตามความหวังของตนเอ 
           4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ชุมชนเกิดความเช่ือมั่นในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
        2. ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 
              3. ชุมชนเช่ือมั่นในศักยภาพผู้บริหาร ครู ส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
 

ลงช่ือ                                                  ผู้เสนอโครงการ 
                                                                        

  
(นางสาวกัณนิกาญ พวงเพชร) 

                                                                              หัวหน้างานแนะแนว 
 
      ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โครงกำร บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  : ข้อท่ี  2 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก  
          ข้อท่ี 1.1 - 1.4  
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1 - 2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1 - 3.4   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน : ข้อท่ี 1 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน : ข้อท่ี 2 
ลักษณะโครงกำร    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔  – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสิริมณี  พูลสวัสด์ิ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด าริให้คณะกรรมการน าไป
พิจารณาริเริ่มด าเนินการน าร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้คราวเสด็จพระราชด าเนินเยือน
ประเทศเยอรมนี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จึงน ากิจกรรมนี้มาทดลองจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
ทักษะวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอนุบาลเนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้และความจริง โดยอาศัย



๑๐๕ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ข้อมูลขั้นตอนและวิธีการท่ีเป็นระเบียบแบบแผนทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็น
เครื่องมือส าคัญท่ีจะท าให้เด็กได้มีโอกาสในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยธรรมชาติของเด็กในวัย
นี้เป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกตและเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัส เป็นวัยที่เหมาะสมในการท่ีจะให้
เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันปฐมวัย จึงได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับ
เด็ก โดยมุ่งพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท่ีแสดงให้เห็นด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรม ได้แก่ การต้ังค าถาม 
การสังเกต การส ารวจ การวางแผน การสืบค้น การทดลอง การคาดคะเน การใช้เครื่องมืออย่างง่าย การใช้จินตนาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการลงความเห็นและอภิปรายในการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรม เด็กจะได้เรียนรู้โดยการลง
มือปฏิบัติและสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง เด็กจะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเป็นพื้นฐานท่ี
ส าคัญต่อการรับรู้วิทยาศาสตร์ในอนาคต และสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 ด้านการ
ฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท างานส าเร็จ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
 2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
 2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจะด าเนินกิจกรรม 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 

1.ตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
2.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์โดยตรง ผ่านกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

 2. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และกล้าแสดงออกในการน าเสนอผลงาน  
  3. เป้ำหมำย  



๑๐๖ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

 ด้ำนปริมำณ    
 1. นักเรียนช้ันปฐมวัย    จ านวน   50   คน 
 2. ครู บุคลากร ชุมชน   จ านวน   10  คน 
 ด้ำนคุณภำพ 
            1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันปฐมวัยมีกระบวนการทดลอง สังเกต ซักถาม แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
            2. ร้อยละ 70 ของนักเรียนช้ันปฐมวัยมีทักษะการคิด การคาดคะเนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
น าไปสู่กระบวนการวัฏจักรการสืบเสาะ (Inquiry Cycle) 
            3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนช้ันปฐมวัยมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ กล้าแสดงออกในการน าเสนอผลงาน 
4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 1 นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

เด็ก อ.1-
อ.3 

1,000    นางสิริมณี   
พูลสวัสด์ิ 

กิจกรรมท่ี 2 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
(บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) 

เด็ก อ.1-
อ.3 

3,000    นางสิริมณี   
พูลสวัสด์ิ 

รวม  4,000     
 
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
         1. กลุ่มบริหารงบประมาณ            

2. กลุ่มบริหารท่ัวไป  
          3. กลุ่มบริหารวิชาการ             

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5. สสวท., สพป.กทม 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
ขั้นเตรียมกำร (P)    
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เม.ย.256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
1. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 

  
ก.ค. 256๔ 

 

2. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์น้อย  ส.ค. 256๔  



๑๐๗ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
ขั้นด ำเนินกำร(D) 4,000   
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์น้อย 

  
พ.ค. 256๔ 
ก.ค. 256๔ 

 

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
1. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์น้อย 

 
 

 
ก.ค. 64 – มี.ค. 

65 
ส.ค.64 

 

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม 
1. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์น้อย 

  
ก.ค. 64 – มี.ค. 

65 
ส.ค.64 

 

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน 
1. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์น้อย 

  
ก.พ. - มี.ค. 65 
ส.ค. - ก.ย. 65 

 

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม 
1. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์น้อย 

  
มี.ค. 65 
ก.ย.64 

 

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป 
1. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์น้อย 

  
มี.ค. 65 
ก.ย.64 

 

-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม 
1. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์น้อย 

  
มี.ค. 65 
ก.ย. 64 

 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

-ผู้เรียนได้รับทักษะ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

- ส ารวจข้อมูล 
- สังเกตความร่วมมือในกิจกรรม 
- บันทึกผลการทดลอง 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสังเกต 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ - แบบสอบถาม 



๑๐๘ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
นักเรียนเป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ตามนโยบาย เก่ง ดี มีสุข 

 - แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสังเกต 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. โรงเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
        2. โรงเรียนได้รับการรับรอง และได้รับตราพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
        3. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน และหน่วยการต่างๆ 
            2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
        2. ครูสามารถน าไปพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในหน้าท่ี 
        3. ครูสามารถจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กด้วยวิธีที่หลากหลาย 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน ไปในแนวทางท่ีดีขึ้น 
        2. เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ มีทักษะต่างๆได้เหมาะสมกับวัย 
        3. เด็กสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่างเก่ง ดี มีสุข 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ชุมชนมีความเช่ือมั่นในการท่ีจะช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียน 
        2. ชุมชนไว้วางใจในการท่ีจะน าบุตรหลานมาเรียน 
        3. ชุมชน วัด โรงเรียน ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรม 
 

ลงช่ือ                                               ผู้เสนอโครงการ 
                                                                             (นางสิริมณี  พูลสวัสด์ิ) 
                                                                             ครูประจ าช้ันอนุบาล 3 
      ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
      ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โครงกำร พัฒนำศักยภำพเด็กปฐมวัยและกำรพัฒนำหลักสูตร 
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ. : ข้อท่ี 2,3,4 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
          ข้อท่ี 1.1-1.4   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.4   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 2 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน ข้อท่ี 2,3 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นการ
พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม เด็กจะต้องได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย    อารมณ์ -  จิตใจ  สังคม    และสติปัญญา  
อย่างสมดุลต่อเนื่องไปพร้อมทุกด้าน  ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีจัดให้เป็นประสบการณ์ ตรงท่ีหลากหลาย ท่ีเหมาะสมกับวัย
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  และบริบทของสังคม  ท่ีเด็กอาศัยอยู่  ท้ังนี้เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสุข 
ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและการให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล บริบทของ
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

สังคมวัฒนธรรม เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย ได้ท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และ
มีความสุข โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างบ้าน   โรงเรียน และชุมชนเพื่อพัฒนาให้เด็กได้เติบโตเป็นพลเมืองท่ีดี และ
มีคุณค่าต่อสังคมตลอดไป งานระดับปฐมวัยจึงได้จัดให้มีโครงการนี้ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
 2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
 2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจ าด าเนินกิจกรรม 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ระดับปฐมวัย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยในทุกๆด้านเหมาะสมตามวัยและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
 2. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง   

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 1. นักเรียนช้ันอนุบาล 1-3 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
 2. ครูและบุคลากร จ านวน 5 คน 
 ด้ำนคุณภำพ 
             1. ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในทุกๆด้านเหมาะสมตามวัยสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
 2. ร้อยละ 100 เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการลงมือปฏิบัติ 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 
                 โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความสามารถ และ
ทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการ
แข่งขันภายนอก) 

นักเรียน 
อนุบาล 
1-3 

3,000 - - - ครูอัจฉราและ
คณะ 

กิจกรรมที่ 2 เปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
(ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก และ
แหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน) 

นักเรียน 
อนุบาล 
1-3  

- - - - ครูอัจฉราและ
คณะ 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

ครูและ
บุคลากร
ระดับ
ปฐมวัย 

- - 500 - ครูอัจฉราและ
คณะ 

รวม  3,000 - 500   
รวมทั้งสิ้น  3,500  

 
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
         1. กลุ่มบริหารงบประมาณ            

2. กลุ่มบริหารท่ัวไป  
          3. กลุ่มบริหารวิชาการ             

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 6. วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)  
 7. แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอื่นๆ 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
ขั้นเตรียมกำร (P)    
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจ าปี - เมษายน 256๔  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม - พฤษภาคม 256๔  
ขั้นด ำเนินกำร (D) 3,500   
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง - มิถุนายน 256๔  
-การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
1) ส่งเสริมความสามารถ และทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการแข่งขันภายนอก) 
2) เปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
และแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน) 
3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 

มกราคม 2565 

 

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม - มีนาคม 2565  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - มีนาคม 2565  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม - พฤษภาคม 2565  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป - พฤษภาคม 2565  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม - พฤษภาคม 2565  
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

-เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1) สังเกต 
2) สัมภาษณ์ 
3) การทดสอบ

สมรรถภาพ 

1) แบบบันทึกการ
สังเกต 

2) แบบประเมิน
พัฒนาการเด็ก 

3) เครื่องมือทดสอบ
สมรรถภาพ 

4) แบบสอบถาม 
2 ผลลัพธ์ (Outcome )  

เด็กปฐมวัยได้ท ากิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมศักยภาพ 
มีสุขภาวะท่ีดี มีระเบียบวินัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม 
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
ได้มีส่วนร่วมในการลงมือท ากิจกรรม สามารถแก้ปัญหาด้วย
ตนเองได้ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย มีมารยาทงามตามวิถีไทย 
โรงเรียน บ้าน และชุมชนประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็ก 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู ้
 

5) แบบบันทึกการ
สังเกต 

6) แบบประเมิน
พัฒนาการเด็ก 

7) เครื่องมือทดสอบ
สมรรถภาพ 

8) แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ    
 2. โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน          
           2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ในด้านการดูแลนักเรียน  

 2. เกิดการเรียนรู้และช่วยเหลือร่วมมือกันระหว่างครูและบุคลากรในการพัฒนานักเรียน                                                                  
3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

 1. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามวัย มีพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม 
 2. เด็กปฐมวัยมีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ 
          4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 
 
 

ลงช่ือ                                 ผู้เสนอโครงการ 
                                                                      (นางสาวอัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค) 
                                                                            หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย 
 
      ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
โครงกำร บัณฑิตน้อย 
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.   ข้อท่ี 3  
สอดคล้องกับมำตรฐำนระดับปฐมวัย 
       มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  
          ข้อท่ี 1.1 - 1.4 
       มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อท่ี1  
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน   ข้อท่ี2  
ลักษณะโครงกำร   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔  – 31 มีนาคม  2565 
                 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

     ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ       นางสาวจุฑารัตน์ เสือนาค  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
               การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย  
พุทธศักราช  2546 ซึ่งการจัดการศึกษา ส าหรับเด็กอายุระหว่าง  3-5 ปี  ในลักษณะของการอบรมเล้ียงดูบนพื้นฐาน
ท่ีตอบสนองความต้องการของเด็ก    ซึ่งเด็กต้องการความรัก   ความอบอุ่น  ความเข้าใจ   และความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ได้รับการพัฒนา ทางด้านร่างกาย    อารมณ์ -  จิตใจ  สังคม    และสติปัญญา  อย่างสมดุลต่อเนื่องไปพร้อมทุกด้าน 
และต้องเป็นพลเมืองท่ีดีในสังคมไทย  ท่ีจัดให้เป็นประสบการณ์ ให้ตรงและหลากหาย ท่ีเหมาะสมกับวัยตามความ



๑๑๕ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

แตกต่างระหว่างบุคคล  และบริบทของสังคม  ท่ีเด็กอาศัยอยู่  ท้ังนี้เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสุข การปฏิบัติ 
ซึ่งการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างบ้าน   โรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาให้เด็กได้เติบโต
เป็นพลเมืองท่ีดี และมีคุณค่า ต่อสังคมตลอดไปดังนั้นเห็นความส าคัญเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยเมื่อให้เขาได้เห็นคุณค่าและ
ตระหนักถึงของการเรียนปฐมวัยจึงได้ระดับปฐมวัยจึงได้จัดให้มีโครงการบัณฑิตนี้ขึ้นเพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่เด็กปฐมวัย
ท่ีจบช้ันอนุบาลปีท่ี2ท าให้เด็กได้ก าลังใจในการเรียนในช่วงช้ันระดับประถมศึกษาต่อไป 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
 2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
 2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจ าด าเนินกิจกรรม 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
2. วัตถุประสงค์ 
   1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ภูมิใจในการเรียนจบช้ันอนุบาล 
                2.เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย  
                3.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยได้เห็นความส าคัญของอนุบาล 
3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
     1.เด็กปฐมวัยทุกคนได้ร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนๆท่ีได้เรียนจบอนุบาล จ านวน 22 คน 
                2.ครู บุคลากร จ านวน 20 คน ชุมชน และผู้ปกครอง 30 คน 
 ด้ำนคุณภำพ 
               1.ร้อยละ90 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ภูมิใจในการเรียนจบช้ันอนุบาล 
                2.ร้อยละ90 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย  
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                3.ร้อยละ90 เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยได้เห็นความส าคัญของอนุบาล 
4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 
                 โครงการ/กิจกรรม 
โครงการบัณฑิตน้อย 

 
เป้าหมาย 

(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  
 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม
วัตถุประ

สงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซุ้มเตรียมงาน
ต่างๆและพิธีมอบเกียรติบัตร 

 นักเรียนชั้นอนุบาลปี
ที่ 3   ๑๓ คน 
ครู บุคลากร 
ผู้ปกครองชุมชน  

5,000  5,000  ครูจุฑารัตน์  
เสือนาค 

รวม  5,000  5,000   
รวมทั้งสิ้น  10,000  

 
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ, กลุ่มบริหารงบประมาณ, กลุ่มบริหารท่ัวไป, กลุ่มบริหารงานบุคคล  
2. หัวหน้าระดับช้ันอนุบาล ครูประจ าช้ัน, ผู้ปกครองนักเรียน  

 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
ขั้นเตรียมกำร (P) - เมษายน 256๔  
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เมษายน 256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม    
ขั้นด ำเนินกำร(D) 10,000   
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ก่อนการด าเนิน

กิจกรรม 
 

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 ส้ินปีการศึกษา  

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  ก่อนการด าเนิน

กิจกรรม 
 

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  ส้ินปีการศึกษา  
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  ส้ินปีการศึกษา  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  ส้ินปีการศึกษา  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  ส้ินปีการศึกษา  
 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

-ผู้เรียนได้รับเกียรติบัตรท่ีจบ
หลักสูตรปฐมวัยผ่านเกณฑ์ตาม
หลักสูตรทุกคน 
 

- ส ารวจข้อมูลประเมินตามสภาพจริง 
-ประเมินก่อน ขณะเข้าร่วมและหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- แบบประเมิน 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) ผลผลิต 
(Outputs ) 
นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมี
ความสุข 
(คนดี เก่ง และมีความสุข) 

-ประเมินพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องหลังเสร็จ
ส้ินกิจกรรม 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- แบบประเมิน 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        โรงเรียนได้รับการพัฒนากิจกรรมต่างๆ 
          2. ผลที่เกิดกับครู 
 1.ครูนักเรียนเกิดความสามัคคีกันในการจัดกิจกรรม 
        2.ครูได้มอบความรู้ความสามารถกับเด็กได้ทุกคน 
        3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
     1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
     2. ผู้เรียนจบหลักสูตรปฐมวัยทุกคน  
     3. ผู้เรียนจิตใจ เอื้ออาทรผู้อื่น และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
     4. ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
     5. ผู้เรียนมีความตระหนักและรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

        4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
  ชุมชนได้เข้ามาส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ 
 
 
 

ลงช่ือ                                        ผู้เสนอโครงการ 
                                                                         (นางสาวจุฑารัตน์ เสือนาค) 
                                                                            ครูประจ าช้ันอนุบาล 1 
 
      ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โครงกำร พัฒนำชีวิตเด็กปฐมวัยตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  ข้อท่ี 1 6 
สอดคล้องกับมำตรฐำนระดับปฐมวัย 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  
          ข้อท่ี 1.1, -1,4   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.4   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 2 5 7                                    
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน ข้อท่ี 2  

             ข้อท่ี 4 5 
ลักษณะโครงกำร   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔  – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจุฑารัตน์ เสือนาค  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข   
              การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนกับบุคลากร ผู้เรียน ถือเป็นส่ิงส าคัญยิ่งโรงเรียนมีความตระหนักท่ี
จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ การน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับ ครู 
บุคลากร และผู้เรียนท่ียั่งยืน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีจะท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. 
โรงเรียนคุณธรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพระดับสากลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรร มและ
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 
10 ได้แก่การมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด 
ช่ัว-ดี ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว มีจิตอาสาและการพลเมืองดีของชาติ   การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
สถานศึกษา เป็นการพัฒนาให้ครูและนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการใช้ชีวิตท่ีรู้จักพอ มีสติใน
การเลือกรับข้อมูลต่างๆ ท่ีเข้ามาอย่างมีขั้นตอน รู้จักพิจารณารับ จัดการ แก้ไข ประเมิน  เพื่อสามารถเตรียมความ
พร้อมท่ีจะรับมือกับสภาพและผลจากการเปล่ียนแปลงในชีวิตท่ีจะต้องประสบได้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง  
เป้าหมายส าคัญ คือ การให้นักเรียนรู้จักพอเพียง โดยปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะให้นักเรียนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม  โดยสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสาระการ
เรียนรู้ ต่างๆ เพื่อสอนและจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตอย่างสมดุล เห็นคุณค่าของทรัพยากร รู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย  
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
 2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
 2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจ าด าเนินกิจกรรม 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
2. วัตถุประสงค์   
          1. เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                 2. เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ 
วัฒนธรรม 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

                3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 12 ประการ 
                4. ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวที 
                5. ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
                6. ผู้เรียนตระหนักและรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
                7. สร้างความรักผูกพันระหว่างโรงเรียน วัด ชุมชน (ตามหลัก “บวร”) 
     

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 1. นักเรียนโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ระดับช้ัน อนุบาล 1 –3 จ านวน 50 คน 
              2. ครู บุคลากรระดับช้ันปฐมวัย  จ านวน 5 คน 
 ด้ำนคุณภำพ 
              1. ร้อยละ90 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              2. ร้อยละ90 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และวัฒนธรรม 
              3. ร้อยละ90 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 12 ประการ 
              4. ร้อยละ90 ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวที 
              5. ร้อยละ90 ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 
                 โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาชีวิตเด็กปฐมวัยตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมออมทรัพย์
เพื่อชีวิตท่ีดีพอเพียง 

54 คน 1,000    ครูจุฑารัตน์  
เสือนาค       

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสวดมนต์เช้า
ทุกวันศุกร์ 

54 คน   500  ครูจุฑารัตน์ เสือ
นาคและคณะ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมออมเพื่อ
อ่าน(ซื้อหนังสือ) 

54 คน   500  ครูจุฑารัตน์ เสือ
นาคและคณะ 

รวม  1,000  1,000   
รวมทั้งสิ้น  2,000  

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
           1.กลุ่มบริหารวิชาการ, กลุ่มบริหารงบประมาณ, กลุ่มบริหารท่ัวไป, กลุ่มบริหารงานบุคคล 
            2.หัวหน้าระดับช้ันปฐมวัย ครูประจ าช้ันระดับปฐมวัย และคณะคุณครูบุคลากรทุกคน 
            3.ชุมชนวัดตึก ผู้ปกครองนักเรียน  
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5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขั้นเตรียมกำร (P)         
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เมษายน 256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  สิงหาคม 256๔  
ขั้นด ำเนินกำร(D) 2,000 ตลอดปีการศึกษา 256๔  
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ก่อนการด าเนินกิจกรรม  
-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 ขณะปฏิบัติกิจกรรม  

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)  ตลอดปีการศึกษา  
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  ก่อนการด าเนินกิจกรรม  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  เสร็จส้ินกิจกรรมนั้นๆ  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  ส้ินปีการศึกษา  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  ส้ินปีการศึกษา  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  ส้ินปีการศึกษา  

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

-ผู้เรียนได้รับคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ผ่านเกณฑ์ตาม
หลักสูตรทุกคน 

- ส ารวจข้อมูลประเมินตามสภาพจริง 
-ประเมินก่อน ขณะเข้าร่วมและหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
-ประเมินพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องหลังเสร็จ
ส้ินกิจกรรม 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
นักเรียนเป็น นักเรียนเป็นคนดี 
เก่ง และมีความสุข 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

- แบบบันทึกพฤติกรรมเป็น
รายกลุ่ม/รายบุคคล 
- 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. โรงเรียนมีความสะอาดขึ้น 
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        2. โรงเรียนได้รับการพัฒนา 
           2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. ครูได้รับการพัฒนาจิตใจ 

        2. ครูมีบทบาทส าคัญในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
           3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
      1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
      2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรท่ีก าหนด 
      3. ผู้เรียนจิตใจ เอื้ออาทรผู้อื่น และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
      4. ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
      5. ผู้เรียนมีความตระหนักและรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
          4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
  1. ชุมชนยอมฟังความคิดเห็นต่างๆและอยู่กันอย่างมีความสุข 
         2. ชุมชนได้เข้ามาส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ 
 
 

ลงช่ือ                                  ผู้เสนอโครงการ 
                                                                      (นางสาวจุฑารัตน์ เสือนาค) 
                                                                         ครูประจ าช้ันอนุบาล 1 
 
      ลงช่ือ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โครงกำร โรงเรียนสุจริต (หลักสูตรต้ำนทุจริต) 
แผนงำน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ  สพฐ. : ข้อท่ี 1  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงฯ 
สอดคลอ้งกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2,   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5  
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 2 , 7 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน ข้อท่ี 3 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔  – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นายมงคล  วรภัสสร และคณะ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
 

โครงการโรงเรียนสุจริตเรียกช่ือเต็ม โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการให้หน่วยงานในสังกัดรวมเปนสวนหนึ่งในการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองก   ันและปราบปรามการทุจริตโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน (สพฐ.)บูรณาการความร วมมือกับส านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.)ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนอนาคตของชาติใหมีคุณลักษณะ 5 
ประการ ของโรงเรียนสุจริต ประกอบดวย 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตยสุจริต 4) อยูอยางพอเพียง 
และ 5) จิตสาธารณะ โดยผ่านหลักสูตรต้านทุจริตต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาของโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
 2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
 2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจ าด าเนินกิจกรรม 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 5 ด้านได้แก่  1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตยสุจริต  
4) อยอูยางพอเพียง และ 5) จิตสาธารณะ    

 2. เพื่อให้ผู้เรียนแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม รู้ถูกผิด และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 3. เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้กับครู บุคลากร และนักเรียน 
  3. เป้ำหมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 -นักเรียนช้ันปฐมวัย-ประถมศึกษาปีท่ี  6  
 - ครู บุคลากร โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม  
 ด้ำนคุณภำพ 
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            1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีระดับคุณภาพด้านทักษะโรงเรียนสุจริตในระดับ ดี ขึ้นไป  
  2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนรวม  และประโยชน์ส่วนตนได้  โดย 

ประเมินจากหลักสูตรต้านทุจริต  
4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 
                 โครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนสุจริต (หลักสูตรต้านทุจริต) 

 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1   การประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในสถานศึกษาฯ ITA Online 

30 1,000 - - - นายมงคล  
วรภัสสร 

กิจกรรมที่ 2  การน าหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ 

174 1,000 - - - นายมงคล  
วรภัสสร  

กิจกรรมที่ 3 การขับเคล่ือนโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
3.1 กิจกรรม บริษัทสร้างการดี ๔.๐ 
3.2 กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
ต้านทุจริต 
3.3 กิจกรรม การผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้าน
ทุจริต (ส่ือภาพยนตร์ส้ัน) 
3.4 กิจกรรม Best Practice ของ
ผู้บริหาร ครู  
3.5 กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

 3,000    ผู้อ านวยการ 
หน.วิชาการ 
นายมงคล  
วรภัสสร 
 

รวม  5,000     

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ, กลุ่มบริหารงบประมาณ, กลุ่มบริหารท่ัวไป, กลุ่มบริหารงานบุคคลส านักงาน    2. 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

   3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร(สพป.กทม.) 
            4. ส านักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)เพิ่ม 4 ฝ่าย 
   

5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขั้นเตรียมกำร (P) 1,000   
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เม.ย. 64  
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  เม.ย. 64   
ขั้นด ำเนินกำร(D)    
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง - เม.ย. 64  
- จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริต 4,000  พ.ย. 64-30 เม.ย. 

65 
 

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  เม.ย. 64  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  ม.ย. 65  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  เม.ย.65  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  เม.ย. 65  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  เม.ย. 65  

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

- ผู้เรียนสามารถมีคุณลักษณะ
ของโรงเรียนสุจริต 

 
-  ประเมินผ่านกิจกรรมการสอน 
  
 

 
-  แบบประเมิน 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
ผู้เรียนสามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตน และ
ประโยชน์ส่วนรวมได้ 

  
- ประเมินผ่านกิจกรรมการสอน 

 
-  แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
       1.  โรงเรียนเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 
        2.  โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณลักษณะ 5 ด้าน ของโรงเรียนสุจริต  
            2. ผลที่เกิดกับครู 
 1.  ครูมีแผน ส่ือการสอน ตามหลักสูตรต้านทุจริต 
        2.  ครูมีคุณลักษณะของ 5 ด้าน ของโรงเรียนสุจริต         
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
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 1.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 5 ด้าน ของโรงเรียนสุจริต  
        2.  ผู้เรียนสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้           
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ชุมชนได้สมาชิกชุมชนท่ีมีคุณลักษณะ 5 ด้าน ของโรงเรียนสุจริต 
        2.  ชุมเป็นชุมชนท่ีเคารพกฎ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
       ลงช่ือ                                                ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            (นายมงคล วรภัสสร) 
                                                                 หัวหน้างานทะเบียนและวัดผลประเมินผล 
 
      ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการลุ่มบริหารวิชาการ 
 
      ลงช่ือ               ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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แผนปฏิบตัิกำร 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม )วัดตึก(  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔  
 

โครงกำร  พัฒนำงำนกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุ 
แผนงำน           กลุ่มบริหารงบประมาณ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ :   ข้อท่ี 4, 5  
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 1  
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน           ข้อท่ี 1, 6  
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ผู้รับผิดชอบ   นางวงศมน  เหมทานนท์  
.................................................................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกัน คุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  

งานธุรการ การเงินและงานพัสดุ เป็นงานด้านบริหารงบประมาณให้กับโรงเรียนและบุคลากรภายใน 
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ตามนโยบายการบริหารของทางราชการ ซึ่งต้องมีความสอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องครบถ้วนตามีท่ีทางราชการก าหนด เนื่องจากระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลง และเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน และพัสดุเป็นไปด้วยความ
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เรียบร้อยและถูกต้องตรวจสอบได้ ตามระเบียบของทางราชการ โรงเรียนจึงได้ด าเนินโครงการ  การพัฒนางานธุรการ 
การเงิน และพัสดุ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โลภ พอประมาณในทุกอย่างไม่มากหรือน้อยจนเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง
หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน 
หลักควำมมีเหตุผล 
 การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนค านึงถึงผล
ท่ีจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆอย่างรอบคอบ  มีความประหยัด  ลดความฟุ่มเฟือย  สุจริต  ละเลิกการแกร่งแย่ง
ผลประโยชน์ ไม่หยุดนิ่ง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี รักษาผลประโยชน์ของโรงเรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 มีความพร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านการต่างๆท่ีจะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ 
ของสถานการต่างๆท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกล 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการเงิน การบัญชี และพัสดุ เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 2. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบถึงรูปแบบในการรับการส่งเอกสารทางราชการ การจัดท าหนังสือไปยัง
หน่วยงานต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
 3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน มีความรู้ความเข้าใจ รายละเอียดของการเงินประเภทต่างๆ การจัดท า
บัญชีทางการเงินได้อย่างถูกต้อง 
 4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มีทักษะความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน สามารถปฏิบัติได้
ตามข้ันตอนท่ีก าหนด ในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง การประกวดราคา และรายการอื่นๆ 
 5. เพื่อให้การด าเนินงานทางการเงินเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 1. เจ้าหน้าท่ีการเงิน พัสดุ และบัญชี ได้เข้ารับการพัฒนาทักษะทุกคน.. 

2. เจ้าหน้าท่ีการเงิน การบุญชี และพัสดุ เข้าใจในระเบียบแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการท างาน  
วิธีการต่างๆ ท่ีทางราชการก าหนด 
 ด้ำนคุณภำพ  

ร้อยละ 100 เจ้าหน้าท่ีการเงิน พัสดุ และบัญชี จัดท าระเบียบการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา น าไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
4.งบประมำณ 
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ล าดับ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

)ระบุหน่วย(  

งบประมาณ  

 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด หนุน
จัด การเรียน 

เงินอุด 

หนุนตาม
วัตถุประสงค ์

เงินราย 

ได้สถาน ศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

โครงการ  พฒันางานการเงิน    ๓,๐๐๐  ครูวงศมน
และคณะ 

รวม ๓,๐๐๐ 

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง   
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงบประมาณ  3. กลุ่มบริหารท่ัวไป  4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. สพป.กทม  สตง. สรรพากร ประกันสังคม การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวงและองค์การโทรศัพท์ ธนาคาร
ทางการเงิน 
๕.วิธีด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P)                                        
-รวบรวมข้อมูลท่ีทางราชการก าหนด                 
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการ  ปฏิบัติงาน                                             
- รวมรวมข้อมูลด้านการเงินท่ีทางราชการก าหนด                                                        
- ประชุมช้ีแจ้งและด าเนินการวางแผนปฏิบัติงานจัดซื้อ – 
จัดจ้าง 

 ส้ินปีงบประมาณ 

- ผู้อ านวยการ
โรงเรียน              
- เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
การบัญชี และพัสดุ 

ขั้นด าเนินการ(D)                                    
- จัดท าขั้นตอนการด าเนินงานธุรการ (E-office การผลิต
เอกสาร การจัดท าหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ) 
- จัดท าแนวทางการปฏิบัติและข้อก าหนดด้านการเงิน 
- จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
(ก าหนดช่วงเวลาจัดส่งเงินเดือน  ระยะเวลาการท าธุรกรรม
ทางการเงิน รายรับ – รายจ่ายของโรงเรียน) 
- จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานด้านพัสดุ(ระยะเวลาการเบิก
พัสดุ) 

3,000 

         
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

- ผู้อ านวยการ
โรงเรียน              

- เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
การบัญชี และพัสดุ 

 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ (C) 
 

 
ประจ าทุกเดือน 

- ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
-นิเทศก ากับและติดตามการเงิน                            - 
ประเมินผลการปฏิบัติงานการเงิน                       - 
ประเมินผลการปฏิบัติงานธุรการ                         - 
ประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุ 

  

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-พัฒนาบุคลากรด้าน ICT(ธุรการ,การเงนิและพัสดุ)                                                         
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
(ธุรการ,การเงินและพัสดุ) 

     ตลอดปีการศึกษา 

- ผู้อ านวยการ
โรงเรียน              

- เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
การบัญชี และพัสดุ 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล  
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้

ประเมิน 
1 
 

ผลผลิต (Outputs ) 
-บุคลากรใช้ ICT ช่วยปฏิบัติงาน 
-บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
- สังเกต  

- ตรวจสอบ  

 
- แบบสังเกต  

- แบบตรวจสอบ  

2 ผลลัพธ์ )Outcome ( 
-จนท.การเงิน บัญชี  พัสดุ ปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- ลดปริมาณการใช้กระดาษ  

 
- ประเมินความพึงพอใจ  

- ตรวจสอบ  

 
- แบบประเมิน  
-แบบตรวจสอบ  

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
 ๑. โรงเรียนมีบุคลากรด้านธุรการ การเงิน การบัญชี และพัสดุ มี่ความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
          ๒. โรงเรียนมีบุคลากรในสถานศึกษาทราบกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติท่ีทางราชการก าหนดและถือปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 
          2. ผลที่เกิดกับครู 
 ๑. ครูหรือบุคลากรด้านธุรการ การเงิน การบัญชี และพัสดุ ท่ีได้รับการแต่งต้ังมีความรู้ความเข้าใจ 
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
          ๒. ครูบุคลากรในสถานศึกษาทราบกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติท่ีทางราชการก าหนดและถือปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 



๑๓๔ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

 

 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตัวครูและบุคคลกร 
        2. นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆจากครูผู้สอน และได้รับการให้การสนับสนุนเต็มตามงบจัดสรร 
 

 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
  1. ชุมชนเกิดความเช่ือมั่นพึงพอใจในการในโรงเรยีน 
         2. ชุมชนให้ความร่วมมือในการร่วมพัฒนาโรงเรียน 
  3. ชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 

4. ชุมชน บุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจในบริการจัดการ สามารถตรวจสอบได้ 
           
            ลงช่ือ                       ผู้เสนอโครงการ 

            (นางวงศมน เหมทานนท์) 
 

     ลงช่ือ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางวงศมน เหมทานนท์) 

                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายเลิศล้ า ตระกูลสุข) 

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

โครงกำร จัดซ้ือจัดหำวัสดุครุภัณฑ์ส ำนักงำนและสื่อกำรเรียนกำรสอน 
แผนงำน   กลุ่มบริหารงบประมาณ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ. ข้อที่ ๖  
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
      มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2,   
      มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6    
      มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5    
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 4 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน ข้อท่ี 4,๖ 
ลักษณะโครงกำร   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ผู้รับผิดชอบ   นางสิริมณี พูลสวัสด์ิ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .1หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ .ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
                  ในการบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน จ าเป็นต้องมีวัสดุครุภัณฑ์  ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการให้เพียงพอ  
ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการด้านความสะอาด ของโรงเรียน 
ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  โรงเรียนวัดชัยชนะ
สงคราม จึงได้จัดท าโครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ขึ้น 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. จัดซื้อ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อระดับการใช้งาน 
 2. พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาตามความจ าเป็นและความต้องการ 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมให้มีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 2. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผลและมีการบริหารจัดการท่ีดี 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. บริหารจัดการในส่วนต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ รองรับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต มีขั้นตอน
การใช้งานท่ีถูกต้อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. ศึกษาเพิ่มเติมจนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อเลือกหาและปฏิบัติได้จริง 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ความซื่อสัตย์สุจริต คือ ความเป็นผู้ตรงไปตรงมาเพื่อด ารงความถูกต้องความเท่ียงธรรม ความซื่อสัตย์ 
 2. ความเสียสละ คือ การท่ีครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อไปท าประโยชน์ให้ส่วนรวม 
 3 .ความอดทน คือ  การไม่ยอมแพ้อุปสรรคและไม่กลัวความยากล าบากโดยบากบั่นท างานอย่างไม่ท้อแท้
ไม่ท้อถอยจนงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน   
 

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 1. นักเรียนทุกระดับช้ัน จ านวน 190 คน 
 2. ครู บุคลากร จ านวน 20  คน 
 
 ด้ำนคุณภำพ 
            ร้อยละ 80 โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ และได้ประสิทธิผลของงาน 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 

                 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
ส านักงานและส่ือการเรียนการสอน 

 

เป้าหมาย 

(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด หนุน
จัด การเรียน 

เงินอุด 

หนุนตาม
วัตถุประสงค ์

เงินราย 

ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การท า
ความสะอาดภายในโรงเรียน 

ครู บุคลากร 
นักเรียน 
210 คน 

21,00
0 

   นางสิริมณี 

กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อวัสดุในการจัดการ
เรียนการสอน และวัสดุส านักงานโรงเรียน 

ครู บุคลากร 
นักเรียน 
210 คน 

  23,00
0 

 นางสิริมณี 

กิจกรรมท่ี 3 จัดซื้อกระดาษ A4 ครู บุคลากร 
นักเรียน 
210 คน 

16,00
0 

   นางสิริมณี 

รวม  37,00
0 

 23,00
0 

  

รวมทั้งส้ิน  60,000  

 
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
     1. กลุ่มบริหารวิชาการ    2. กลุ่มบริหารงานบุคคล     3. กลุ่มบริหารท่ัวไป  4. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขั้นเตรียมกำร (P)    

-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เมษายน  256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  เมษายน  256๔  
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขั้นด ำเนินกำร(D)    

-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  พฤษภาคม 256๔  

-ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การท าความสะอาด
ภายในโรงเรียน 

21,000 พฤษภาคม 256๔  

- ด าเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน 
และวัสดุส านักงานโรงเรียน 

23,000 พฤษภาคม 256๔  

- ด าเนินการจัดซื้อกระดาษ A4 16,000 กรกฎาคม 256๔  

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    

-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  กุมภาพันธ์ 256๕  

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  มีนาคม 256๕  

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    

-ปรับปรงุแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  มีนาคม 256๕  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  มีนาคม 256๕  

-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  มีนาคม 256๕  

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

-จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 

- ส ารวจข้อมูล 
- สังเกต 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการสังเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) ผลผลิต 
(Outputs ) 

- ส ารวจ 
- สอบถาม 
 

- แบบส ารวจ 
- แบบสอบถาม 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
สนับสนุนการเรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ส่งผลให้ครูและบุคลากร มีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผลและมีการบริหารจัดการท่ีดี 
            2. ผลที่เกิดกับครู 
 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร มีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอ และสามารถบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ได้อย่าง
เป็นระบบ 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ส่งผลให้ครูและบุคลากร มีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผลและมีการบริหารจัดการท่ีดี 

  4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
  1. ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เกิดความเช่ือมั่นพึงพอใจในการในโรงเรียน 
         2. ชุมชน ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ มีความพึงพอใจ ในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียน 
 

ลงช่ือ                         ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางสิริมณี พูลสวัสด์ิ) 
 
     ลงช่ือ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (นางวงศมน เหมทานนท์) 
                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
ลงช่ือ                      ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                   ( นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
 

 
 
 



๑๔๐ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม )วัดตึก(  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

โครงกำร ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
แผนงำน   กลุ่มบริหารงบประมาณ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ. : ข้อท่ี6 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
      มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2,   
      มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
      มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 4 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน ข้อท่ี 4,6 
ลักษณะโครงกำร   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ผู้รับผิดชอบ   นางสิริมณี พูลสวัสด์ิ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักกำรและเหตุผล   
             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ .ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อยา่งมีความสุข 
 ท้ังนี้ต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  และพัฒนาระบบการท างานของ
ส านักงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  และครุภัณฑ์ท่ีสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนในโรงเรียน  ท่ีมีคุณภาพ  จึงต้องมีการดูแลรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียนให้มีสภาพท่ีใช้งานได้  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียน



๑๔๑ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

การสอนท่ีได้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. ซ่อมบ ารุง ปรับปรุง พัฒนาระบบต่างๆ ให้เพียงพอต่อระดับการใช้งาน 
 2. พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาตามความจ าเป็น และเกิดความปลอดภัยสูงสุด 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน   
 2. ส่งเสริมพัฒนาระบบการท างานของส านักงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. เลือกใช้ครุภัณฑ์ท่ีสามารถบริหารจัดการได้เองโดยบุคลากรภายในโรงเรียน 
 2. พัฒนาครุภัณฑ์ให้รองรับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต มีข้ันตอนการใช้งานท่ีถูกต้อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. ศึกษาเพิ่มเติมจนมีความรู้ความเข้าใจในการบ ารุงรักษาและปฏิบัติได้จริง 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ความซื่อสัตย์สุจริต คือ ความเป็นผู้ตรงไปตรงมาเพื่อด ารงความถูกต้องความเท่ียงธรรม ความซื่อสัตย์ 
 2. ความเสียสละ คือ การท่ีครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อไปท าประโยชน์ให้ส่วนรวม 
 

2.วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   ๒. เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
   ๓. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
   1. นักเรียน ๑๕๒ คน 
   2. ครู บุคลากร ๑๗ คน 
 ด้ำนคุณภำพ 

1. ร้อยละ 80 ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             2. ร้อยละ 80 ครุภัณฑ์ในโรงเรียนท่ีช ารุดเสียหายได้รับการบ ารุงซ่อมแซม 
    3. ร้อยละ 80 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 



๑๔๒ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 

                 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 

เป้าหมาย 

(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด หนุน
จัด การเรียน 

เงินอุด 

หนุนตาม
วัตถุประสงค ์

เงินราย 

ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

ซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ส านักงาน ครุภัณฑ์ 
และวัสดุอุปกรณ์ ภายในโรงเรียน 

 

ครู 
บุคลากร 
นักเรียน  

10,00
0 

 30,00
0 

 นางสาววิไลวรรณ 

ฟักประไพ 

รวมทั้งส้ิน  40,000  

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล   3. กลุ่มบริหารท่ัวไป   4. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขั้นเตรียมกำร (P)    

-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เมษายน  256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  เมษายน  256๔  

ขั้นด ำเนินกำร(D)    

-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  1 -30 มิถุนายน 256๔  

- ด าเนินงานซ่อมแซมตามข้ันตอน 40,000 1 กรกฎาคม256๔ – 20 
กุมภาพันธ์ 256๕ 

 

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    

-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  21 กุมภาพันธ์ – 25 
กุมภาพันธ์ 256๕ 

 



๑๔๓ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  26 กุมภาพันธ์  – 5 
มีนาคม 256๕ 

 

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    

-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  6 -15 มีนาคม 256๕  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  6 - 25 มีนาคม 256๕  

-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  6 - 25 มีนาคม 256๕  

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

-ประโยชน์ต่อการบริหารงานใน
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
- ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุด
เสียหายให้ใช้งานได้ดี 

- ส ารวจข้อมูล 
- สังเกต 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการสังเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) ผลผลิต 
(Outputs ) 
สนับสนุนการเรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

- ส ารวจ 
- สอบถาม 
 

- แบบส ารวจ 
- แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์อยู่ในสภาพท่ีสามารถพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
            2. ผลที่เกิดกับครู 
 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรมีครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 



๑๔๔ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

 นักเรียนสามารถใช้วัสดุครุภัณฑ์ด้วยความปลอดภัย ใช้ในกาเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
  4. ผลที่เกิดกับชุมชน 

  1. ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เกิดความเช่ือมั่นพึงพอใจในการในโรงเรียน 
         2. ชุมชน ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ มีความพึงพอใจ ในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียน 
 

ลงช่ือ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                             (นางสิริมณี พูลสวัสด์ิ) 
 
     ลงช่ือ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (นางวงศมน เหมทานนท์) 
                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
ลงช่ือ                      ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
 

 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 



๑๔๕ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

โครงกำร พัฒนำงำนธุรกำรและสำรบัญ 
แผนงำน   กลุ่มบริหารงบประมาณ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ. : ข้อท่ี6 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
      มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2,   
      มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
      มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 4 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน ข้อท่ี 4 
ลักษณะโครงกำร   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  256๕ 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวบุญมี ปัดพลงาม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
      งานธุรการ เป็นงานท่ีส าคัญและจ าเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าท่ีหลักในการรวบรวมข้อมูล
ระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ
การโต้ตอบหนังสือราชการ และหนังสือท่ีมาถึงสถานศึกษาจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึง การจัดเก็บและท าลาย
หนังสือ นอกจากนี้ยังเป็นงานให้การบริการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การอ านวยความสะดวก    ต่างๆ ในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ให้ด าเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการบริหารงาน สามารถ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส 
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ความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ และการดูแลระเบียบแบบแผนของทางราชการให้เป็นตัวช่วยส่งเสริม อ านวย
ความสะดวกในการท างานให้กลุ่มงานต่าง ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาท่ีวางไว้ จึงต้องเป็นผู้คอยช่วยเหลือ 
แนะน าให้กับกลุ่มงานต่างๆ สามารถประยุกต์ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีทางราชการก าหนดเข้ากับงานของสถานศึกษา
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีโรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานธุรการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบแบบแผน 

กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 มีระบบการบริหารจัดการด้านงานธุรการเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  ถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาการด าเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 2. ส่งเสริมพัฒนาการวางแผน ออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ 
โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. พัฒนาระบบงานธุรการและสารบัญ รองรับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต มีข้ันตอนการใช้งานท่ี
ถูกต้อง 
 2. มีความพร้อมส าหรับการตรวจสอบติดตามงานต่างๆ จากบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียน 
 3. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับงานธุรการและสารบัญและงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ความซื่อสัตย์สุจริต คือ ความเป็นผู้ตรงไปตรงมาเพื่อด ารงความถูกต้องความเท่ียงธรรม ความซื่อสัตย์ 
 2. ความเสียสละ คือ การท่ีครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อไปท าประโยชน์ให้ส่วนรวม 
 3. ความอดทน คือ การไม่ยอมแพ้อุปสรรคและไม่กลัวความยากล าบากโดยบากบั่นท างานอย่างไม่ท้อแท้  
 ไม่ท้อถอยจนงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาระบบงานธุรการ ลดขั้นตอน การด าเนินการมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
       2. เพื่อให้การด าเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
และรวดเร็ว 
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   3. เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานธุรการให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
 
   

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
  ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน  จ านวน 100  คน  
 ด้ำนคุณภำพ 
            1. ร้อยละ 80 ของงานธุรการมีขั้นตอนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 
            2. ร้อยละ 80 ของงานธุรการด าเนินการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ และรวดเร็ว 
            3. ร้อยละ 80 ของงานธุรการสามารถจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานธุรการให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานสากล 
4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 

 

                 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการพัฒนางานธุรการและสารบัญ 

 

เป้าหมาย 

(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด หนุน
จัด การเรียน 

เงินอุด 

หนุนตาม
วัตถุประสงค ์

เงินราย 

ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อทะเบียนคุมประเภท
ต่างๆ 

50 1,000    นางสาวบุญมี 

กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับเก็บ
เอกสารงานสารบรรณประจ าปี 

50 1,500    นางสาวบุญมี 

กิจกรรมท่ี 3 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการ
พัฒนาระบบงานธุรการ 

50   3,500  นางสาวบุญมี 

รวม  2,500  3,500   

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล      3. กลุ่มบริหารท่ัวไป   4. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
ขั้นเตรียมกำร (P)    
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ  เมษายน  256๔  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  เมษายน  256๔  
ขั้นด ำเนินกำร(D)    
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  พฤษภาคม 256๔  
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบงานธุรการ  มิถุนายน 256๔  
- จัดซื้อทะเบียนคุมประเภทต่างๆ  ตลอดปีการศึกษา  
- จัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับเก็บเอกสารงานสารบรรณ
ประจ าป ี

 ตลอดปีการศึกษา  

- จัดหมวดหมู่งานธุรการ  ตลอดปีการศึกษา  
ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  ตลอดปีการศึกษา  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  ตลอดปีการศึกษา  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  มีนาคม 256๕  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  มีนาคม 256๕  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  มีนาคม 256๕  
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

- การจัดเก็บเป็นระบบระเบียบ 
- งานธุรการถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

- ส ารวจข้อมูล 
- สังเกต 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการสังเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) ผลผลิต (Outputs ) 
- สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลและอ้างอิงได้ 
- การจัดเก็บเป็นระบบระเบียบถูกต้อง และรวดเร็ว 

- ส ารวจ 
- สอบถาม 
 

- แบบส ารวจ 
- แบบสอบถาม 

 
 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
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1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
       โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ งานธุรการ ได้ถูกต้องเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
      2. ผลที่เกิดกับครู 
      ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านของโรงเรียนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงาน สามารถติดต่องานท่ีส าคัญๆ ได้อย่างรวดเร็ว        
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
       โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ส่งผลให้ครูและบุคลากร มีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิผลและมีการบริหารจัดการท่ีดี 
      4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
  1. ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เกิดความเช่ือมั่นพึงพอใจในการในโรงเรียน 
         2. ชุมชน ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ มีความพึงพอใจ ในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียน 
 

ลงช่ือ                         ผู้เสนอโครงการ 
                                                            (นางสาวบุญมี ปัดพลงาม) 
 
     ลงช่ือ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (นางวงศมน เหมทานนท์) 
                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
ลงช่ือ                      ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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แผนปฏิบัติกำร 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม )วัดตึก(  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

โครงกำร พัฒนำบุคลำกรทั้งระบบ  
แผนงำน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  : ข้อท่ี  5 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2,   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี  3,7 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน         ข้อท่ี  1,5 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม  2565 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ผู้รับผิดชอบ   นายโครงการ อ่อนจันทร ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .1หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ .ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจ ส าคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ท่ีให้การส่งเสริม 
สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ 
อีกท้ังต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา เพื่อให้รู้เท่าทันกับ
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

กระแสโลกาภิวัตต์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลโครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกท้ังเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กร
และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
 2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
 2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจ าด าเนินกิจกรรม 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร 
 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพื่อให้เป็นแบบอย่ างท่ีดีแก่ครูใน
โรงเรียน 
 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษา 
ดูงาน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 4. เพื่อให้ครูบุคลากรได้ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนางานท่ี
ตนเองรับผิดชอบ 
   

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)     
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

 ด้ำนคุณภำพ 
            1. ร้อยละ.100 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
            2. ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
            3. ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 60 ชม.ต่อปี 
            4. ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก 
4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 

 

                 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการพัฒนาบุคลากรท้ังระบบ 

 

เป้าหมาย 

(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด หนุน
จัด การเรียน 

เงินอุด 

หนุนตาม
วัตถุประสงค ์

เงินราย 

ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1 สร้างขวัญก าลังใจ 20   10,00
0 

  

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านวิชาการ 17   5,000   

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูด้านเทคโนโลยี
และสาระสนเทศ 

17  

 

 1,000   

กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงาน 20   50,00
0 

  

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
1. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ   2. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป     3. กลุ่มบริหารวิชาการ 4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขั้นเตรียมกำร (P)    
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 
- 

เม.ย. 6๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม - พ.ค. 6๔  
ขั้นด ำเนินกำร(D)    
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง - มิ.ย. 6๔  
-น าสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 50,000 ตลอดปีการศึกษา  
ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  มี.ค. 6๕  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  มี.ค.6๕  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  เม.ย. 64  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  เม.ย. 64  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  เม.ย. 64  

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

- ครู บุคลากรมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

ประเมินตามสภาพจริง 
-ประเมินก่อน ขณะเข้าร่วมและหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
-ประเมินพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องหลังเสร็จ
ส้ินกิจกรรม 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสังเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )   
- ครูบุลากรเป็นคนดี เก่งสอน 
เก่งงาน และมีความสุข  

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสังเกต 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
         1. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากทางชุมชนผู้ปกครอง 
         2. ท าให้โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
         3. ท าให้เกิดความเช่ือมั่นผู้ปกครองน าบุตรหลานเข้ามาเรียน 
            2. ผลที่เกิดกับครู 
  1. ครูได้รับการพัฒนา 
         2. ครูมีความก้าวในหน้าท่ีวิชาชีพ 
         3. ครูมีความรักสามัคคีในองค์กร 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
  1. นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตัวครูและบุคคลกร 
         2. นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆจากครูผู้สอน 
  3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาสูงขึ้น 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
  1. ชุมชนเกิดความเช่ือมั่นในโรงเรียน 
         2. ชุมชนให้ความร่วมมือในการร่วมพัฒนาโรงเรียน 
  3. ชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 
 
     ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 

          (นายโครงการ อ่อนจันทร์) 
 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายโครงการ อ่อนจันทร์) 

               ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

 
 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

โครงกำร โรงเรียนคุณธรรม 
แผนงำน   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.   : ข้อท่ี 3,5 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2,   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 2,3 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน ข้อท่ี 3 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  256๕ 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นายมงคล วรภัสสร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการจัด
การศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา 
แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร ส่ือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
      

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 และตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ



๑๕๗ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ซึ่งมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเกี่ยวกับการมีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม รู้จัก
แยกแยะส่ิงท่ีผิดชอบช่ัวดี ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบส่ิงท่ีดีงาม ปฏิเสธส่ิงท่ีผิดท่ีช่ัว ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(มล.ปนัดดา ดิศกุล) 
ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ อีกท้ังรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจึงมีความจ าเป็นมากจึงได้
จัดท าโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม” ขึ้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้นักเรียน ครู  ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ   
   รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องท่ีไม่ซับซ้อนและท าได้ง่ายเป็นการลงทุนต่ าแต่ได้ก าไรมาก  และ
สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถน าไปใช้ได้กับโรงเรียนทุก
ศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใด เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากลท่ีช่วยให้พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ลดลง 
และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพิ่มขึ้น 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 ประชุม วางแผน ให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ เรียบง่าย จัดกิจกรรมโดย
ประยุกต์ใช้ทรัพยากรท่ีมีในโรงเรียนและท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 
หลักควำมมีเหตุผล 
 เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 โดยด าเนินงาน
ตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คน
เก่งและมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีไม่ซับซ้อนและท าได้ง่ายเป็นการลงทุนต่ าแต่ได้ก าไร
มาก และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 โรงเรียนมีกิจกรรมและโครงการอื่นๆท่ีหลากหลายเพื่อบูรณาการและสนับสนุนเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักเรียนพร้อมปลูกฝังค่านิยม หล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. เข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม ขั้นตอนการจัดอบรม การให้ความรู้กับนักเรียน 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 3. ศึกษาเพิ่มเติมจนมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อการถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
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 1. ความซื่อสัตย์สุจริต คือ ความเป็นผู้ตรงไปตรงมาเพื่อด ารงความถูกต้องความเท่ียงธรรม ความซื่อตรง 
 2. ความเสียสละ คือ การท่ีครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อไปท าประโยชน์ให้ส่วนรวม 
 3. ความอดทน คือ การไม่ยอมแพ้อุปสรรคและไม่กลัวความยากล าบากโดยบากบั่นท างานอย่างไม่ท้อแท้
ไม่ท้อถอยจนงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ให้มีความตระหนักรู้ เข้าใจและมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีและ
ภูมิใจในการท าดี  
 2. เพื่อสร้างโครงงานคุณธรรมขึ้นในการใช้เป็นแนวปฏิบัติและท าให้มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ใน
โรงเรียน ลดลง และมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพิ่มขึ้น 
   

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 1.นักเรียนช้ัน อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ทุกคน 
 ด้ำนคุณภำพ 
            1. ร้อยละ 100 ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียน มีการสร้างโครงงานคุณธรรม
ขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ 
            2. ร้อยละ 80  ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนทุกคน มีพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ในโรงเรียน ลดลง และมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพิ่มขึ้น 
4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 

 
                 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด หนุน
จัด การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค ์

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการครู 
บุคลากร นักเรียน เพื่อเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์คุณธรรมโรงเรียน 

นักเรียนและ
ครูทุกคน 

1,000    นายมงคล  

กิจกรรมท่ี 2 ห้องเรียนคุณธรรม นักเรียนและ
ครูทุกคน 

  2,000  นายมงคล  

รวม  3,000  
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หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
          1. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 2. กลุ่มงานบริหารบุคคล 
          3. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 4. กลุ่มบริหารวิชาการ 5. ชุมชนชน/วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)  
 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขั้นเตรียมกำร (P)    
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เม.ย.6๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ประชุมและ
ประสานงานกับคณะครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมิน
สภาพความพร้อมและวางแผนก่อนด าเนินโครงการ 

 เม.ย.6๔  

ขั้นด ำเนินกำร(D)    
- จัดกิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม 3,000 มิ.ย. 6๔ – ส.ค. 6๔  
- จัดกิจกรรม ห้องเรียนคุณธรรม  มิ.ย. 6๔ – ส.ค. 6๔  
ขัน้ตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  ก.พ. - มี.ค.6๕  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  มี.ค.6๕  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ประชุมคณะท างาน ตรวจสอบจากแบบส ารวจ 
สอบถาม ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน เพื่อ
แก้ไขปรับปรุง 

 เม.ย.6๕  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  เม.ย.6๕  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  เม.ย.6๕  
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6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

- ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา ครูและนักเรียน มีการสร้างโครงงาน
คุณธรรมข้ึนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ 

- สอบถาม สัมภาษณ์   
- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม/ประเมิน
โครงการ 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสังเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) ผลผลิต (Outputs ) 
- ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา ครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
คุณธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้น า
ด้านคุณธรรม เป็นแบบอย่างได้ 
- ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา ครูและนักเรียนทุกคน มีพฤติกรรม
ท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ลดลง และมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพิ่มขึ้น 

- สอบถาม สัมภาษณ์   
- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม/ประเมิน
โครงการ 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน
โครงการ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม ปลอดอบายมุข  
        2. มีคุณธรรมอัตลักษณ์เป็นแนวทางในการท ากิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
        3. เป็นท่ียอมรับของชุมชน 
          2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. มีการสร้างโครงงานคุณธรรมข้ึนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ 
        2. มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ลดลง และมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพิ่มขึ้น 
        3. มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและชุมชนได้  
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. นักเรียนมีการสร้างโครงงานคุณธรรมข้ึนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ 
        2. มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ลดลง และมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพิ่มขึ้น 
        3. มีคุณธรรม จริยธรรม ปลอดอบายมุข เป็นแบบอย่างได้ 
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 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. เกิดความเช่ือมั่นในการพัฒนาโรงเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างมีคุณภาพ 
        2. ร่วมส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 
        3. เช่ือมั่นในศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร 

 
ลงช่ือ                          ผู้เสนอโครงการ 

(นายมงคล วรภัสสร) 
 

ลงช่ือ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายโครงการ อ่อนจันทร์) 

                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………… 

โครงกำร โรงเรียนประชำรัฐ 
แผนงำน   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.   : ข้อท่ี 7 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1,5 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน ข้อท่ี 2,4 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  256๕ 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกัณนิกาญ พวงเพชร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการจัด
การศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา 
แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร ส่ือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ประชารัฐเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลท่ีใช้ความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและขับเคล่ือนการพัฒนา ซึ่งประชารัฐจะเป็นการรวมพลังประชาชนจากทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลจะเป็นผู้
อ านวยความสะดวก สนับสนุน เปิดช่องทางให้เอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในลักษณะเอกชน
น าและภาครัฐเป็นผู้อ านวยความสะดวกและสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านอย่างยั่งยืน  



๑๖๓ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

 จากมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี
รับผิดชอบภารกิจในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะท างานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การพัฒนาผู้น า จึงได้เร่งขับเคล่ือนการด าเนินงานในบทบาทภารกิจของภาครัฐตามนโยบายดังกล่าว โดยก าหนด
เป้าหมายให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาท่ีใช้กลไกลจากประชารัฐร่วมกันขับเคล่ือนเพื่อยกระดับการศึกษาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ท่ีใช้กระบวนการต่างๆ เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในเรื่องคุณภาพการศึกษา อันน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืน ดังนั้นโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ซึ่งได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ และเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการโรงเรียนประชารัฐขึ้น 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 ประชุม วางแผน ให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ เรียบง่าย จัดกิจกรรมโดย
ประยุกต์ใช้ทรัพยากรท่ีมีในโรงเรียนและท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า  
หลักควำมมีเหตุผล 
 ความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมขับเคล่ือนการพัฒนา เป็นการรวมพลังประชาชนจากทุกภาค
ส่วน เปิดช่องทางให้เอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในลักษณะเอกชนน าและภาครัฐเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกและสนับสนุน  โดยโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และปกติสุข 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 โรงเรียนมีกิจกรรมและโครงการอื่นๆท่ีหลากหลายเพื่อบูรณาการและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพื่อให้
นักเรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการส่ือสารและการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล การใช้ทักษะชีวิตท่ีถูกต้อง สามารถค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วย
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด  
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 3. ศึกษาเพิ่มเติมจนมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อการถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ความซื่อสัตย์สุจริต คือ ความเป็นผู้ตรงไปตรงมาเพื่อด ารงความถูกต้องความเท่ียงธรรม ความซื่อตรง 
 2. ความเสียสละ คือ การท่ีครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อไปท าประโยชน์ให้ส่วนรวม 
 3. ความอดทน คือ การไม่ยอมแพ้อุปสรรคและไม่กลัวความยากล าบากโดยบากบั่นท างานอย่างไม่ท้อแท้ 
 ไม่ท้อถอยจนงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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 4. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อเสนอโครงการและความต้องการในการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณ 
   2. เพื่อรายงานสรุปผลในระบบ Connext ED  
 3. เพื่อน างบประมาณท่ีได้รับจากโครงการมาพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องสมุดโรงเรียน   

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ทุกคน 
 2. ผู้ปกครอง ชุมชน 200 คน  
 ด้ำนคุณภำพ 

1. ร้อยละ 100 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ชุมชน ร่วมกันคิด เสนอโครงการและความต้องการใน
การสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณ   
2. ร้อยละ 100 โรงเรียนรายงานผลในระบบ Connext ED ครบถ้วน  
3. ร้อยละ 100 น างบประมาณท่ีได้รับจากโครงการมาพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องสมุด 

4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 

                 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ โรงเรียนประชารัฐ 

 

เป้าหมาย 

(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด หนุน
จัด การเรียน 

เงินอุด 

หนุนตาม
วัตถุประสงค ์

เงินราย 

ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

(งบ สพฐ.) 

กิจกรรมที่ 1 ร่วมเสนอโครงการและ
ความต้องการ 

ครู ๑๕    - นางสาวกัณ
นิกาญ  

กิจกรรมที่ 2 รายงานผลในระบบ 
ConnextED 

ครู ๑๕   500 - นางสาวกัณ
นิกาญ  

กิจกรรมที่ 3 น างบประมาณท่ีได้รับจาก
โครงการมาพัฒนาห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และห้องสมุดโรงเรียน 

ครู ๑๕    - นางสาวกัณ
นิกาญ  
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หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
     1. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  2. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป     3. กลุ่มงานบริหารบุคคล 4. กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขั้นเตรียมกำร (P)    
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เม.ย.6๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  เม.ย.6๔  
ขั้นด ำเนินกำร(D) 500   
-ประชุมบุคลากรร่วมกันก าหนดความต้องการ
ช่วยเหลือจากประชารัฐ 

 มิ.ย.6๔  

ติดต่อประสานงานต่อภาครัฐ เอกชน รัฐบาล ในการ
สนับสนุน 

 ตลอดปีการศึกษา  

-รายงานผลในระบบ ConnextED  ตลอดปีการศึกษา  
ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  ก.พ. - มี.ค.6๕  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  มี.ค.6๕  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  เม.ย.6๕  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  เม.ย.6๕  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  เม.ย.6๕  

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

-ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และ
งบประมาณด้านต่างๆตามโครงการท่ีได้
ร่วมกันเสนอก าหนดความต้องการ 
-รายงานผลในระบบ Connext ED สมบูรณ์ 
100 เปอร์เซ็นต์  

- สอบถาม สัมภาษณ์   
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 



๑๖๖ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
2 ผลลัพธ์ (Outcome )  

-มีทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนท่ี
เพียงพอ 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

- สอบถาม สัมภาษณ์   
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. ได้รับการสนับสนุนดูแลด้านงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน 
        2. ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
            2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. มีส่ืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับช้ัน 
        2. ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆตามความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. แหล่งการเรียนรู้และส่ืออุปกรณ์มีความทันสมัย น่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
        2. เรียนรู้อย่างสนุก มีความสุขกับการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้นในทุกรายวิชา 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. เกิดความเช่ือมั่นในการพัฒนาโรงเรียน 
        2. เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 

 
ลงช่ือ                          ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวกัณนิกาญ พวงเพชร) 
 

ลงช่ือ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายโครงการ อ่อนจันทร์) 

                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 

 
 



๑๖๗ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติกำร 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

 โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โครงกำร ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ 
แผนงำน   กลุ่มบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ :  ข้อท่ี 2    
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1  
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน         ข้อท่ี 2  
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  256๕ 

 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 
     ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นายวิรัตน์  รวมกิ่ง  และนางสาวอัจฉรา  วงศ์ชัยอุดมโชค 
................................................................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

  จากหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนด 
ให้สถานศึกษาจัดวางระบอบการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหา การจัดการเผชิญสถานการณ์  
รวมท้ังจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ประกอบกับรัฐบาลได้จัด
เงินอุดหนุนเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ 15 ปี รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการทัศนศึกษาจึงเป็น



๑๖๙ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

โครงการท่ีสนองนโยบายดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการพัฒนาการดานอารมณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุขแบบธรรมชาติ 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ 
 1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
 2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 3. พอประมาณกับความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน บุคลากร ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
 2. ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนน าหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐานของคนไทย 12 ประการ  
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 3. สร้างสานสัมพันธ์ท่ีดีโดยใช้หลัก “บวร” บ้าน (ชุมชน, ผู้ปกครอง) วัด (พระสงฆ์) รัฐ (โรงเรียน) น าสู่
การปฏิบัติท่ียั่งยืน 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจ าด าเนินกิจกรรม 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 3. รอบรู้กิจกรรมท่ีท า การถ่ายทอกความรู้สู้การปฏิบัติได้จริง การประเมินผลตามสภาพจริง  
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ตระหนักในคุณธรรม รู้จักการให้ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
     2. เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
และส่ิงแวดล้อม 
 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะชีวิตและด ารงตนเหมาะสมกับวัยอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
    
 



๑๗๐ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 -นักเรียนช้ันอนุบาล 1-3 ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  -นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 ด้ำนคุณภำพ 
 1. ร้อยละ 100 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
     2. ร้อยละ 80 นักเรียนมีจิตส านึกให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
และส่ิงแวดล้อม 
 3. ร้อยละ 65 นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมเหมาะสมกับวัยอย่างมีความสุข 
 

4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 

ล าดับ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด หนุน
จัด การเรียน 

เงินอุด 

หนุนตาม
วัตถุประสงค ์

เงินราย 

ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

โครงการ  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา 

      

กิจกรรม 1 : นักเรียนช้ันอนุบาลทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
กิจกรรม 2 : นักเรียนช้ันอนุบาล-ช้ัน ป.6
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

53 

 

174 

 10,000 

 

60,000 

  นางสาวอัจฉรา  
 
นายวิรัตน์  
 

รวม  70,000  

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
  1. กลุ่มบริหารวิชาการ  2. กลุ่มบริหารงบประมาณ    3. กลุ่มบริหารท่ัวไป   4. 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  5. หน่วยงานแหล่งเรียนรู้ภายนอกตามท่ีก าหนด 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินงำน 
ขั้นเตรียมกำร (P) 70,000  
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจ าปี  เมษายน 
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  เมษายน 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินงำน 
ขั้นด ำเนินกำร(D)   
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ก่อนการด าเนินกิจกรรม 

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์  ภาคเรียนท่ี 1-2 
ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)   
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  ก่อนการด าเนินกิจกรรม 

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  เสร็จส้ินกิจกรรมนั้นๆ 
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)   
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  ส้ินปีการศึกษา 
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  ท าวิจัยเชิงคุณภาพ 
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  ประชาสัมพันธ์ 

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

1. ร้อยละ 100 นักเรียนได้เรียนรู้ ด้วย
ตนเองจากประสบการณ์จริงจากแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน 
2. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 นักเรียนมีจิตส านึก
ให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและส่ิงแวดล้อม 
3. ไม่ต่ าร้อยละ 65 นักเรียนสามารถเรียนรู้
ทักษะชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมเหมาะสม
กับวัยอย่างมีความสุข 

- ส ารวจจ านวนนักเรียน 
- สังเกตจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
- สังเกตจากการศึกษาคันคว้า
ของผู้เรียนโดยรายงานสรุปส่ง
ครูผู้สอน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสังเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) ผลผลิต (Outputs ) 
นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

- แบบบันทึกใบงาน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 

1. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนท่ีตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี 
คุณภาพ 
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         2. โรงเรียนสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ปกครอง 
        2. ผลที่เกิดกับครู 
  1. ครูได้รับการพัฒนาตนเองน าไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
         2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและได้จัดรูปแบบ
การเรียนการสอนมีกิจกรรมท่ีหลากหลายจากประสบการณ์ตรง 
        3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
             1. นักเรียนทุกคน มีโอกาสไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย 
             2. นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและตลอดเวลา 
             3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจอย่างแท้จริงน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างสร้างสรรค์ 
            .   4. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถเช่ือมโยงจากส่ิงท่ีพบเห็นจากการไปทัศนศึกษาสถานท่ี
ต่างๆมาปรับใช้ในการเรียนรู้นักเรียนได้รับการเรียนการสอนท่ีมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสม  
  5. นักเรียนรู้จักชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม วรรณกรรม ประเพณี ตามสภาพความเป็นจริง 
         6. นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
         7. นักเรียนมิจิตส านึกท่ีดีในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ตรง 
                8. ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
        4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
             1. นักเรียนได้รู้จักสถานท่ีส าคัญในชุมชน 
  2. ชุมชนให้ความเช่ือมั่นต่อโรงเรียนละน าบุตรหลานเข้ามาเรียน 
         3. ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 

 
ลงช่ือ                        ผู้เสนอโครงการ 

                                                                    (นายวิรัตน์   รวมกิ่ง) 
                

ลงช่ือ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                     (นายวิรัตน์   รวมกิ่ง) 
              ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

ลงช่ือ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โครงกำร    ต่อต้ำนสิ่งเสพติด และอบำยมุข 
แผนงำน    กลุ่มบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  :  ข้อท่ี  1,4 
สอดคลอ้งกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                                           มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
                                               ข้อท่ี 1.2.4 
                                           มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                               ข้อท่ี 2.5 
                                           มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                                             
                                               ข้อท่ี 3.3 
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อท่ี 5 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน :  ข้อท่ี 3 
ลักษณะโครงกำร                ใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร   1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม 256๕ 
                                      ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔    

                                ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ     นายวิรัตน์   รวมกิ่ง 

1.หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
           ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติท่ีรัฐบาลถือเป็นนโยบายท่ีต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ท้ังนี้
เพราะ ปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นท่ีของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบ
ต่อ การพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังทางด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ 
ประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีอยากรู้อยากลอง จึงถูกชักจูงให้ใช้ส่ิงเสพติดได้ง่าย จากปัญหา  ทางด้าน
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เศรษฐกิจ สังคม ความเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ท าให้คนเกิดอารมณ์เครียด มีปัญหาทางด้านจิตใจ จึง หันไปใช้ส่ิงเสพ
ติดเพื่อลดความเครียดของจิตใจ  
            โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม นอกจากให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่นักเรียนแล้วยังต้องมี
หน้าท่ีรับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาในรูปแบบ และ
วิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษา ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงมีความจ าเป็น  ท่ีจะหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นในโรงเรียน     
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
 2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
 2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจ าด าเนินกิจกรรม 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
2.วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้ ครู บุคลากร นักเรียน ในโรงเรียนห่างไกลจากส่ิงเสพติดและอบายมุข 
     2. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน ในโรงเรียน ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และสามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบัน 
    3. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน ในโรงเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักการออกก าลังกาย มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
    4. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข 
3. เป้ำหมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 1. นักเรียนทุกคนในช้ันอนุบาล1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6  
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            2. ครู/บุคลากร/ชุมชน จ านวน ๒00 คน  
 ด้ำนคุณภำพ 
             1. ร้อยละ 95 ครู บุคลากร นักเรียน ในโรงเรียนห่างไกลจากส่ิงเสพติดและอบายมุข 
     2. ร้อยละ 95 ครูรู บุคลากร นักเรียน ในโรงเรียน ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบัน 
    3. ร้อยละ 95 ครู บุคลากร นักเรียน ในโรงเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักการออกก าลังกาย 
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
    4. ร้อยละ 80 ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข 
4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ต่อต้านส่ิงเสพติดและอบายมุข 

 
เป้าหมาย 
(ระบุ
หน่วย) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  
 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

โครงการ : ต่อต้านส่ิงเสพติดและอบายมุข       
กิจกรรมท่ี 1 : รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 

นักเรียน 
๑๕๒ คน 

1,000 
 

  
 

 นายวิรัตน์ รวมกิ่ง  

กิจกรรมท่ี 2 : เชิญวิทยากรภายนอกให้
ความรู้เกี่ยวกับส่ิงเสพติด 

นักเรียน 
๑๕๒ คน 

1,000  2,000 
 

 นายวิรัตน์ รวมกิ่ง  

รวม  2,000  2,000   
รวมทั้งสิ้น  4,000  

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
          1. กลุ่มบริหารวิชาการ          2. กลุ่มบริหารงานบุคคล          3. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
          4. กลุ่มบริหารท่ัวไป             5. ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 
          6. คณะวิทยากรจาก สน.จักรวรรดิ           7. วัด / ชุมชนวัดตึกคลองถม / ผู้ปกครอง 
5.วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
ขั้นเตรียมกำร (P)    
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 เมษายน 256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  พฤษภาคม 256๔  
ขั้นด ำเนินกำร(D) 4,000   



๑๗๖ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 พฤษภาคม 256๔  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 ภาคเรียนท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 

 

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  ก่อนการด าเนินกิจกรรม  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  เสร็จส้ินกิจกรรมนั้นๆ  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  ส้ินปีการศึกษา  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  ท าวิจัยเชิงคุณภาพ  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  ประชาสัมพันธ์  

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs) 

1. ร้อยละ 95 ครู บุคลากร นักเรียน ใน
โรงเรียนห่างไกลจากส่ิงเสพติดและอบายมุข 
 2. ร้อยละ 95 ครูรู บุคลากร นักเรียน ใน
โรงเรียน ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขใน
สังคมปัจจุบัน 
3. ร้อยละ 95 ครู บุคลากร นักเรียน ใน
โรงเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รัก
การออกก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
4. ร้อยละ 80 ครู บุคลากร นักเรียน และ
ชุมชน ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและ
อบายมุข 

- ส ารวจจ านวนนักเรียน 
- สังเกตจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
- สังเกตจากการศึกษาคันคว้า
ของผู้เรียนโดยรายงานสรุปส่ง
ครูผู้สอน 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสังเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

- สภาพจริง 

 



๑๗๗ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
       1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
           - จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขตามนโยบายรัฐ 
 - ครู บุคลากร เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับทุกคน 
       2. ผลที่เกิดกับครู 
 -ครู บุคลากร เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับทุกคน 
 -ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นในการดูแล 
              ช่วยเหลือนักเรียน 
       3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 -เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขใน 
               สังคมปัจจุบันและห่างไกลยาเสพติด 
 -เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักการออกก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 -ร่วมส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่าง 
ต่อเนื่อง     
 -ชุมชนน่าอยู่ สังคมสงบสุข ปลอดยาเสพย์ติด และอบายมุขลดลง 
 -ผู้ปกครองให้ความเช่ือมั่นในโรงเรียน ร่วมพัฒนาและส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
 

ลงช่ือ                        ผู้เสนอโครงการ 
                                                                    (นายวิรัตน์   รวมกิ่ง) 
 

ลงช่ือ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                    (นายวิรัตน์   รวมกิ่ง) 
            ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

ลงช่ือ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
 
 
 

 



๑๗๘ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โครงกำร    ส่งเสริมประชำธิปไตยขั้นพื้นฐำนในโรงเรียน 
แผนงำน    กลุ่มบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  :   ข้อท่ี 1,4 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                                           มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
                                               ข้อท่ี 1.1 ,1.2 
                                           มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                               ข้อท่ี 2.1 
                                           มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                                               ข้อท่ี 3.1 
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน :   ข้อท่ี 7 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน :   ข้อท่ี 3 
ลักษณะโครงกำร                ใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร    1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม 256๕ 
                                      ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔   
                                           ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ผู้รับผิดชอบ     นายวิรัตน์   รวมกิ่ง 

1.หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
                โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีใน
สังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าท่ีท่ี
ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม   



๑๗๙ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

                โรงเรียนจึงเห็นสมควรท่ีจะน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตย
ให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยของประเทศไทยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้ และสามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
 2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
 2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจ าด าเนินกิจกรรม 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
2. วัตถุประสงค์ 

    1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น 
ประมุข 

2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาค และรู้หน้าท่ี 
ตามกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญการปกครองตามระบบประชาธิปไตย 

    3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและยอมรับความคิดเห็นจากเสียงส่วนใหญ่และเคารพ 
เสียงส่วนน้อย 

    

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
  - นักเรียนช้ันอนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 6  
              - ครู/บุคลากร/ชุมชน จ านวน 50 คน  
 ด้ำนคุณภำพ 



๑๘๐ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

            1. ร้อยละ 80 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

  2. ร้อยละ 80 นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค และรู้หน้าท่ีตาม
กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญการปกครองตามระบบประชาธิปไตย 
            3. ร้อยละ 80 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและยอมรับความคิดเห็นจากเสียงส่วนใหญ่และเคารพ
เสียงส่วนน้อย 
4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 

 

ล าดับ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานในโรงเรียน 

 

เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด หนุน
จัด การเรียน 

เงินอุด 

หนุนตาม
วัตถุประสงค ์

เงินราย 

ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

กิจกรรมท่ี 1 : เลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 

1๕๒ 1,000    นายวิรัตน์ รวมกิ่ง  

กิจกรรมท่ี 2 : อบรมฝึกทักษะการเป็นผู้น า 20   1,000  นายวิรัตน์ รวมกิ่ง  

รวม  2,000  

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
          1. กลุ่มบริหารวิชาการ          2. กลุ่มบริหารงานบุคคล          3. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
          4. กลุ่มบริหารท่ัวไป             5. ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 
          6. คณะวิทยากรจาก สน.จักรวรรดิ     7. วัด / ชุมชนวัดตึกคลองถม / ผู้ปกครอง 
5.วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขั้นเตรียมกำร (P)    

-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เมษายน 256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  พฤษภาคม 256๔  

ขั้นด ำเนินกำร(D)    



๑๘๑ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  พฤษภาคม 256๔  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 ภาคเรียนท่ี 1-2  

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C) 2,000   

-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  ก่อนการด าเนิน
กิจกรรม 

 

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  เสร็จส้ินกิจกรรมนั้นๆ  

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    

-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  ส้ินปีการศึกษา  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  ท าวิจัยเชิงคุณภาพ  

-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  ประชาสัมพันธ์  

  
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs) 

1. ร้อยละ 80 นักเรียนมี เจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
2. ร้อยละ 80 นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค และรู้หน้าท่ีตาม
กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตย 
3. ร้อยละ 80 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
และยอมรับความคิดเห็นจากเสียงส่วนใหญ่และเคารพ
เสียงส่วนน้อย 

- ส ารวจจ านวนนักเรียน 
- สังเกตจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
- สังเกตจากการศึกษา
คันคว้าของผู้เรียนโดย
รายงานสรุปส่งครูผู้สอน 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสังเกต 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 
- สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู ้
 

- สภาพจริง 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
        1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
            -สถานศึกษาได้ส่งเสริมการจัดประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  -สถานศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากนักเรียนและน ามาใช้พัฒนาโรงเรียน 
        2. ผลที่เกิดกับครู 
            -ครูได้จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  -ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และยอมรับ รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนแบบเป็นกลาง 
        3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

-นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
-นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและรู้หน้าท่ีการ 

เป็นพลเมืองท่ีดีตามระบอบประชาธิปไตย ใช้สิทธิตนเองตามกฎหมายโดยไม่ไปล่วงสิทธิ์ผู้อื่น 
-นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 

        4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
             -ชุมชนให้สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  -ชุมชนให้ความเช่ือมั่นและร่วมพัฒนาโรงเรียน 

ลงช่ือ                        ผู้เสนอโครงการ 
                                                                    (นายวิรัตน์   รวมกิ่ง) 
 

ลงช่ือ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                    (นายวิรัตน์   รวมกิ่ง) 
                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

ลงช่ือ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
 

 



๑๘๓ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โครงกำร   กีฬำภำยในและกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 
แผนงำน    กลุ่มบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  :  ข้อท่ี 2,4 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                                           มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
                                               ข้อท่ี 1.2.1,1.2.3,1.2.4 
                                           มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                               ข้อท่ี 2.3                                                
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อท่ี 5 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน :  ข้อท่ี 1,3,5 
ลักษณะโครงกำร                ใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร   1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม 256๕ 
                                      ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔    
                                          ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ     นายวิรัตน์  รวมกิ่ง 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  22  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการ
จัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  กระบวนการจัดการศึกษาส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก 
แสดงความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีสุขภาพแข็งแรงท้ังทางร่างกายและจิตใจ การแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน
ท าให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังทางร่างกาย จิตใจ มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ และคัดเลือกนักกีฬาของโรงเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาอ าเภอ อีกท้ังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 

1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

หลักควำมมีเหตุผล 
1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 

2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 

1. รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจ าด าเนินกิจกรรม 
2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกและแสดงความสามารถเฉพาะตัวเต็มตามศักยภาพ 

2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกติกาของกีฬาและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและจิตใจเข้มแข็ง 
                4. เพื่อส่งเสริมความรักและสามัคคีในหมู่คณะ 
   

3.เป้ำหมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
  -นักเรียน  ช้ันอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
              -ครู/บุคลากร/ชุมชน จ านวน 50 คน  
 ด้ำนคุณภำพ 
             1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน กล้าแสดงออกและแสดงความสามารถเฉพาะตัว 

       2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเรียนรู้เรื่องกติกาของกีฬาและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
             3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและจิตใจเข้มแข็ง 

4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนส่งเสริมความรักและสามัคคีในหมู่คณะ 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 

ล าดับ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

กีฬาภายในและกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

 

เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

ผู้รับผิดชอบ เงินอุด หนุน
จัด การเรียน 

เงินอุด 

หนุนตาม
วัตถุประสงค ์

เงินราย 

ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

กิจกรรมท่ี 1 : กีฬาภายใน 
กิจกรรมท่ี 2 : วันเด็กแห่งชาติ 

1๕๒ 5,000  5,000  นายวิรัตน์ 
รวมกิ่ง  

รวม  10,000  

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
          1. กลุ่มบริหารวิชาการ          2. กลุ่มบริหารงานบุคคล          3. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
          4. กลุ่มบริหารท่ัวไป             5. ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 

6. วัด / ชุมชนวัดตึกคลองถม / ผู้ปกครอง 
5.วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
ขั้นเตรียมกำร (P)    
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 เมษายน 256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  พฤษภาคม 256๔  
ขั้นด ำเนินกำร(D) 10,000   
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 พฤศจิกายน 256๔  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 ภาคเรียนท่ี 2  

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  ก่อนการด าเนิน

กิจกรรม 
 

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  เสร็จส้ินกิจกรรมนั้นๆ  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    



๑๘๖ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  ส้ินปีการศึกษา  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  ท าวิจัยเชิงคุณภาพ  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  ประชาสัมพันธ์  

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้
ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs) 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน กล้าแสดงออกและ
แสดงความสามารถเฉพาะตัว 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเรียนรู้เรื่องกติกาของ
กีฬาและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรงและจิตใจเข้มแข็ง 
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนส่งเสริมความรักและ
สามัคคีในหมู่คณะ 

- ส ารวจจ านวนนักเรียน 
- สังเกตจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
- สังเกตจากการศึกษาคันคว้า
ของผู้เรียนโดยรายงานสรุปส่ง
ครูผู้สอน 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การ
สังเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

- แบบบันทึกผล 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
        1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
  -สถานศึกษาได้ส่งเสริมประเพณีการจัดกีฬาภายใน และได้เปิดโอกาสให้นักเรียนครูได้เล่นกีฬา 
  -สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้นักเรียนได้แสดงความสามารถกล้าแสดงออก 
         2. ผลที่เกิดกับครู 
  -ครูได้จัดการเรียนการสอนความรู้ในเรื่องกติกาของกีฬาประเภทต่างๆ 
  -ครูมีความเข้าใจความต้องการ ความสามารถของนักเรียนมากขึ้นและน าไปสู่การดูแลช่วยเหลือ 
        3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

-นักเรียนกล้าแสดงออกและแสดงความสามารถเฉพาะตัว 
-นักเรียนมีความรู้ในเรื่องกติกาของกีฬาประเภทต่างๆ 
-นักเรียนได้พฒันาสุขภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจ 



๑๘๗ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

-เกิดความรักสามัคคีในกลุ่มและเพื่อนพี่น้องร่วมสถาบัน 
-นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อครูและโรงเรียน 

        4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
  -ชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
  -ชุมชนมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียนและให้ความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้วน 
  -ชุมชนเกิดความเช่ือมั่นและส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากขึ้น 
  

ลงช่ือ                        ผู้เสนอโครงการ 
                                                                    (นายวิรัตน์   รวมกิ่ง) 
 

ลงช่ือ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                    (นายวิรัตน์   รวมกิ่ง) 
                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป    
 

ลงช่ือ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

โครงกำร ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงำน   กลุ่มบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องพันธกิจ กลยุทธ์ สพฐ. :  ข้อท่ี 4 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
      มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.2   
      มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.3   
      มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 1, 2, 5, 6 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน           ข้อท่ี 3, 5 
ลักษณะโครงกำร   • ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร         ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  256๕ 
      ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกัณนิกาญ พวงเพชร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ในการพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม  จริยธรรม และ
การด ารงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน ต้องมีการร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน โดยทาง
โรงเรียนต้องมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ ขึ้นเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมี
ความรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตให้มีความสุขในสังคมได้ 



๑๘๙ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความส าคัญเป็น
อย่างมาก โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผู้ปกครองกับครูท่ีปรึกษา ซึ่งจะช่วยเหลือให้
ผู้ปกครองนักเรียนและครูได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนในด้านการเรียน อุปนิสัย การคบเพื่อนการเล่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน ขณะอยู่ท่ีบ้านและเพื่อเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือท่ี
ดีในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไขและพัฒนานักเรียนท่ีอยู่ในความปกครองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมของ สังคม 
เป็นพลเมืองท่ีดี ตลอดจนสภาพแวดล้อมของนักเรียน สภาพความสัมพันธ์ในครอบครัว ฐานะเศรษฐกิจในครอบครัว 
ความสนใจ ความสามารถ ความถนัดและเจตคติของนักเรียนแต่ละบุคคล จะช่วยให้ครูท่ีประจ าช้ันและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ นักเรียน ป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นและส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนแต่ละ
บุคคลได้ถูกต้องและเหมาะสม  
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการ 
 2. พอประมาณกับสถานท่ี การจัด การท ากิจกรรมย่อย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และปกติสุข 
 2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมยินดี 
 2. ประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านในการท่ีจ าด าเนินกิจกรรม 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคณุธรรม 
 1. ตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ครูได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และช่วยเหลือส่งเสริมให้ค าปรึกษา 
  2. เพื่อให้ครูได้รู้จักผู้ปกครองสภาพครอบครัว และร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3. เพื่อช่วยระดมทุนการศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนท่ีครอบครัวมีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์ 
   

 



๑๙๐ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
 1. นักเรียนโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2. ครู ประจ าช้ัน 9 คน และ ครูบุคลากรทุกคน รวมถึงผู้ปกครอง 
 ด้ำนคุณภำพ 

1. ร้อยละ 80 ครูประจ าช้ันได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และช่วยเหลือส่งเสริมให้ค าปรึกษา 
2. ร้อยละ 80 ครูประจ าช้ันได้รู้จักผู้ปกครองสภาพครอบครัว และร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 3. ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับสนับสนุนช่วยเหลือทุนการศึกษา  
 
4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด หนุน
จัด การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค ์

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 1๕๒ คน 3,000 - 5,00
0 

- ครูกัณนิกาญ 

กิจกรรมท่ี 2 ทุนเพื่อการศึกษา 1๕๒ คน  - - - ครูกัณนิกาญ 
กิจกรรมท่ี 3 ให้ค าปรึกษา 1๕๒ คน  - - - ครูกัณนิกาญ 

รวม  3,000 - 5,00
0 

  

รวมทั้งสิ้น  8,000  
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
          1. กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์   

2. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 3. กลุ่มบริหารวิชาการ    

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5. วัดชัยชนะสงคราม /ชุมชนวัดตึกคลองถม-ม้าเก็ง   

6. ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีจิตศรัทธา 
 
 
 
 



๑๙๑ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขั้นเตรียมกำร (P)    

-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

- มีนาคม 256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม - เมษายน256๔  

- ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารเย่ียมบ้าน - เมษายน256๔  

ขั้นด ำเนินกำร(D) 8,000   

- ด าเนินการกิจกรรมเยี่ยมบ้าน - ภาคเรียนท่ี 1-2  

- ด าเนินการระดมทุนและมอบทุนการศึกษานักเรยีน
ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

- ภาคเรียนท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 

 

- ด าเนินการกิจกรรมให้ค าปรึกษา - ภาคเรียนท่ี 1-2  

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    

-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม - เมษายน 256๕  

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - เมษายน 256๕  

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    

-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม - เมษายน 256๕  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป - เมษายน 256๕  

-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม - เมษายน 256๕  

 
 



๑๙๒ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 
1. ร้อยละ 80 ครูประจ าช้ันได้รู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล และช่วยเหลือ
ส่งเสริมให้ค าปรึกษา 
2. ร้อยละ 80 ครูประจ าช้ันได้รู้จัก
ผู้ปกครองสภาพครอบครัว และร่วมกัน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับสนับสนุน
ช่วยเหลือทุนการศึกษา 

- รายงานการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

- บันทึกนักเรียนรับทุนเพื่อ
การศึกษา 

 

- แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

- แบบบันทึกนักเรียนรับทุนเพื่อ
การศึกษา 

 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) ผลผลิต 
(Outputs ) 
- ครูและผู้ปกครองมีความร่วมมือเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม  

- แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. โรงเรียนและผู้ปกครองเกิดความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุตรหลาน 
 2. โรงเรียนมีข้อมูลเพื่อใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง 
           2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผู้ปกครองกับครูท่ีปรึกษาและครูผู้สอน 
                2. ครูและผู้ปกครองได้รับทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเองในขณะท่ีอยู่โรงเรียนและท่ีบ้าน 
       3. ครูประจ าช้ันและผู้ปกครองได้ร่วมเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. นักเรียนได้รับค าแนะน า และช่วยเหลือจากครูและโรงเรียน 
        2. นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากครูและผู้ปกครอง 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ชุมชนเกิดความเช่ือมั่นในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 



๑๙๓ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

        2. ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 
              3. ชุมชนเช่ือมั่นในศักยภาพผู้บริหาร ครู ส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
        

ช่ือ                 ผู้เสนอโครงการ 
                                                           (นางสาวกัณณิกาญ พวงเพชร) 
                                                          

ลงช่ือ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                    (นายวิรัตน์   รวมกิ่ง) 
                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

ลงช่ือ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๙๔ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

โครงกำร  อำหำรกลำงวัน 
แผนงำน    กลุ่มบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  ข้อท่ี 4 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        
      มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน      
      ข้อท่ี 1.2   
      มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
      ข้อท่ี 2.1, 2.2, 2.5   
      มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1,4 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน   ข้อท่ี 2 
ลักษณะโครงกำร      ใหม่       ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร        ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  256๕ 
      ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค  
................................................................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการจัด
การศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา 
แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร ส่ือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียน
ให้สอดรับกับพระราชบัญญัติฯ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีก าหนดให้มีการ
ด าเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับ
สารอาหารท่ีครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ และเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี และลดการเกิด



๑๙๕ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน การได้บริโภคอาหารท่ีเหมาะสมจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มี
ภูมิต้านทานโรค ท าให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาเหมาะสม ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา นักเรียน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ   

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) จึงจัดท าโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้บริการอาหารกลางวันและดูแล
ด้านโภชนาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข การบริโภคอาหารท่ีดีมี
ประโยชน์ นับเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ ช่วย
ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ และเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้
ของนักเรียนทุกคน 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 

1. อาหารมีปริมาณท่ีเหมาะสมตามวัย ไม่เหลือท้ิง และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  
 2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอ เหมาะสมต่อการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
หลักควำมมีเหตุผล 

1. จัดบริการอาหารท่ีมีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและหลากลาย 
2. ส่งเสริมสุขภาวะ สูงดี สมส่วน 

หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 2. ส่งเสริมสุขนิสัยและมารยาทท่ีดีในการรับประทานอาหาร  
 2. วางแผนการด าเนินงานเป็นระบบ ลงรายการอาหาร นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน และประเมินผล
ตามสภาพจริง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. ความรอบรู้ในด้านโภชนาการ ส ารับอาหารตามช่วงวัย และสุขาภิบาลอาหาร  
 2. ดูแลและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
เง่ือนไขคุณธรรม 

 1. ส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อการด ารงชีวิต ตระหนักถึงคุณค่าท่ีแท้จริงของอาหารท่ี 
รับประทาน  

2. ส่งเสริมการรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร และมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ สะอาด ถูกสุขลักษณะ   
2. เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

3. เป้ำหมำย  
 ด้ำนปริมำณ    



๑๙๖ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

     1. นักเรียนช้ันอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
  2. ครู และบุคลากร จ านวน 20 คน 
     3. แม่ครัว จ านวน 3 คน 
 ด้ำนคุณภำพ 

    1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ สะอาด ถูกสุขลักษณะ   
    2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

โครงการอาหารกลางวัน 

 

เป้าหมาย 

(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด หนุน
จัด การเรียน 

เงินอุด 

หนุนตาม
วัตถุประสงค ์

เงินราย 

ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงบอร์ดรายการ
อาหารประจ าวัน และบอร์ดความรู้ด้าน
โภชนาการ  

นักเรียน
ทุกคน 

- - 500 - น.ส.อัจฉรา 

และคณะ 

กิจกรรมท่ี 2 บริการอาหารกลางวันท่ีมี
คุณภาพแก่นักเรียน 

นักเรียน
ทุกคน 

- ๖๐๘,๐๐๐ - - น.ส.อัจฉรา 

และคณะ 

กิจกรรมท่ี 3 การบูรณาการการเรียนรู้
ด้านโภชนาการและอาหารในช้ันเรียน 

นักเรียน
ทุกคน 

- - - - น.ส.อัจฉรา 

นายวิรัตน ์

กิจกรรมท่ี 4 การจัดซื้อ ซ่อมแซม 
อุปกรณ์ในการจัดเตรียมอาหาร ถาด
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ 

นักเรียน
ทุกคน 

- - - - น.ส.อัจฉรา 
และคณะ 

รวม   ๖๐๘,๐๐๐ ๕๐๐   

 
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

1) ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช 
2) ฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ 



๑๙๗ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
4) กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
5) กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขั้นเตรียมกำร (P)    

-  ศึกษาบริบท สภาพปัจ จุบัน  ปัญหาในการ
ด าเนินงานตามโครงการท่ีผ่านมา เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย และเสนอโครงการ/กิจกรรม 
บรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจ าปขี้อมูล 

- เมษายน 256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม - พฤษภาคม 256๔  

ขั้นด ำเนินกำร(D)    

-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง - ตลอดปีการศึกษา 

 

มีประชุมร่วม
สุขาภิบาลอาหาร  

สนง.เขตสัมพันธวงศ์ 
-การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
1) ก าหนดรายการอาหาร ส ารวจความต้องการ

ชนิดและประเภทของอาหาร  
2) การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้ และ

รายการอาหารประจ าวัน  
3) จัดเตรียมอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกระดับช้ัน 
4) ตรวจสุขภาพของแม่ครัวและผู้ท่ีสัมผัสอาหาร  
5) การตรวจสุขาภิบาลอาหารและตรวจสาร

ปนเป้ือนในอาหาร 
6) การบรูณาการการเรียนรู้ด้านโภชนาการและ

อาหารในช้ันเรียน 

 

- 

372,000 

 

 

- 

- 

ตลอดปีการศึกษา 

 

 

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    



๑๙๘ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม - มีนาคม 256๕  

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - เมษายน 256๕  

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    

-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม - เมษายน 256๕  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป - เมษายน 256๕  

-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม - เมษายน 256๕  

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

1) นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์ มีสุขนิสัยท่ีดีใน
การรับประทานอาหาร 

2) นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
- สังเกตการให้บริการอาหาร
กลางวัน 
- สอบถาม/สัมภาษณ์นักเรียน 
- สังเกตการเจริญเติบโต ช่ัง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง 

 
- แบบนิเทศอาหารกลางวัน 
- แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกภาวะโภชนาการ/
โปรแกรม  Thai Growth 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
     นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน
ครบทุกคนและได้รับประทานอาหารท่ีมี
คุณค่าทาง โภชนาการท า ให้ สุ ข ภาพ
พลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรง  ท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจท่ีดี ส่งผลให้นักเรียนมี
น้ าหนัก  ส่วนสูง  มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนได้อย่างมีความสุข 

 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกภาวะโภชนาการ 
 

 
 
 



๑๙๙ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพในการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จากส านักงาน
เขตสัมพันธวงศ์ ในระดับดีมาก  
        2. โรงเรียนรายงานผลการด าเนินโครงการอาหารกลางวันครบ 100 % ผ่านระบบส่วนกลางของ สพฐ. 
ตรงตามก าหนดเวลา และเกิดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
            2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. เรียนรู้กระบวนการท างาน การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 
 2. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเลือกบริโภคอาหารให้กับนักเรียน 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

      1. มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

        2. ได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 

 1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจ าหน่ายสินค้าคุณภาพเพื่อการประกอบอาหารกลางวันบริการแก่นักเรียน 
 2. ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เนื่องจากนักเรียนได้รับการบริการอาหารกลางวันท่ี 

มีคุณภาพ 
               ลงช่ือ                               ผู้เสนอโครงการ 

                                (นางสาวอัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค) 
 

ลงช่ือ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                    (นายวิรัตน์   รวมกิ่ง) 
                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

ลงช่ือ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
 
 
 

 
 

 



๒๐๐ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

  

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

โครงกำร อนำมัยดี ชีวีมีสุข 
แผนงำน   กลุ่มบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ. ข้อท่ี 4 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2,   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1, 2.3, 2.5   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน ข้อท่ี 2 
ลักษณะโครงกำร   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  256๕ 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

     วัยเรียนเป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโต มีการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ท้ังด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ 
ร่างกาย การปรับตัวเข้ากับสังคม การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนจึงเป็นส่ิงส าคัญ การมีสุขภาวะท่ีดีจะส่งผลให้
นักเรียนสามารถท ากิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุข ปัจจัยท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยมีหลายปัจจัย ได้แก่ สภาพแวดล้อม 



๒๐๑ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

การดแูลสุขภาพ การส่งเสริมและป้องกันการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ให้ได้รับการดูแลท่ีถูกต้อง การลดความเส่ียงของการ
เกิดโรคต่างๆ โภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย และการออกก าลังกาย เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง เจริญเติบโต
เหมาะสมตามวัย  

     โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ได้ด าเนินโครงการอนามัยดี ชีวีมีสุข สอดรับกับนโยบายของ สพฐ. 
เป็นการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนอย่างสมดุล ดูแลด้านงานอนามัยโรงเรียนให้มีความครอบคลุมในการ
ดูแลด้านสุขภาพแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง สามารถท ากิจกรรมต่างๆได้
อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 

1. การดูแลและการให้บริการทางด้านสุขภาพเหมาะสมตามความต้องการของแต่ละบุคคล และ 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

2. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
หลักควำมมีเหตุผล 

1. การเข้ารับบริการทางด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ได้รับความรู้และลงมือปฏิบัติในการดูแล 
สุขอนามัย ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค  

2. ลดความเส่ียงในการเกิดโรคและอุบัติเหตุต่างๆ มีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

1. นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดี รู้จักการดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของตนเอง  
 2.   การด าเนินงานรัดกุม การให้บริการเหมาะสม ประเมินผลตามสภาพจริง และพัฒนางานบริการ
ทางด้านสุขภาพในโรงเรียนให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ในภาวะปัจจุบัน 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้มีสุขภาวะท่ีดี ด้วยหลักความรู้ รอบรู้ (รู้จักดูแลตนเอง) รอบคอบ (รู้จักป้องกันตนเอง) ระมัดระวงั 
(รู้จักรักษาความปลอดภัย) 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เง่ือนไขคุณธรรม 

1. นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเอง และดูแลตนให้ห่างไกลโรคต่างๆ 
2. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตด้วยความมีสติ ไม่ประมาท 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง และรู้จักออกก าลังกายอย่าง

สม่ าเสมอ 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลและป้องกันตนเองจากโรค สภาวะเส่ียงต่างๆท่ีเป็นอันตรายต่อ 

สุขภาพร่างกาย และการเกิดอุบัติเหตุ   
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
  1. นักเรียนช้ันอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
     2. ครู บุคลากร จ านวน ๑๕ คน 
 ด้ำนคุณภำพ 
 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดี รู้จักการดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของตนเอง 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถดูแลและป้องกันตนเองจากโรค สภาวะเส่ียงต่างๆท่ีเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพร่างกาย และอุบัติเหตุต่างๆได้ 
4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 

 

                 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการอนามัยดี ชีวีมีสุข 

 

เป้าหมาย 

(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด หนุน
จัด การเรียน 

เงินอุด 

หนุนตาม
วัตถุประสงค ์

เงินราย 

ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

กิจกรรมท่ี 1 คลินิกสุขภาพดีท่ี ส.ช.ค. 
(งานบริการด้านตรวจสุขภาพใน
สถานศึกษา และหน่วยงานนอก,บริการ
เวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล,การป้องกัน 
covid 19) 

นักเรียน 

ทุกคน 

- - 9,500 - น.ส.อัจฉรา 
และคณะ 

กิจกรรมท่ี 2 นักเรียนอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

กรรมการ
นักเรียน 

- - - - น.ส.อัจฉรา 
และคณะ 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมก าจัดยุงลาย นักเรียน 

ทุกคน 

- - - - น.ส.อัจฉรา 
และคณะ 

กิจกรรมท่ี 4 การออกก าลังกายแอโรบิค
และการบริหารยามเช้า 

นักเรียน 

ทุกคน 

- - - - นายวิรัตน์
และคณะ 

กิจกรรมท่ี 5 การบริการประกนัอุบัติเหตุ
ของโรงเรียน 

นักเรียน 
ครูและ

- - 35,00
0 

- น.ส.อัจฉรา 
และคณะ 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

 

                 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการอนามัยดี ชีวีมีสุข 

 

เป้าหมาย 

(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด หนุน
จัด การเรียน 

เงินอุด 

หนุนตาม
วัตถุประสงค ์

เงินราย 

ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

บุคลากร
ทุกคน 

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช 
2. ฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
3. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คลินิกทันตกรรม กรุงเทพรักษ์ฟัน 
4. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. บริษัทประกันอุบัติเหตุ (ฟิลลิปส์ ไลฟ์) 
6. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
7. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขั้นเตรียมกำร (P)    
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

- เมษายน 256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม - พฤษภาคม 256๔  
ขั้นด ำเนินกำร(D) 44,500   
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง - มิถุนายน 256๔  
-การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
1) จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
2) การเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ 
3) การท าประกันอุบัติเหตุ 
4) กิจกรรมอื่นๆท่ีส่งเสริมสุขภาพตามโครงการ 

 ตลอดปีการศึกษา หน่วยงานภายนอกอาจ
มีการเปล่ียนแปลงตาม

ความเหมาะสม 

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม - มีนาคม 256๕  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - ตลอดปีการศึกษา  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม - เมษายน 256๕  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป - เมษายน 256๕  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม - เมษายน 256๕  

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

3) นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยท่ีดี รู้จัก
การดูแลสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของตนเอง 

4) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถดูแลและ
ป้องกันตนเองจากโรค สภาวะเส่ียง
ต่างๆท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ร่างกาย อุบัติเหตุต่างๆได้ 

 
4) สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
5) สอบถามนักเรียน 
6) สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
7) สอบถามนักเรียน 

 
- แบบสังเกต/บันทึกการใช้
บริการห้องพยาบาล/แบบ
บันทึกสุขภาพ 
- แบบสอบถาม/แบบ
ประเมิน 
- แบบสังเกต/บันทึกการ

ใช้บริการห้องพยาบาล/
แบบบันทึกสุขภาพ 

- แบบสอบถาม/แบบ
ประเมิน 

 
2 ผลลัพธ์ (Outcome ) 

นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี มีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจแข็งแรง มีนิสัยรักการออกก าลัง
กาย รู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของ
ตนเองจากความเส่ียงของโรคและอุบัติเหตุ
ต่างๆ ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้
เป็นอย่างดีตามหลักสุขบัญญัติ 

 
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- สอบถามนักเรียน 
 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม/แบบ
ประเมิน 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. โรงเรียนผ่านการประเมินด้านการจัดการดูแลสุขภาพนักเรียนตามโครงการท่ีเข้าร่วมในกิจกรรม
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 2. โรงเรียนรายงานผลภาวะโภชนาการครบ 100 % ผ่านระบบส่วนกลางของ สพฐ. ตรงตามก าหนดเวลา 
และเกิดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
            2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. ครูและบุคลากรได้รับการดูแลสุขภาพพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานการสอนได้อย่างเต็มท่ี 
 2. มีความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพตนเองและนักเรียน 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนได้อย่างมีความสุข 

       2. นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี และปลอดภัยจากโรคและภาวะเส่ียงต่างๆ 

 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ผู้ปกครองและสมาชิกของชุมชนจะได้รับความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ 
 2. ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความเช่ือมั่นในระบบการดูแลสุขภาพพื้นฐานของนักเรียน และการประกัน
อุบัติเหตุ เนื่องจากบุตรหลานได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ  
 
               ลงช่ือ                                 ผู้เสนอโครงการ 

                                (นางสาวอัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค) 
 

ลงช่ือ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                     (นายวิรัตน์   รวมกิ่ง) 
              ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

ลงช่ือ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โครงกำร อำหำรเสริม (นมโรงเรียน) 
แผนงำน   กลุ่มบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ. ข้อท่ี 4 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี  2,5 
สนับสนนุนโยบำยของโรงเรียน     ข้อท่ี  3,5 
ลักษณะโครงกำร                                         ใหม่     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  256๕ 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวบุญมี ปัดพลงาม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 

     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  

 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นโครงการท่ีรัฐบาลจัดต้ังขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และ
ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ด้วยเห็นว่า เด็กควรจะได้ด่ืมนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันส่งเสริมให้ด่ืมนมต้ังแต่
อนุบาล๑– ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ อาหารเสริมมีบทบาทส าคัญมากต่อการเติบโตของเด็ก นมก็เป็นอาหารเสริม



๒๐๗ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ประเภทหนึ่งท่ีให้ประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านสมองและด้านร่างกาย ในสภาพ
ปัจจุบันเป็นการจัดบริการอาหารเสริมประเภทนม ให้แก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียน มีโอกาสได้ด่ืมนม ซึ่งจะเป็นการ
เสริมสร้าง สุขภาพพลานามัยแก่นักเรียนให้แข็งแรง สมบรูณ์ จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการจัดให้บริการอาหารเสริม
ประเภทนมให้กับนักเรียน อีกท้ังยังเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการรับประทานอาหารเสริมท่ีมีประโยชน์อีกด้วย 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. มีความเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนท่ีได้ด่ืมนม 
 2. พอประมาณกับงบประมาณค่าใช้จ่าย โครงการอาหารเสริม (นม)  
 3. นมเป็นอาหารเสริมท่ีช่วยในการพัฒนาทางด้านสมองและด้านร่างกาย 
หลักควำมมีเหตุผล 
 1.เป็นการเสริมสร้าง สุขภาพพลานามัยแก่นักเรียนให้แข็งแรง สมบูรณ์  
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการรับประทานอาหารเสริมท่ีมีประโยชน์ 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 อาหารเสริมมีบทบาทส าคัญมากต่อการเติบโตของเด็ก นมก็เป็นอาหารเสริมประเภทหนึ่งท่ีให้ประโยชน์
และมีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านสมองและด้านร่างกาย เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร 
และภาวะทุโภชนาการในเด็ก  เด็กควรจะได้ด่ืมนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการ
สูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเสริม (นม)  
 2. น าความรู้มาประกอบการเลือกรับประทานอาหารเสริมท่ีมีประโยชน์  
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ตระหนักถึงความส าคัญของการดื่มนม 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และภาวะโภชนาการในเด็ก 
   2. เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการรับประทานอาหารเสริมท่ีมีประโยชน์  
   3. เพื่อเด็กจะได้ด่ืมนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  
3. เปำ้หมำย  
 ด้ำนปริมำณ    
  1. นักเรียนระดับช้ัน อ.1- ระดับช้ัน ป.6 จ านวน ๑๕๒ คน 
  2. ครู บุคลากร โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) จ านวน ๑๕  คน 
 ด้ำนคุณภำพ 

 1. ร้อยละ 90 การดื่มนมแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และภาวะโภชนาการในเด็ก  



๒๐๘ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

 2. ร้อยละ 90 การดื่มนมเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการรับประทานอาหารเสริมท่ีมีประโยชน์ 
 3. ร้อยละ 90 การดื่มนมเด็กจะได้ด่ืมนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทาง         
                  โภชนาการสูง 
 
   รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 

โครงกำร 
เป้ำหมำย 

 

แหล่งงบประมำณ )บำท(  รวม 

 เงินอุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

เงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค ์

เงินรายได้ 

สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

1. อาหารเสริม (นมโรงเรียน)       1๕๒  200,200   200,200 

รวมทั้งส้ิน 200,200 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวบุญมี ปัดพลงาม 
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง กลุ่มบรหิารงาน 4 ฝ่าย คณะกรรมการสถานศึกษา สนง.สัมพันธวงค์ สพป.กทม. บริษัทประมูล
นมโรงเรียน 
รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P)                                      
1. ประชุมช้ีแจงให้บุคลาการและผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                          
2. วางแผนการด าเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูล   ท่ี
เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจัยภายในและภายนอก 

 เมษายน 256๔ นางสาวบุญมี  
ปัดพลงาม 
นางสาวจุฑารัตน์  
เสือนาค 

ขั้นด าเนินการ(D)                                        
1. จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อจัดเก็บอาหารเสริม(นม
โรงเรียน)                                                           
2. ท าความสะอาดตู้เก็บรักษานมและตรวจสภาพ
แท่งวัดความเย็น (เทอร์โมมิเตอร์)                  
3. สถานศึกษาจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน) 
ตามระเบียบพัสดุฯ                            

200,200 เมษายน 256๔ นางสาวบุญมี  
ปัดพลงาม 
นางสาวจุฑารัตน์  
เสือนาค 
 



๒๐๙ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ (C)                     
1. สถานศึกษาดูแลการเก็บรักษานมให้เหมาะสม
กับชนิดของนม                                       
2. สถานศึกษาควบคุมดูแลการบริโภคให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้ด่ืมนมท่ีมีคุณภาพครบทุกคน  

 ตลอดปีการศึกษา
256๔ 
 

นางสาวบุญมี  
ปัดพลงาม 
นางสาวจุฑารัตน์  
เสือนาค 

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)                                 
1. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
อาหารเสริม(นมโรงเรียน) อย่างต่อเนื่อง 

 ตลอดปีการศึกษา
256๔ 

นางสาวบุญมี  
ปัดพลงาม 
นางสาวจุฑารัตน์  
เสือนาค 

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล  

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
1 
 
 

2 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนได้ด่ืมท่ีสะอาด มีประโยชน์และถูก
หลักอนามัย 
ผลลัพธ์ (Outcome)  
1. นักเรียนมีสุขภาพร่างการแข็งแรง มี
พัฒนาการด้านร่างการท่ีสูงขึ้น 

- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบรายงาน 
 

- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบรายงานพัฒนาการ
ด้านร่างกายน้ าหนัก-
ส่วนสูง 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
        1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 
        2. โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) อย่างต่อเนื่อง  
        3. โรงเรียนมีแนวทางการจัดการโครงสร้างและบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) ได้เป็นอย่างดี 
             2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. ครูได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด        2. ครูได้เห็นพัฒนาการการเจริญเติบโตของนักเรียน 
        3. ครูตระหนักถึงความส าคัญของอาหารเสริม (นม) 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1.ผู้เรียนได้รับสารอาหารตามภาวะโภชนาการในเด็ก  
        2.ผู้เรียนรู้จักการรับประทานอาหารเสริมท่ีมีประโยชน์  
        3.ผู้เรียนได้ด่ืมนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์  
 



๒๑๐ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของอาหารเสริม (นม) 
        2.ชุมชนมีความพอใจท่ีนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) 
        3. ชุมชนมีความรัก สามัคคี แบ่งปัน และ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
               ลงช่ือ                                          ผู้เสนอโครงการ 

                         

                          (นางสาวบุญมี ปัดพลงาม) 
ลงช่ือ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                     (นายวิรัตน์   รวมกิ่ง) 
                                                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

ลงช่ือ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



๒๑๑ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

โครงกำร พัฒนำปรับปรุงระบบสำรสนเทศระบบโสตทัศนปูกรณ์และกำรประชำสัมพันธ์ 
แผนงำน   กลุ่มบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  :   ข้อท่ี 5,7 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 3,4 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน ข้อท่ี 1 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  256๕ 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบ   นายโครงการ  อ่อนจันทร์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล   
                ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อยา่งมีความสุข 

 ในปัจจุบัน เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องและก้าวกระโดด การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ท่ีทันสมัย  และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง
นั้น  จ าเป็นจะต้องจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
จะสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศ ส่ิง
สนับสนุน ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ  นอกจากนั้นการสร้างเครือข่าย
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

การเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การแจ้งข่าวบอกกล่าวประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกหรือผู้ปกครองนักเรียน การ
เช่ือมโยงข้อมูลนักเรียนกับระบบต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากข้ึน จึงได้จัดให้มีโครงการนีข้ึ้นเพื่อพัฒนา
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ให้มีคุณภาพต่อไป 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักควำมพอประมำณ 
 1. ซ่อมบ ารุง ปรับปรุง พัฒนาระบบต่างๆ ให้เพียงพอต่อระดับการใช้งาน  

2. พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาตามความจ าเป็น และเกิดความปลอดภัยสูงสุด  
หลักควำมมีเหตุผล 

1. ในปัจจุบันนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลระบบ 
สารสนเทศของโรงเรียนให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน ระบบมีความเป็นสากล เพื่อการเผยแพร่แลกเปล่ียนและรับส่ง
ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานต้นสังกัดในรูปแบบของส านักงานไร้กระดาษ(Paperless Office) 

2. การใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่มีส่ือหลากหลาย ดังนั้นอุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยี  
โสตทัศนูปกรณ์และการประชาสัมพันธ์ ต้องพร้อมใช้งานอย่างเพียงพอและมีศักยภาพ 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1. เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีสามารถบริหารจัดการได้เองโดยบุคลากรภายในโรงเรียน 

2. พัฒนาอุปกรณ์ให้รองรับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต อบรมวิธีการใช้งานท่ีถูกต้อง 
เง่ือนไขควำมรู้ 
 1. เข้ารับการอบรมโครงการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานนอก 
 2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 3. ศึกษาเพิ่มเติมจนมีความรู้ความเข้าใจในการบ ารุงรักษาและปฏิบัติได้จริง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ความซื่อสัตย์สุจริต คือ ความเป็นผู้ตรงไปตรงมาเพื่อด ารงความถูกต้องความเท่ียงธรรม 
 2. ความเสียสละ คือ การท่ีครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อไปท าประโยชน์ให้ส่วนรวม 
 3. ความอดทน คือ การไม่ยอมแพ้อุปสรรคและไม่กลัวความยากล าบากโดยบากบั่นท างานอย่างไม่ท้อแท้
ไม่ท้อถอยจนงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนน าความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้มี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อจัดหาปรับปรุงพัฒนาให้งานโสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานและมีความปลอดภัย 

3. เพื่อจัดหาปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอและสนองตอบความต้องการของครูและ
นักเรียนและมีความปลอดภัย  

  3. เป้ำหมำย  
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

 ด้ำนปริมำณ    
 1. นักเรียนช้ัน อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีท่ี 6  
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร  
 ด้ำนคุณภำพ 
 1. ร้อยละ 80 บุคลากรในโรงเรียนน าความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
ได้มีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละ 80 โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานและมีความปลอดภัย 
3. ร้อยละ 80 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอและสนองตอบความต้องการของครูและนักเรยีนและมี
ความปลอดภัย 

4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 
                 โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พัฒนาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
ระบบข้อมลูสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด หนุน
จัด การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค ์

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงิน
อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมบุคลากรภายใน
โรงเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครูทุกคน     ครูโครงการ   

กิจกรรมที่ 2 จัดเช่า Website ราย 2 ปี นักเรียนและ 
ครูทุกคน 

  6,420  ครูโครงการ   

กิจกรรมที่ 3 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นักเรียนและ 
ครูทุกคน 

5,000    ครูโครงการ   

กิจกรรมที่ 4 จัดหาและซ่อมบ ารุง
โสตทัศนูปกรณ์ 

นักเรียนและ 
ครูทุกคน 

10,00
0 

   ครูโครงการ   

กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR  นักเรียนและ 
ครูทุกคน 

  23,00
0 

 ครูโครงการ   

กิจกรรมที่ 6 จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ นักเรียนและ 
ครูทุกคน 

2,000    ครูโครงการ 
ครูโครงการ   

กิจกรรมที่ 6 จัดหาและซ่อมบ ารุงระบบการ
ท าบัตรนักเรียน 

นักเรียนและ 
ครูทุกคน 

  7,000  ครูทินกร  
ครูโครงการ   

รวม  17,00
0 

 36,42
0 

  

รวมทั้งสิ้น  53,420  
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
1. กลุ่มบริหารงบประมาณ   2. กลุ่มบริหารวิชาการ        3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มบริหารท่ัวไป 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

ขั้นเตรียมกำร (P)    

-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เม.ย.6๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  เม.ย.6๔  

ขั้นด ำเนินกำร(D) 53,420   

-ประชุมและประสานงานกับคณะครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมนิสภาพความพร้อมและวางแผน 

 มิ.ย.6๔  

- จัดอบรมบุคลากร  ก.ค.6๔  

- จัดเช่า Website  ก.ค.6๔  

- ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ตลอดปีการศึกษา  

- จัดหาและซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์  ตลอดปีการศึกษา  

- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR  ก.ค.6๔  

- จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  ตลอดปีการศึกษา  

- จัดหาและซ่อมบ ารุงระบบการท าบัตรนักเรียน  ตลอดปีการศึกษา  

ขั้นตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)    

-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  ก.พ. - มี.ค.6๕  

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  มี.ค.6๕  

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    



๒๑๕ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 

-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม   เม.ย.6๕  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้งต่อไป  เม.ย.6๕  

-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม  เม.ย.6๕  

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

- มีโสตทัศนูปกรณ์เพียงพอพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภัย 
- มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอ
พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย 
- ครูมีความรู้ด้านเทคโนโลยี 

- สอบถาม สัมภาษณ์   
- ประเมินโครงการ 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ 
- ทุกคนได้รับบริการสารสนเทศข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้อง ทันเวลา 
- ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึน้ 

- สอบถาม สัมภาษณ์   
- ประเมินโครงการ 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินโครงการ 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลทีเ่กิดกับโรงเรียน 
        1. ระบบสารสนเทศในโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
        2. มีภาพลักษณ์ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
            2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานและมีความปลอดภัย 
        2. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอ สนองตอบความต้องการและมีความปลอดภัย 
        3. บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น   
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานและมีความปลอดภัย 
        2. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอและสนองตอบความต้องการและมีความปลอดภัย 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

        3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับบริการสารสนเทศข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ 
        2. หน่วยงานอื่นได้รับบริการสารสนเทศข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ 

 
ลงช่ือ                          ผู้เสนอโครงการ 

                                                                    (นายโครงการ อ่อนจันทร์ ) 
 

ลงช่ือ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                     (นายวิรัตน์   รวมกิ่ง) 
                                                           ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

ลงช่ือ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ฝ

ฝ 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………… 

โครงกำร   ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรเรียน 
แผนงำน   กลุ่มบริหารท่ัวไป 
สนับสนนุนโยบำยคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) 
 นโยบำยเชิงกลยุทธ์  ข้อท่ี 1,2 
 พันธกิจ                ข้อท่ี 1,2 
 เป้ำประสงค์           ข้อท่ี 1,2,5 
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อท่ี - 
สนับสนนุนโยบำยโรงเรียน   ข้อท่ี 4 พัฒนาโรงเรียน ห้องเรียนให้มีความสะอาด ปลอดภัย สร้างบรรยากาศ 
                                        ในการเรียนรู ้
ลักษณะโครงกำร              /          ใหม่                           โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม 256๕ 
          ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔       /   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

1.หลักกำรและเหตุผล   
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  
 ด้วยโครงสร้างโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม  อาคารเรียนมีลักษณะเป็นตึกต้ังอยู่บนพื้นท่ีจ ากัด จ านวน 86 
ตารางเมตร เป็นอาคารอเนกประสงค์ 5 ช้ัน และมีดาดฟ้าซึ่งเป็นช้ันท่ี 6 อาคารเรียนก่อสร้างมานานจึงมีการ
เส่ือมสภาพ ช ารุด ทรุดโทรมตามกาลเวลา และระบบการเดินสายไฟ ปลักไฟ หม้อแปลง ไฟ ในหลายๆส่วนช ารุด 
เส่ือมสภาพ หมดอายุการใช้งาน จึงมีความเป็นไปได้สูงอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู
บุคลากร ชีวิตและทรัพย์สินทางราบการจึงสมควรจัดเดินสายไฟและระบบไฟฟ้าใหม่ภายในอาคารเรียน 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
หลักควำมพอประมำณ 

1. พอประมาณกับเวลาท่ีใช้ด าเนินโครงการ งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริหารจัดการอื่นๆ 
2. พอประมาณกับสถานท่ี การบริหารจัดการ 



๒๑๘ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

หลักควำมมีเหตุผล 
 1. มีสถานท่ีท่ีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าลดลง 

หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
1. วางแผนการด าเนินงานอย่างรัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. สร้างสานสัมพันธ์ที่ดีโดยใช้หลัก “บวร” บ้าน (ชุมชน, ผู้ปกครอง) วัด (พระสงฆ์) รัฐ (โรงเรียน) 

      น าสู่การปฏิบัติท่ียั่งยืน 
เง่ือนไขควำมรู้ 

1. รอบรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย  
2. น าความรู้มาประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง 

เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ตระหนักในคุณธรรม รู้จักการให้ ซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน ใช้สติปัญญา 
2. ผู้เรียนตระหนักในชีวิตและทรัพย์สิน มีสติสัมปชัญญะ 

2. วัตถุประสงค์ 
              1. เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยอันสืบเนื่องมาจากไฟฟ้าลัดวงจร 
  2. เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานท่ีปลอดภัยท่ีสุดส าหรับนักเรียน บุคลากร 
  3. เพื่อให้โรงเรียนใช้ไฟอย่างปลอดภัยและประหยัดค่าไฟ 
3. เป้ำหมำย  
 ด้ำนปริมำณ  โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าท่ีปลอดภัย 
  ด้ำนคุณภำพ  โรงเรียนมีป้องกันการเกิดอัคคีภัยอันสืบเนื่องมาจากไฟฟ้าลัดวงจรท่ีทันสมัย เป็นสถานท่ี
ปลอดภัยท่ีสุดส าหรับนักเรียน บุคลากร และโรงเรียนใช้ไฟอย่างปลอดภัยและประหยัดค่าไฟ 
            
4. งบประมำณ/เป้ำหมำย/แหล่งงบประมำณ 

 
ล าดับ 

 
โครงการ 

 

เป้า 
หมาย 
(ระบุ

หน่วย) 

แหล่งงบประมาณ (บาท)  

 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด หนุน
จัด การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค ์

เงินราย 
ได้สถาน ศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 
สพฐ. 

 

 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารเรียน 

   400,000 800,00
0 

ครูวิรัตน์ 

รวม    400,000   



๒๑๙ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง   กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารท่ัวไป  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
สพป.กรุงเทพมหานคร สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงบประมาณแผ่นดิน ชุมชนวัดตึก สนง.เขตสัมพันธวงค์ 
การไฟฟ้านครหลวง 
5.วิธีกำรด ำเนินงำน/งบประมำณ/ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ขั้นเตรียมกำร (P)  ตลอดปีการศึกษา 

-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจ าปี  เมษายน 

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  พฤษภาคม 

ขั้นด ำเนินกำร(D)   

-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ปีงบประมาณ 256๔ 

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์  ขณะปฏิบัติ 

ขัน้ตรวจสอบกำรด ำเนินกำร (C)   

-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  ก่อนการด าเนินกิจกรรม 

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  เสร็จส้ินกิจกรรม 

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)   

-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม  ส้ินปีการศึกษา 

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผล 

ท่ี ตัวชีวั้ดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

-โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าท่ีปลอดภัย 
-ประเมินตามสภาพจริงท่ี
ปรากฏ 
-การสังเกต ควบคุม 

แบบตรวจงาน 
แบบควบคุมงาน  
แบบส่งมอบงาน 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  ประเมินตามสภาพจริงท่ีปรากฏ 
-การสังเกต ควบคุม 

แบบตรวจงาน 
แบบควบคุมงาน  
แบบส่งมอบงาน 



๒๒๐ 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

ท่ี ตัวชีวั้ดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
โรงเรียนมีความปลอดภัยจากอัคคีภัย ไม่เกิด
ไฟฟ้าลัดวงจร นักเรียนมีความสุขกับการเรียน 

แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
 1. โรงเรียนมีระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัยอันสืบเนื่องมาจากไฟฟ้าลัดวงจร 
 2. โรงเรียนเป็นสถานท่ีปลอดภัยท่ีสุดส าหรับนักเรียน บุคลากร 
 3. โรงเรียนใช้ไฟอย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ค่าไฟฟ้าลดลง 
            2. ผลที่เกิดกับครู 
 1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างปลอดภัย 
 2. ครูมีแสงสว่างเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและช่วยกันประหยัดไฟ 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1. นักเรียนมีความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าท่ีปราศจากอัคคีภัยอันสืบเนื่องมาจากไฟฟ้าลัดวงจร 
 2. นักเรียนได้เรียนช่วยกันรณรงค์ประหยัดไฟห้องสะอาด สวยงาม น่าอยู่ และปลอดภัย 
 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 1. ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเพื่อบรรยากาศท่ีดีส าหรับนักเรียน 
             2. ชุมชนมีความเช่ือมั่นในโรงเรียนให้การสนับสนุนงบประมาณและส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อมากขึ้น 
 
     ลงช่ือ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                    (นายวิรัตน์ รวมกิ่ง ) 
 

ลงช่ือ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                     (นายวิรัตน์   รวมกิ่ง) 
                                                           ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

ลงช่ือ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                   (นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
 
 


