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 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดเจ้ามูล ครั้งท่ี 4/2563 
เมื่อวันท่ี    เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีการศึกษา 2563    
ของโรงเรียนวัดเจ้ามูลแล้ว     

 

(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดังนี้ 
      งบด้านวิชาการ   จ านวน 412,685 บาท  คิดเป็นร้อยละ 65 (เกณฑ์ร้อยละ 60-70) 
      งบด้านบริหารท่ัวไป  จ านวน 158,725 บาท  คิดเป็นร้อยละ 25 (เกณฑ์ร้อยละ 20-30) 
      งบส ารองจ่าย     จ านวน   63,490 บาท  คิดเป็นร้อยละ 10 (เกณฑ์ร้อยละ 10-20) 
      งบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน 634,900 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100   

(2)  เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีการศึกษา 2563 ได้ 
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                โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
 
 

 



ค ำน ำ 
  
 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดเจ้ามูลจัดท าขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล เพื่อท าให้การปฏิบัติงานทุกด้านเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ส่งผลถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น การจัดท าแผนปฏิบัติการครั้งนี้ ได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของ
โรงเรียนในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรอบแนวทางการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติตามกิจกรรมของงาน
และโครงการต่าง ๆ ท่ีคณะครูได้จัดท าขึ้น ท าให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
วัดเจ้ามูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่าน ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ปีการศึกษา 2563 จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

สภำพปัจจบุนัของสถำนศกึษำ 

 ประวัติโรงเรียนวัดเจ้ำมูล   

   โรงเรียนวัดเจ้ามูลประกาศจัดต้ังในสมัย ฯพณฯ ม .ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม พุทธศักราช 2504 สังกัด นครหลวงกรุงเทพธนบุรี โดยท่านเจ้าคุณ 
พระโสภณสมาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูลองค์ท่ี 15 ได้อนุญาตให้ใช้ท่ีดินของวัด จ านวน 1 ไร่ 3 งาน 42 
ตารางวา เป็นสถานท่ีสร้างโรงเรียนวัดเจ้ามูล มีนายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล เป็นผู้บริหารโรงเรียนท่าน
แรก และได้เปิดการเรียนการสอน เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2504 เปิดสอนครั้งแรกใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 – 7 
 วันท่ี 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2516 โรงเรียนวัดเจ้ามูลได้โอนไปสังกัดองค์การประถมศึกษา กรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาส่วนกลาง 
 ปีพุทธศักราช 2519 เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 3 ห้องมีนักเรียนจ านวน 10 คน 
 ปีพุทธศักราช 2520 รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพิ่มอีก 1 ห้องเรียน รวมเปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 4 ห้องเรียน นักเรียน จ านวน 124 คน ท าการสอนจนนักเรียนจบช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 วันท่ี 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2523 โรงเรียนได้โอนมาสังกัดส านักงานการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เปิดท าการสอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
 ปีการศึกษา 2531 ได้เปิดท าการสอนระดับก่อนประถมศึกษาในช้ันเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความ
พร้อม 1 ปี ก่อนเข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 ปีการศึกษา 2535 ได้รับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มาเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ มี
นักเรียนร่วมอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 3 คน และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5จ านวน 7 คน 
 ปีการศึกษา 2536 ได้เปิดท าการสอนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 เพื่อเตรียมความพร้อม 2 ปี ก่อนเข้า
เรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 ปีการศึกษา 2540 ได้เปิดท าการสอนในช้ันอนุบาลปฐมวัย (3 ขวบ) เพื่อเตรียมความพร้อม 3 ปี
ก่อนเข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนวัดเจ้ามูลเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 โดยจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2546 ได้รับการประเมินจากส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน โอนจากส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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 ปีการศึกษา 2547 จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 3 ขวบถึงระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 มีนักเรียน จ านวน 456 คน ข้าราชการครู จ านวน 20 คน 
 ปีการศึกษา 2548 จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 3 ขวบถึงระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 มีนักเรียน จ านวน 429 คน ข้าราชการครู จ านวน 20 คน 
 ปีการศึกษา 2549 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สอง ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระหว่างวันท่ี 17 – 
19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2549 และได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียน ในฝัน
เมื่อวันท่ี 27 กันยายน พุทธศักราช 2549 
 ปีการศึกษา 2551 ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 2551 
 ปีการศึกษา 2553 ได้เปล่ียนมาเป็น สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีการศึกษา 2554 ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา (หน่วย
พุทธศาสนาในสถานศึกษา) ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา 
 ปีการศึกษา 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัย เมื่อ
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 ตามหนังสือ ท่ี มศ 0006/(ว)2725 และได้รับรางวัลการยกระดับคุณภาพ
การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 คิดคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ สูงกว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้รับ
รางวัลชมเชยสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา 
 ปีการศึกษา 2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้าน ประถมศึกษา เมื่อ วันท่ี 23 เมษายน 2556 ตามหนังสือรับรองท่ี สมศ. 25405/2556 และ 
ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
เป็นรายบุคคลเพื่อความเป็นผู้น าในศตวรรษท่ี 21 (โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา) 
 ปีการศึกษา 2557 ได้น าส่ือเทคโนโลยีมาใช้อย่างล้ าสมัย และเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ 
 ปีการศึกษา 2558 ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนสุจริต 
 ปีการศึกษา 2559 ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 ปีการศึกษา 25๖๐ ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
           ปีการศึกษา 2563 ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เข้าร่วม 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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สภำพปัจจุบันและปัญหำ 

 สภำพปัจจุบัน 

   ปีการศึกษา 25๖3 โรงเรียนวัดเจ้ามูล จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล จ านวน 
6 ห้องเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จ านวน 11 ห้องเรียน มีเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียน
ปกติ จ านวน 10 คน รวมมีจ านวนห้องเรียน 17 ห้องเรียน เป็นนักเรียนชาย 199 คน นักเรียนหญิง 
150 คน รวม 349 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ข้าราชการครู จ านวน ๑5 คน พนักงานราชการ 
จ านวน 1 คน ครูอัตราจ้างจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 2 คน ครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน จ านวน 1 คน ครูอัตราจ้างจากโรงเรียน จ านวน 2 คน เจ้าหน้าท่ีธุรการจ านวน 1 คน พี่เล้ียง
เด็กพิการ จ านวน 1 คน ครูพี่เล้ียงอนุบาล จ านวน 1 คน วิทยากรพิเศษ จ านวน 1 คน พี่เล้ียงอนุบาล 
จ านวน 3 คน รวมจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรท้ังส้ิน 27 คน มีอาคารเรียนเป็นตึก 4 ช้ัน จ านวน 2 
หลัง โรงเรียนต้ังอยู่บนเนื้อท่ีของวัดเจ้ามูล จ านวน 1 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา และมีสนามคอนกรีตหน้า
อาคารเรียนซึ่งใช้เป็นท่ีเข้าแถวเคารพธงชาติ และเป็นสนามกีฬาของโรงเรียน 

 ปัญหำส ำคัญของโรงเรียน 
 1. ด้ำนบุคลำกร  
  1.1 โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ เช่น ครูสังคมศึกษา ครูศิลปะ      
ครูภาษาอังกฤษ ครูดนตรี ครูปฐมวัยและครูบรรณารักษ์ เป็นต้น นอกจากนี้ครูผู้สอน สอนหลายวิชา และ
สอนไม่ตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียนมา อีกท้ังต้องรับผิดชอบงานพิเศษต่าง ๆ มากเกินไป 
  1.2 ครูต้องไปเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา จากหน่วยงานต่าง ๆ บ่อยครั้ง    
จึงไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เต็มเวลา เป็นเหตุให้นักเรียนได้รับความรู้ไม่ต่อเนื่อง 
  2. ด้ำนกระบวนกำรเรียนรู้ 
  2.1 โรงเรียนมีจ านวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
  2.2 ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน
น้อย ขาดการเอาใจใส่ส่งเสริมบุตรหลานให้สนใจในการเรียนหนังสือ 
  3. ด้ำนทรัพยำกร/งบประมำณ  
    โรงเรียนยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียน อีกท้ังด้านงบประมาณค่าบ ารุงซ่อมแซม และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 สภำพแวดล้อมโรงเรียนวัดเจ้ำมูลในปัจจุบัน : ปัจจุบันโรงเรียนก าลังพัฒนา 
 1. ด้ำนอำคำรสถำนที ่
 1.1 ปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วมท่ีสะอาด และถูกสุขลักษณะเพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 
  1.2 ปรับปรุงสภาพโรงอาหารให้เป็นสัดส่วน สะอาด และเพียงพอนักเรียน 
  1.3 ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียนปูกระเบื้องใหม่ ท าหลังคา ฝ้า เพดาน และ   
กันสาด 
  1.4 ปรับปรุงห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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 1.5 จัดสภาพส่ิงแวดล้อม และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
 2. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน 
  2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกับโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และเป็นการกระตุ้น 
การเรียนรู้ของนักเรียน  
  2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี น าโดยโครงงานอาชีพเจ้ามูล
หัตถกรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน พร้อมกับออกจัดแสดงและ
น าเสนอผลงานท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับภูมิภาค และยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อน ามาใช้
เป็นส่ือการเรียนการสอน  
   2.3 สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ท าให้นักเรียน
ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับโรงเรียน 
  2.4 โรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ใหม่  ๆ อยู่เสมอ 
กิจกรรมเด่น ๆ เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเดินทางไกล - อยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรม
สะสมบุญ กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมหน้าเสาธง  เช่น กิจกรรม
ภาษาไทยวันละค า ภาษาอังกฤษทุกวันพุธ กิจกรรม Exercise และการอบรมนักเรียนในช่วงเช้า เป็นต้น 
  2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จัดอบรมเครื่องร่อนและอบรมการท าหุ่นยนต์บังคับมือ พร้อมกับส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขนัในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  2.6 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนเลือกท ากิจกรรมตามความ
ถนัดและความสนใจ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนวัดเจ้ำมูล ปีกำรศึกษำ 25๖2 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรท่ัวไป 

1. การบริหารกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ 
2. งานพัฒนาหลักสูตรสถาน 
    ศึกษา 
3. งานวัดผลประเมินผล และ 
    เทียบโอนผลการเรียนรู้ 
4. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
5. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
    และเทคโนโลยีทางการ 
    ศึกษา 
6. งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
7. งานนิเทศการศึกษา 
8. งานแนะแนวการศึกษา 
9. งานประสาน ส่งเสริม และ 
    สนับสนุนงานวิชาการแก่ 
    ครอบครัว ชุมชน องค์กร  
    หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่ 
    จัดการศึกษา 
10. งานการรับนักเรียน 
11. งานทะเบียนนักเรียนและ 
    จัดท าส ามะโนนักเรียน 
12. งานพัฒนาระบบเครือขา่ย 
    ข้อมูลสารสนเทศ 
13. งานห้องสมุดโรงเรียน 

1. งานวิเคราะหแ์ละจัดท าแผน 
    ของสถานศึกษา 
2. งานจัดต้ัง เสนอขอและ 
    จัดสรรงบประมาณ 
3. งานตรวจสอบ ติดตาม  
    ประเมนิผล รายงานผล  
    การใช้เงินและผลการ 
    ด าเนินงาน 
4. งานระดมทรัพยากรและ 
    การลงทุนเพ่ือการศึกษา 
5. งานบริหารการเงิน 
6. งานบริหารบัญช ี
7. งานบริหารพสัดุและทรัพย์สิน 
8. งานจัดท าข้อตกลงการ 
    ปฏิบัติราชการ 
9. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. งานตรวจสอบภายใน 
11. งานจัดระบบการควบคุม 
    ภายใน 
12. งานพัฒนาระบบการ 
    ประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษา 
13. งานอื่น ๆ 

1. งานวางแผนอัตราก าลังและ 
    การก าหนดต าแหน่ง 
2. งานสรรหา บรรจุแต่งต้ัง  
    ย้ายและการออกจากราชการ 
3. งานทะเบียนประวัติและ 
    บ าเหน็จความชอบ   
4. งานวินัยและการรักษาวินัย 
5. งานพฒันาบุคลากร และ 
    เสริมสร้างประสิทธภิาพการ 
    ปฏิบัติราชการ 
6. งานส่งเสริมงานกิจการ    
    นักเรียน 
7. งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียน 
8. งานส่งเสริมคุณธรรม  
    จริยธรรมนักเรียน 
9. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
10. งานระดับชั้น และครูที ่
    ปรึกษา 
11. งานป้องกันและแก้ไข 
    ปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และ 
    อบายมุข 
12. งานวินัยและความประพฤติ 
    นักเรียน 
13. งานประสานและพัฒนา 
    เครือข่ายการศึกษา 
14. งานอื่นๆ 

1. งานธุรการ 
2. งานประสานงานคณะ 
    กรรมการสถานศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน 
3. งานอาคารสถานที่ 
    และสิ่งแวดล้อม 
4. งานส่งเสริมและ   
    ประสานงานการศึกษา 
    ในระบบ นอกระบบ  
    และตามอัธยาศัย 
5. งานประชาสัมพันธ ์
6. งานยานพาหนะและ 
    บริการ สาธารณะ 
7. งานสัมพันธ์ชุมชน 
8. งานโภชนาการ 
9. งานอนามัยโรงเรียน 
10. งานสวัสดิการ 
11. งานวิทยุสื่อสาร 
12. งานโสตทัศนศึกษา 
13. งานอื่นๆ 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง คณะกรรมกำรมูลนิธิโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
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แผนภูมิกำรบริหำรวิชำกำร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
นำงตรงศรณ์  ตระกลูสม 

กำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 
นำงสำวฐำปนี  ทองมิ่ง 

 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
นำยศม  มั่นใจตน 

งำนนิเทศภำยใน 
นำงตรงศรณ์  ตระกลูสม 

กิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
นำงสำวภคมน  บุตะเคียน 

 

กิจกรรมแนะแนว 
นำงสำวภคมน  บุตะเคียน 

 

งำนทะเบียนวัดผลประเมินผล 
นำงสำวจุฑำมำศ  ศรีจันทร ์

นำงสำวจรัญยำ  จันค ำ 

 

กำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยี 
นำงสำวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข 

นำงสำวศิริรัตน์  สัจจำผล 
 

 งำนห้องสมุด 
นำยวิทยำ  ศรีอำรำม 

นำยพรหมฤทธิ์  ไชยต้นเทือก 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
นำยวิทยำ  ศรีอำรำม 

นำยพรหมฤทธิ ์ ไชยต้นเทือก 

นำงทัศนยี์  คนอยู ่
 

 

กลุ่มสำร 
ะกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
นำงสำวภคมน  บุตะเคียน 
นำงสำวนฤรัตน์  มะโนอ่ิม 

นำงสำวนุชรินทร์  อ่ิมเอิบสุข 
นำงสำวศิริรัตน์  สัจจำผล 

 

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์
นำงตรงศรณ์  ตระกูลสม 
นำงสำววำริพินทุ์  สุขสิงห์ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ 
นำงสำวสิริภัทร  เกษมวงศ ์
นำยสรรเสริญ  พูลสุขโข 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
นำงสำวไอวลีย์  จงกลณีย์ 

นำยศม  มั่นใจตน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
นำงสำวนุชจรินทร์  อ่ิมเอิบสุข 

นำยสัมฤทธ์ิ  เทียนโชต ิ

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ 
นำงสุทธินันท์  พูลเกิด 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
นำงสำวจุฑำมำศ  ศรีจันทร ์

นำงสำวฐำปนี  ทองมิง่ 
นำงสำวไอวลีย์  จงกลณีย ์

ดร.พีรำวุฏฐ์  พิมพ์รอด 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

นำงตรงศรณ์  ตระกลูสม 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนำรี 
นำงสำวสิรภิัทร เกษมวงศ ์

นำยศม  มั่นใจตน 
 

กิจกรรมชุมนุม 
นำยศม  มั่นใจตน 

 

กำรศึกษำปฐมวัย 
นำงสำวอัญชลี  สำรรักษ์ 

นำงสำวอภัสนันท์  วรรณมณี 
นำงสำวนิตยำ  พืชทองหลำง 

นำงสำวพุทธิดำ  อ้อนจีน 
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แผนภูมิกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 
 
 
                  
 
 
 
 

 
 
 
 

ดร.พีรำวุฏฐ์  พิมพ์รอด 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 
 

นำงสำวฐำปนี  ทองมิ่ง 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

กำรบริหำรงำนกำรเงิน 
นำงสำวนฤรัตน์  มะโนอิ่ม 

 

กำรบริหำรงำนบัญชี 
นำงสำวภคมน  บุตะเคียน 

กำรบริหำรงำนพัสดุและทรัพย์สิน 
นำงสำวนุชรินทร์  อิ่มเอิบสุข 

กำรตรวจสอบภำยใน 
นำงสำวสิริภัทร  เกษมวงศ ์

งำนตรวจสอบ ติดตำม 
ประเมนิผลกำรใช้เงิน 

นำงสำวภคมน  บุตะเคียน 
นำงสำวนฤรัตน์  มะโนอิ่ม 

 
 

งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุน 
เพ่ือกำรศึกษำ 

นำงทัศนีย์  คนอยู่ 

งำนวิเครำะห์และจัดท ำ 
แผนของสถำนศึกษำ 

นายพรหมฤทธ์ิ  ไชยต้นเทือก 
นำงสำวฐำปนี  ทองมิ่ง 

 

งำนวิเครำะห์และจัดท ำข้อตกลง 
กำรปฏิบัติรำชกำร 
นำยศม  มั่นใจตน 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
นำยนพดล  จตุไพบูลย์ 

นางสาวนุชรินทร์  อิม่เอิบสุข 

งำนจัดต้ัง เสนอขอ 
และจัดสรรงบประมำณ 
นำงสำวฐำปนี  ทองมิ่ง 

นำงสำวนฤรัตน์  มะโนอิ่ม 
 

งำนจัดระบบควบคุมภำยใน 
นำงสำวจุฑำมำศ  ศรีจันทร ์

งำนพัฒนำระบบกำรประกัน 
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

คณะคร ู
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แผนภูมิกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.พีรำวุฏฐ์  พิมพ์รอด 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

นำงสุทธินันท์  พูลเกิด 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

กิจกรรมส่งเสริมงำนพัฒนำบุคลำกร 

งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
นำงสำวสิริภัทร  เกษมวงศ ์

กำรบ ำรุงขวัญก ำลังใจ 
นำงสำวภคมน บุตะเคียน 

งำนพัฒนำครูบุคลำกร 
นำงสุทธินันท์  พูลเกิด 

 

งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นำงสุทธินันท์  พูลเกิด 

งำนวินัยและกำรรักษำวินัย 
นำงสำวสิรภิัทร  เกษมวงศ ์

 

งำนประสำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ 
นำงสำวจรัญยำ จันค ำ 

หัวหน้ำสำยชั้น กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

สำยชั้นอนุบำล 
นำงสำวอัญชลี  สำรรักษ ์

สำยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3  
นำงสำวไอวลีย์ จงกลณีย์ 

สำยชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6  
นำงสำวภคมน  บุตะเคียน 

กำรวำงแผนและกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน 
นำงสุทธินันท์  พูลเกิด 

 

สรุปผลกำรปฏิบัติงำน 
คณะคร ู

 
 

งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
นำยสัมฤทธ์ิ  เทียนโชติ 

งำนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
นำงสำวสิริภัทร  เกษมวงศ ์
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แผนภูมกิลุม่บรหิำรทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.พีรำวุฏฐ์  พิมพ์รอด 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

นำงสำวจุฑำมำศ  ศรจีันทร ์
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 

งำนอนำมัยโรงเรียน 
นำงสำวไอวลีย์  จงกลณีย์ 

 

งำนโสตทัศนศึกษำ 
นำยสัมฤทธิ์  เทียนโชติ 

 

งำนสวัสดิกำร 
นำงสุทธินันท์  พูลเกิด 

งำนบริกำร งำนทั่วไป 

งำนอำหำรโภชนำกำร 
นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร ์

นำงสำวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข 

 

งำนสัมพันธ์ชุมชน 
นำงสุทธินันท์  พูลเกิด 

งานยานพาหนะ 
นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร ์
นายสัมฤทธ์ิ  เทียนโชติ 

งำนธุรกำร 

งำนจัดระบบทะเบียน  
ระเบียนข้อมูลนักเรียน 
นำงสำวจรัญยำ  จันค ำ 

นำงสำวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข 

งำนอำคำรสถำนที ่
นำงสำวจุฑำมำศ  ศรีจันทร ์

นำยวิทยำ ศรีอำรำม 
นำงทัศนีย์  คนอยู่ 

 

งำนกรรมกำรสถำนศึกษำ 
นำงสุทธินันท์  พูลเกิด 

งำนประชำสัมพันธ์ 
นำงสำวสิริภัทร  เกษมวงศ ์
นำงสำวไอวลีย์ จงกลณีย์ 

งำนธุรกำร สำรบรรณ 
นำงสำวจรัญยำ  จันค ำ 

 

งำนข้อมลูสำรสนเทศ 
นำงสำวจรัญยำ  จันค ำ 

นำงสำวศิริรัตน์  สัจจำผล 

งำนกำรประสำนงำน ติดต่อรำชกำร 

นำงสำวจรัญยำ  จันค ำ 
 

กำรจัดท ำรำยงำนข้อมูล  
จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

นำงสำวจรัญยำ  จันค ำ 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครู และบคุลำกร ปีกำรศกึษำ 2563 

จ ำแนกตำมเพศและระดบักำรศกึษำ 

 

ประเภทบุคลำกร 

เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

อำยุเฉลี่ย 
ประสบกำรณ์

สอนเฉลี่ย ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่ำ 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 49 ๒6 

รองผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ครูประจ าการ ๔ 10 - ๑3 1 3๔ ๖ 

พนักงานราชการ - 1 - 1 - 3๑ ๗ 

ครูอัตราจ้าง - ๖ - 6 - 3๖ ๑๑ 

นักการ / ภารโรง ๒ - ๒ - - ๕๐ - 
อื่น ๆ     ๑ 2 2 1 - 50 - 

รวม 
๘ 19 4 21  2 

  
27 27 
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รำยช่ือผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครแูละบคุลำกรโรงเรียนวดัเจ้ำมูล ปกีำรศกึษำ 25๖3 
 

ท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ อันดับ วุฒ ิ วิชำเอก 

1 ดร. พีราวุฏฐ ์ พิมพ์รอด ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.๓ ศษ.ด หลักสูตรและการสอน 

๒ นางสุทธินันท์  พูลเกิด ครูช านาญการพิเศษ คศ.๓ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 

๓ นางตรงศรณ์  ตระกูลสม ครูช านาญการ คศ.๒ กศ.ม. การวัดผลการศึกษา 

๔ นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์ คร ู คศ.๑ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

๕ นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง คร ู คศ.๑ ค.บ. ประถมศึกษา 

๖ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์ คร ู คศ.๑ ค.บ. ประถมศึกษา 

๗ นางสาวภคมน  บุตะเคียน คร ู คศ.๑ วท.บ. เคมี 

8 นางสาวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข คร ู คศ.๑ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๙ นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย์ คร ู คศ.๑ วท.บ. สุขศึกษา 

1๐ นายวิทยา ศรีอาราม คร ู - ค.บ. ภาษาไทย 

๑๑ นายพรหมฤทธิ์  ไชยต้นเทือก คร ู - ค.บ. ภาษาไทย 

๑๒ นายศม  มั่นใจตน คร ู - กศ.บ. สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑๓ นางสาวนฤรัตน์  มะโนอิ่ม ครูผู้ช่วย - บธ.บ. การเงิน 

1๔ นางสาววาริพินท์ุ  สุขสิงห์   ครูผู้ช่วย  ค.บ. คณิตศาสตร์ 

1๕ นายสรรเสริญ  พูลสุขโข ครูผู้ช่วย  ค.บ. สังคมศึกษา 

16 นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล พนักงานราชการ  ค.บ. คอมพิวเตอร์ 

1๖ นางสาวอัญชลี  สารรักษ์ ครูอัตราจ้าง - ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

1๗ นางทัศนีย์  คนอยู่ ครูอัตราจ้าง (ครูผู้ทรงคุณค่าฯ) - ศษ.บ. ประถมศึกษา 

1๘ นางสาวอภัสนันท์  วรรณมณี ครูอัตราจ้าง - ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 

๑๙ นางสาวนิตยา  พืชทองหลาง ครูอัตราจ้าง - ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

๒๐ นางสาวพุทธิดา  อ้อนจีน ครูอัตราจ้าง - ค.บ. ศิลปะ 
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รำยช่ือผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรโรงเรียนวดัเจ้ำมูล ปกีำรศกึษำ 2563 (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ อันดับ วุฒ ิ วิชำเอก 

21 นายวินัย  สังพะบุโชติ ช่างสี - ป.๗. - 

๒2 นางสาวจรัญยา จันค า เจ้าหน้าท่ีธุรการ - ค.บ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
23 นายสัมฤทธิ์  เทียนโชติ พี่เล้ียงเด็กพิเศษ - ปวส. นาฏศิลป์ 

24 นายสุริยัน  ประจิตร วิทยากรพิเศษ - ป. 6 พลศึกษา 

25 นางธีรภัทร  ผลเจริญ พี่เล้ียงเด็กอนุบาล - ป. 4 - 

26 นางอลิษา  พุ่มชูศรี พี่เล้ียงเด็กอนุบาล - ม. 6 - 

27 นางสาวปัญจพร  นาคผ่อง พี่เล้ียงเด็กอนุบาล - ปวส. - 
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จ ำนวนนักเรียนโรงเรียนวดัเจ้ำมูล ปกีำรศกึษำ 2563 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 18 ก.ค. 25๖3) 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

ช้ันอนุบาล ๑/1 1 9 6 15 15 

ช้ันอนุบาล 1/2 1 11 6 17 17 

ช้ันอนุบาล ๒/1 1 6 15 21 21 

ช้ันอนุบาล 2/2 1 14 7 21 21 

ช้ันอนุบาล ๓/๑ ๑ 10 9 19 19 

ช้ันอนุบาล ๓/๒ ๑ 5 9 14 14 

รวมระดับอนุบำล 5 55 52 107 107 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/1 1 9 13 22 22 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2 1 15 6 21 21 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/1 1 15 9 24 24 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/2 1 13 11 24 24 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1 1 12 10 22 22 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 1 12 9 21 21 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 1 11 8 19 19 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 1 14 7 21 21 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 1 15 12 27 27 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 1 14 7 21 21 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 1 14 6 20 20 

รวมระดับประถมศึกษำ 11 144 98 242 242 

รวมทั้งหมด  16 199 150 349 349 
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ตำรำงแสดงผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ปกีำรศึกษำ 2562 

ชั้น / กลุ่มสำระ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา/พละ ศิลปะ การงาน ฯ ภาษาอังกฤษ หน้าที่
พลเมือง 

ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสาร 

ประถมศึกษาปีที่ 1 76.00 80.04 80.73 79.62 76.82 72.24 78.58 77.13 72.73 78.42 79.91 
ประถมศึกษาปีที่ 2 74.78 71.47 72.83 80.86 80.00 73.64 75.39 77.69 74.47 84.06 75.53 
ประถมศึกษาปีที่ 3 72.48 73.85 67.70 78.85 69.76 78.06 74.24 76.36 69.55 82.03 74.64 
ประถมศึกษาปีที่ 4 69.49 66.56 73.49 77.86 70.65 78.30 74.19 73.88 71.00 79.49 71.65 
ประถมศึกษาปีที่ 5 67.11 66.11 69.85 66.52 67.30 76.85 69.85 71.44 71.67 77.52 70.85 
ประถมศึกษาปีที่ 6 71.31 67.08 72.49 70.15 66.56 77.67 68.74 76.23 72.77 73.72 73.41 
คะแนนเฉลี่ยรวม 72.13 71.19 73.37 76.13 72.15 76.00 73.80 75.64 72.09 79.14 74.60 

เป่ำหมำย 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 75.00 75.00 75.00 72.00 75.00 72.00 

 
สรุปผล 
 สาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด มี 6 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี และสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ส่วนสาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด มี 2 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรเรยีนกำรสอน ปกีำรศกึษำ 2563 
ร้อยละของคะแนนวัดผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรยีน ช้ันประถมศกึษำปทีี่ 1 – 6 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เป้ำหมำย 

หมำยเหตุ 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

ภาษาไทย 72 72 72 72 72 72  
คณิตศาสตร ์ 72 72 72 72 72 72  
วิทยาศาสตร์ 72 72 72 72 72 72  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 72 72 72 72 72 72  
- รายวิชาประวัติศาสตร์ 72 72 72 72 72 72  
สุขศึกษา และพลศึกษา 75 75 75 75 75 75  
ศิลปะ 75 75 75 75 75 75  
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 75 75 75 75 75 75  
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 70 70 70 70 70 70  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนวัดเจ้ำมูล ปีกำรศึกษำ 2562 

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

 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน    

1. ความสามารถในการส่ือสาร  
2. ความสามารถในการคิด    
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   

          5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 
ตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
     ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3  
   1. สามารถอ่านและหาประสบการณ์จากส่ือท่ีหลากหลาย 
   2. สามารถจับประเด็นส าคัญ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นเรื่องท่ีอ่าน 
   3. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ เช่น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม  
              ไม่เหมาะสม 
   4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่าน โดยมีเหตุผลประกอบ 
    5. สามารถถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องท่ีอ่านโดยการเขียน 
     ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6    
   1. สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์จากส่ือประเภทต่างๆ 
   2. สามารถจับประเด็นส าคัญ เปรียบเทียบเช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องท่ีอ่าน 
   3. สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราว เหตุการณ์ของเรื่องท่ีอ่าน 
   4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่าน โดยมีเหตุผลสนับสนุน 
    5. สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความคิดเห็น คุณค่าจากเรื่องท่ีอ่านโดยการเขียน 
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แผนผังโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            พื้นสนำมคอนกรีตหน้ำอำคำรเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

บ้ำนพัก 
นักกำร 

สนำม 
เด็กเล่น
อนุบำล 

โรงอำหำร 

อำคำร 1 
1 

 
อำคำร 2 

 

สวนวิทยำศำสตร์ 

พระ
ประธาน เสาธง   

ห้อง 1000 ผกา 
เจ้ำมูลหัตถกรรม 

ประตู
ทำงเข้ำ 

ศำลพระภูม ิ ห้องสมุด 

จรัญสนิทวงศ์ ซอย 8 

N 

น้ ำพุ สวนหย่อม 

 

ห้องพัก 
สวนหย่อม 

สวนไม้
ประดับ 

ห้องพละ 

 

 
 
 
 
 
 

ห้องประชุมใหญ่
ชั้นล่ำง 

 
 

 
อำคำร 2 

 

สวนหยอ่ม 
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ผลงำนทีป่ระสบควำมส ำเร็จของโรงเรียนวดัเจ้ำมูล 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
สถานศึกษา 

 
1. ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
    ปีการศึกษา 2562 
2. ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้แก่ 
    วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพ ฯ  
    ปีการศึกษา 2562 
 

- สพฐ. 
 
 
- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
  กรุงเทพ ฯ 
 

ผู้บริหาร 1. นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด ได้รับคัดเลือกโครงการแลกเปล่ียน
ผู้บริหาร จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น  
ประจ าปีการศึกษา 2561   
2. นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด ได้รับรางวัลรองผู้อ านวยการดีเด่น 
ของสมาคมรองผู้อ านวยการแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 
3. นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด ได้รับรางวัลรองผู้อ านวยการดีเด่น 
Sesao 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1  

- สพฐ 
 
 
- สมาคมรองผู้อ านวยการแห่ง
ประเทศไทย 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 1 

ครู 1. นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์ ได้รับรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ  
    ประจ าปี พ.ศ. 2562 

- สพป.กทม. 
 
 

นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักเรียน 

1. เด็กหญิงชุติมา  ค าเงิน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย    
    ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
2. เด็กชายธนกฤต  กิตติปัญญากร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
     ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงร้องถ้อยความ 
    (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับช้ัน ป.1 - ป.3  
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
3. เด็กหญิงกรรณิกา  ฤกษ์บุญรอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันท่องอาขยานท านอง  
    เสนาะ ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
    ครั้งท่ี 69 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
 
 
4.   เด็กหญิงเกียรติกนิษฐ์  แก้วมาลี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันท่องอาขยานท านอง  

- สพป.กทม. 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 



19 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เสนาะ ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
      ครั้งท่ี 69 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
5.   เด็กชายสุทธิพงศ์  ดอกสูงเนิน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      เด็กชายธนกฤต  กิตติปัญญากร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อน 
      แบบเดินตาม ระดับช้ัน ป.1 - ป.3  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
6.   เด็กชายธนากร  กิตติปัญญากร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
      เด็กชายปฏิภาณ  ไปพรมราช ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อนประเภท 
      ร่อนนานยิงยาง ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม  
      นักเรียน ครั้งท่ี 69 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
7.   เด็กชายสราวุธ  โชติชัย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      เด็กชายบุณยวีร์  หมู่หมี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อนประเภท 
      ร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับช้ัน ป.4 - ป.6  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
8.   เด็กหญิงชุติมา  ค าเงิน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
9.   เด็กหญิงสิรินดา  กมลพันธ์วิจิตร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
      ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
10. เด็กชายปภิวัฒน์  บัวระภา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
      เด็กหญิงสุนันธา  รุกขชาติ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย 
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
 
 
 
11. เด็กชายกิตติทัต  ธนวัชร์กิติกุล    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เด็กชายธนากร  กิตติปัญญากร   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
      เด็กหญิงเนตรชนก  วิสุงเร         ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      เด็กหญิงนิรชา  หมื่นเจริญ         ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จารย์สูงเนิน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      เด็กหญิงศศิวรรณ  คันทา          ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      เด็กหญิงเบศิตา  รักษานนท์       ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      เด็กหญิงเกียรติกนิษฐ์  แก้วมาลี  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      เด็กหญิงวนิดา  แจ้งกระจ่าง      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      เด็กหญิงอรุณวรรณ  ฝอยทอง    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันแอโรบิก  
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
12. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฤกษ์บุญรอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
13. เด็กชายปรเมศ  บุญยัษเฐียร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
      ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
14. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดาวงศ์กลาง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      เด็กหญิงอรจิรา  จันทศรี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ 
      ด้วยการปะติด ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
15. เด็กชายอาร์ฟีน  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
      เด็กชายทัลฟิล  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      เด็กชายฟาร่า  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม 
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. เด็กหญิงจศศิวรรณ  คันทา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
17. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก่ประโคน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
      เด็กหญิงปาริชาติ  กันขัด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
      เด็กหญิงวนิดา  แจ้งกระจ่าง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
      เด็กหญิงอรุณวรรณ  ฝอยทอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
      ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     
      ครั้งท่ี 69  ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
18. เด็กหญิงเกียรติกนิษฐ์  แก้วมาลี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
      ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     
      ครั้งท่ี 69  ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
19. เด็กชายอาร์ฟีน  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
      เด็กชายทัลฟิล  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      เด็กชายฟาร่า  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการผูกเงื่อน  
      การทรงตัว และโยนบอล ระดับช้ัน ป.1 - ป.3  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69   
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
20. เด็กชายทัลฟิล  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      เด็กชายฟาร่า  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 
      ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับช้ัน ป.1 - ป.3  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69   
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
21. เด็กหญิงเกียรติกนิษฐ์  แก้วมาลี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      เด็กชายกิตติทัต  ธนวัชร์กิติกุล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้โปรแกรม 
      น าเสนอ (Presentation) ระดับช้ัน ป.4 - ป.6  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69   
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
 
 

- สพป.กทม. 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นักเรียน 
 

16. เด็กหญิงจศศิวรรณ  คันทา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
17. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก่ประโคน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
      เด็กหญิงปาริชาติ  กันขัด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
      เด็กหญิงวนิดา  แจ้งกระจ่าง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
      เด็กหญิงอรุณวรรณ  ฝอยทอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
      ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     
      ครั้งท่ี 69  ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
18. เด็กหญิงเกียรติกนิษฐ์  แก้วมาลี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
      ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     
      ครั้งท่ี 69  ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
19. เด็กชายอาร์ฟีน  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
      เด็กชายทัลฟิล  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      เด็กชายฟาร่า  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการผูกเงื่อน  
      การทรงตัว และโยนบอล ระดับช้ัน ป.1 - ป.3  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69   
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
20. เด็กชายทัลฟิล  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      เด็กชายฟาร่า  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 
      ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับช้ัน ป.1 - ป.3  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69   
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
21. เด็กหญิงเกียรติกนิษฐ์  แก้วมาลี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      เด็กชายกิตติทัต  ธนวัชร์กิติกุล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้โปรแกรม 
      น าเสนอ (Presentation) ระดับช้ัน ป.4 - ป.6  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69   
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
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ส่วนที่  2 

ทิศทางของสถานศึกษา 

 
วิสัยทศัน์ (Vision) 
 
 มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม ด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 
จุดหมาย (Target)  
 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นผู้น าทาง
วิชาการ เก่งการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน เช่ียวชาญการใช้เทคโนโลยี สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย มีใจรักษ์
ส่ิงแวดล้อม น้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึงก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐานดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม        
มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 
พนัธกิจ (Mission) 
 
 1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง เสมอภาค และ  
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
 

http://dict.meemodel.com/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2/target
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 4. ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
 5. ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและพลานามัยท่ีดี 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังด้าน
ส่ิงแวดล้อมและนวัตกรรมเทคโนโลยี ICT ท่ีทันสมัย 
 
เป้าประสงค์ (Goal) 
 
   1. ด้านปัจจัย (INPUT) 
  1.1 ปรับปรุงและพัฒนา วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโรงเรียน ให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
นักเรียน สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและหลักการของหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
  1.2 สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เอื้ออ านวย
ต่อการจัดการเรียนรู้ของครู ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมปัจจุบันและอนาคต 
  1.3 แสวงหา รวบรวม ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชน แหล่งการเรียนรู้        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
  1.4 มีบรรยากาศภายในโรงเรียนและห้องเรียน ให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ท่ีมีผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  1.5 ผู้บริหารและครู มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ        
เป็นแบบอย่างท่ีดีของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 
  1.6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ให้ท างานอย่างจริงจัง ตามเกณฑ์มาตรฐาน วิชาชีพ 
และจรรยาบรรณครู 
  1.7 ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ให้ได้บุคลากรท่ีมีความสามารถมาปฏิบัติงานตาม
ความถนัด และมีมาตรการเหมาะสมในการแก้ปัญหาของบุคลากรท่ีขาดแคลน 
 
 2. ด้านการบริหารและการจัดการ (PROCESS) 
  2.1 มีระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
      2.2 มีการบริหารการจัดการท่ีบุคลากรทุกกลุ่ม มีส่วนร่วมในการบริหารด้วยระบบการสร้าง
ผู้น าและพัฒนาคณะท างาน 
  2.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานถูกต้อง ชัดเจน สามารถติดตามตรวจสอบได้ 
  2.4 มีระบบนิเทศ ติดตาม ประเมิน พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐาน 
  2.5 มีระบบสารสนเทศครบถ้วน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  2.6 มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้  และพัฒนาตามศักยภาพ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีและกิจกรรมท่ีหลากหลาย ปรับปรุง 
สภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เป็นพลเมืองดี มีการพัฒนาด้านคุณภาพ สุขภาพกายและจิต ความรู้ ความคิด 
คุณธรรม สุนทรียภาพ ทักษะการเรียน เน้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และมีทักษะการท างาน        
มีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 
  2.7 มีการพัฒนารูปแบบวิธีการประเมินผล ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะ และศักยภาพ       
ของผู้เรียน โดยวิธีการท่ีหลากหลาย 
  2.8 มีการสร้างความเข้าใจ สร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และสร้างพลังร่วมกันของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 
 3. ด้านผลผลิต (OUTPUT) 
  3.1 นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีความรู้พื้นฐานภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา 
  3.2 รู้จักแสวงหาความรู้ เรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ มีการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า มีเหตุผล 
แยกแยะส่ิงท่ีดีและไม่ดี คิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ ท างานร่วมกับเพื่อนได้ และมีผลการเรียน  ผ่านเกณฑ์    
การประเมินผลตามหลักสูตร 
  3.3 นักเรียนมีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าท่ี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีความกตัญญู มีค่านิยม
พื้นฐาน 5 ประการ คือ ขยัน ประหยัด เสียสละ เห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย   
ทุกรูปแบบ รู้จักหลีกเล่ียงจากอบายมุข และส่ิงมอมเมาทุกชนิด 
  3.4 นักเรียนมีความช่ืนชม รัก และสนใจด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีความสามารถพื้นฐาน          
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนด 
 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                ขัน้พื้นฐาน และมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ 

ความสอดคล้องของโครงการกลุ่มบริหารวิชาการกับการสนองกลยุทธ์/ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดเจ้ามูล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
สนองกลยุทธ ์ มาตรฐาน 

การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สพฐ. 

สพป.
กทม. 

โรงเรียน 

โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 
1 ส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ 

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
1 1 1 5 , 7 , 10 

, 11 , 12 , 
13 

5 , 7 , 10 
, 11 , 12 , 

13 

40,000  นายวิทยา 

2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1 1 1 12 , 14 , 
15 

12 , 14 , 
15 

134,100 น.ส.วาริพินทุ์ 

3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ    

1 1 1 12 , 14 , 
15 

12 , 14 , 
15 

40,000 
 

นายพรหมฤทธ์ิ 

4 ส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกัน 
รักการท างาน และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

1  1  1 2 , 3 , 4 ,  
5 , 6 

2 , 3 , 4 ,  
5 , 6 

107,585 น.ส.ภคมน 

5 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี     

1  1  1  6 6 102,938 นายศม , 

6 พัฒนาคุณภาพการจัด
ประสบการณ์ปฐมวัย 

1 1 1 3 , 4 3 , 4 137,950 น.ส.สาลินี 

7 พัฒนาหลักสูตรเข้าสู่
มาตรฐานสากล และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 

3 3 3 1 , 3 , 4,  
6  , 9 , 

10 , 14 , 
15 

1 , 3 , 4,  
6  , 9 , 

10 , 14 , 
15 

10,000 นางตรงศรณ์ 

8 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เรียนรวม 

๑ ๑ ๑ ๒ , ๕ , ๗ , 
๑๐ 

๒ , ๕ , ๗ , 
๑๐ 

10,000 น.ส.ไอวลีย์= 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 582,573 บาท 
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ชื่อโครงการ       โครงการส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                    
ลักษณะโครงการ            โครงการใหม ่          โครงการต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ สพฐ.       ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด   
                                            ความสามารถในการแข่งขัน 

     ข้อท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพป.กทม.        ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง 
                                            ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

     ข้อท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายวิทยา ศรีอาราม 
ระยะเวลาด าเนินการ          พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยในศตวรรษท่ี 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 ระบบการศึกษาไทย 
ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง จึงมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแนวคิดการจัด
การศึกษาท่ีผลิตซ  าคนจ านวนมากผ่านระบบการศึกษายุคเก่าเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยไม่ค านึงถึงศักยภาพ
รายบุคคล มาเป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกท่ีได้
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จึงเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาระบบ
การศึกษาใหม่ ได้คัดเลือกโรงเรียนวัดเจ้ามูล ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครให้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อความเป็นผู้น าในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาต่อยอดมาเป็น
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาวะความเป็นผู้น าเด็กเป็นรายบุคคลในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการเรียน                     
การสอนท่ีใส่ใจนวัตกรรมและความยืดหยุ่นของหลักสูตร การเรียนรู้ท่ีปรับเข้ากับบุคคลและเช่ือมโยงกับแผนชีวิต
ของนักเรียน การพัฒนาการสอนจากข้อมูลหลักฐานมากกว่าข้อมูลชั นต้น เป้าหมายร่วมในการพัฒนา การกระตุ้น                
ให้เกิดการสร้างเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงในโรงเรียนต่างๆเข้าด้วยกัน และการบริหารงานแบบองค์รวม ทั งนี                       
เพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศในสาขาท่ีถนัดและสนใจของเด็กเป็นรายบุคคลบนแผนพัฒนาตนเอง สามารถ
ร่วมกันเป็นผู้น า พัฒนางานส่วนรวมของโรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ ให้มีความสมดุลบนความพอเพียง                  
ตามบริบทภูมิสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมพื นถิ่นของโรงเรียน โดยยังคงปลูกฝัง ส่งเสริมพื นฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอัจฉริยภาพเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็น                         
“อัจฉริยะจรรยา” เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต่อไป 

  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และครูได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นผู้น าในศตวรรษท่ี 21 

 
 
 
 

 



๒๘ 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จ านวน 349 คน (นักเรียนระดับชั นก่อนประถมศึกษา จ านวน 107 คน และระดับชั นประถมศึกษา  
จ านวน 242 คน) 
 2. ผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จ านวน 23 คน 
 เชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดเจ้ามูล ได้รับการพัฒนาการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูด
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
    2. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดเจ้ามูล ได้รับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
               3. ผู้บริหารและครูทุกคนของโรงเรียนวัดเจ้ามูล ได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นผู้น าในศตวรรษ ท่ี 21 
 
ตัวชี้วัด 
   1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
             2. ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
             3. ร้อยละ 90 ของผู้บริหารและครูท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นผู้น าในศตวรรษท่ี 21
  
 
ปฏิทินการด าเนินงาน   

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. คุยข่าวเช้านี             
๒. ภาษาไทยวันละค า            
3. ภาษาอังกฤษทุกวันพุธ            
๔. การเรียนรู้แบบโครงงาน            
๕. ศึกษาแหล่งเรียนรู ้            
๖. ส่งเสริมการอ่าน การฟัง การพูด 
    และการเขียน 

           

 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
งบประมาณ    ได้รับจัดสรร  จ านวน  40,000 บาท 
 
 



๒๙ 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1. ภาษาไทยวันละค า 1,000 - - 
๒. วันสุนทรภู่ 2,500 - - 
3. วันภาษาไทย 2,500 - - 
๔. สัปดาห์ห้องสมุด 5,000 - 5,000 
๕. ห้องสมุดมีชีวิต 20,000 - - 
๖. ส่งเสริมการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน 4,000 - - 

รวม 35,000 - 5,000 
 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีได้รับการพฒันาการ

อ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 

การทดสอบ 
การสังเกต 

การสอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีได้รับการพฒันาการ

คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
การทดสอบ 
การสังเกต 

การสอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
3 ร้อยละ 90 ของผู้บริหารและครูท่ีได้รับการ

พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นผู้น าในศตวรรษท่ี 21 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนมีพัฒนาการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 ๒. ผู้เรียนความเป็นเลิศในสาขาท่ีถนัดและสนใจเป็นรายบุคคลบนแผนพัฒนาตนเอง ควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถร่วมกันเป็นผู้น าการพัฒนางานส่วนรวม ของโรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติ  
 ๓. ผู้เรียนมีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 
 ๔. ผู้บริหารและครูมีความเป็นผู้น าในศตวรรษท่ี 21 และสามารถน ามาใช้ในการพัฒนานักเรียนให้มีความ
เป็นอัจฉริยภาพ 



๓๐ 
 

             ๕. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน และองค์กรภายนอก มีการจัดระบบการเรียนรู้เพื่อทักษะความ
เป็นเลิศท่ีรองรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ ให้มีความสมดุลบน
ความพอเพียง ตามบริบทภูมิสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายวิทยา  ศรีอาราม) 
 ต าแหน่ง   ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง) 
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 
              ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
   ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพรีาวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามลู



๓๑ 
 

ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่                โครงการต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์สพฐ.           ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 

ข้อท่ี 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั นพื นฐาน 
ยุทธศาสตร์ สพป.กทม. ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
   ข้อท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ให้มีคุณภาพตาม มาตรฐาน

การศึกษาขั นพื นฐาน และมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววาริพินท์ุ  สุขสิงห์ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
 
 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรฐาน 
การศึกษาขั นพื นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการประเมินภายนอกของสถานศึกษา ส านักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช 2551 ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ ซึ่ง
ต้องยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ นจึงจะบรรลุตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว 
 จากการจัดอันดับการศึกษาของประเทศไทยพบว่า คุณภาพการศึกษาขั นพื นฐานของไทยอยู่เป็นอันดับท่ี 7 
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย อยู่อันดับท่ี 8 ของอาเซียน และอันดับท่ี 78 ของโลก จากวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเกิดจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน ( NT , O-Net) 
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับต่ า ทางกลุ่มโรงเรียนโครงการอัจฉริ ยะจรรยา     
ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงน าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาสาเหตุและพยายามหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆของครู เพื่อส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการ
เรียนรู้ การคิด และการวิเคราะห์ ทางโรงเรียนได้ด าเนินการ ให้คณะครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ VARK(Visual , 
Aural/Auditory , Read / Write, Kinesthetic) และการสร้างนวัตกรรม ท่ีเป็น Best Practice เป็นการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 

 
วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั น ป.3 และ ป.6 ให้สูงขึ น ร้อยละ 5 ทุกกลุ่มสาระ  

     2. เพื่อน าผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
     3  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล มีความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

มาปรับปรุงและพัฒนาการการเรียนของตนเอง 
 
 
 
 

 



๓๒ 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนชั น ป.3 และ ป.6 โรงเรียนวัดเจ้ามูลร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ท่ีสูงขึ นอย่างน้อยร้อยละ  5 
      2. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆสูงขึ น ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
       1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั พื นฐานเพิ่มสูงขึ น 

     2. นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูลมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถ 
น าความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ น 
 
ตัวชี้วัด 
  1. ผู้เรียนท่ีสอบผ่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีประเมิน ในระดับชั น ป.๓ , ป.๖ ร้อยละ ๘๐ 
       2. ผู้เรียนสอบผ่านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระร้อยละ ๘๐   
       3. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ น 
       4. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
ร้อยละ 8๐ 
       5. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้รอ้ยละ 80 
 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. เสนอโครงการ            
2. ประชุมชี แจงคณะครูเกี่ยวกับ 
    การด าเนินงานโครงการฯ 

           

3. แต่งตั งผู้รับผิดชอบโครงการ            
4. ก าหนดกิจกรรมด าเนินงาน ดังนี  
    4.1 สอนเสริม NT , O-Net   
    4.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
          การเรียน  
    4.3 สอนเสริมพิเศษครูประจ าชั น 
    4.4 ห้องสมุดมีชีวิต 
    4.5 วางทุกงานอ่านทุกคน 
4.6 การสืบค้น ข้อมูลโดยใช้ส่ือ 
เทคโนโลยี 

           

5. ประเมินผลการด าเนินการกิจกรรม            
6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

           



๓๓ 
 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
งบประมาณ ได้รับจัดสรร จ านวน 40,000 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1. สอนเสริม NT , O-Net   95,000 - 9,100 
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 5,000 - - 
3. สอนเสริมพิเศษครูประจ าชั น - - 5,000 
4. ห้องสมุดมีชีวิต 10,000 - - 
5. วางทุกงานอ่านทุกคน 5,000 - - 
6. การสืบค้น ข้อมูลโดยใช้ส่ือ เทคโนโลยี 5,000 - - 

รวม 120,000 - 14,100 
 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

การประเมินผล 
 
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 ผู้เรียนท่ีสอบผ่านขีดจ ากัดล่างทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ท่ีประเมิน ในระดับชั น ป.๓ , ป.๖ ร้อยละ ๘๐ 
การทดสอบ แบบทดสอบ 

2 ผู้เรียนสอบผ่านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
ร้อยละ ๘๐ 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

3 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ น การทดสอบ แบบทดสอบ 
4 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหาความรู้จาก

แหล่งต่าง ๆ รอบตัว และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ได้ร้อยละ ๙๐ 

บันทึกการอ่าน การเขียน แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

5 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ร้อยละ ๑๐๐ บันทึกการใช้แหล่ง 
เรียนรู้และเทคโนโลยี 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนชั น ป.3 และ ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ นได้สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ  
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น ๘ กลุ่มสาระ 
3. ครูผู้สอนสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลได้ตามตัวชี วัดของหลักสูตร 
4. นักเรียนทุกระดับชั นมีพัฒนาการด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
5. ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าความรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนไปใช้ได้อย่างมี    
    ประสิทธิภาพตามแผนจัดการเรียนรู้ 

 



๓๔ 
 

 
 
ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางสาววาริพินท์ุ  สุขสิงห์) 
 ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
     ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                 (นางสาวฐาปนี   ทองมิ่ง) 
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 
               ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่                โครงการต่อเนื่อง    
ยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
     ข้อท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพป.กทม.  ข้อท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                                          ในการแข่งขัน  
    ข้อท่ี 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน      ข้อท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ให้มีคุณภาพ 
     ตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  และมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพรหมฤทธิ์  ไชยต้นเทือก 
ระยะเวลาด าเนินการ     16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
 

หลักการและเหตุผล 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ท่ีมีความสมดุลทั งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื นฐาน รวมทั งเจตคติท่ี
จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื นฐานความเช่ือว่า  
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา และ
ความสามารถของนักเรียนเพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ นตามเป้าหมายของโรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ และมี
สุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ท่ีมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ โดยส่งผู้เรียนเข้าประกวดในโครงการแข่งขันคนเก่ง
ในโรงเรียนท้องถิ่นทั งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับประเทศ และส่งนักเรียนเข้าประกวดในงานมหกรรม
ทางวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งนักเรียนท่ีมีทักษะทางวิชาการเข้าประกวดในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
              หน่วยงานอื่น 
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน  
              และวงศ์ตระกูล 
  3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 
 
 
 



๓๖ 
 

เป้าหมาย 
  1. เชิงปริมาณ 
              ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันทั งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงการเข้าแข่งขันในงานมหกรรมทาง
วิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ 
  2. เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแข่งขันแลกเปล่ียน
เรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 
ตัวชี้วัด 
 1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการแข่งขันทั งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจาก 
              การแข่งขันแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 
ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1. การประชุมชี แจงคณะครูเกี่ยวกับ 
    การด าเนินงานโครงการฯ 

            

2. จัดท าและเสนอขออนุมัติโครงการ             
3. แต่งตั งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ             
4. ส่งนักเรียนแข่งขันทักษะทางศิลปะ  
    ดนตรี นาฏศิลป์      

            

5. ส่งนักเรียนแข่งขันทักษะ 
    ทางวิชาการ      

            

6. พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ                
7. พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีไทย               

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนวัดเจ้ามูล  
 
 
งบประมาณ     ได้รับจัดสรร  จ านวน 40,000 บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1. ส่งนักเรียนแข่งขันทักษะทางศิลปะ  
    ดนตรี นาฏศิลป์      

5,000 - - 

2. ส่งนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ      25,000 - - 
3. พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ    2,500 - 2,500 
4. พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีไทย   2,500 - 2,500 

รวม 35,000 - 5,000 
 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 
 
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการแข่งขัน 

ทั งภายในและภายนอกโรงเรียน 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิด
จากการแข่งขันแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

การสังเกต 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนท่ีมีทักษะทางวิชาการได้เข้าประกวดในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
              หน่วยงานอื่น 
           2. นักเรียนท่ีมีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน 
           3. ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายพรหมฤทธิ์  ไชยต้นเทือก) 
 ต าแหน่ง      ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง) 
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 
              ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
   ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 
 

ช่ือโครงการ  ส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกัน รักการท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
ลักษณะโครงการ           ☐  โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

การศึกษาขั นพื นฐาน และมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ สพป.กทม.  ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน ข้อท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

การศึกษาขั นพื นฐาน และมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภคมน  บุตะเคียน 
ระยะเวลาด าเนินการ      ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564)      
 
 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอน จ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และการน าไปใช้
และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ มีทักษะในการท างาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะตาม
ความถนัดของผู้เรียน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไดและมีเจตคติท่ีต่ออาชีพสุจริต ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

โรงเรียนวัดเจ้ามูลจึงมีจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน      
มีภาวะของการเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั งยังสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

 
วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั งในและนอกถานศึกษาจากการลงมือปฏิบัติ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  
4. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

ของผู้เรียน 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล ระดับชั นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 242 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้มีการพัฒนากระบวนการท างานการงาน มีผลงาน ท่ีเกิดจากทักษะ ความคิดสร้างสรรค์อย่าง

หลากหลาย 
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ค้นพบความสนใจ ความถนัด พัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว

ให้เหมาะสมกับตนเอง 
3. นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รู้จักวางแผนการท างาน ฝึกการท างานเป็นทีมโดยการระดมสมอง 

และฝึกการเป็นผู้น า-ผู้ตามท่ีดี  
 



๔๐ 
 

ตัวชี้วัด 
1. นักเรียน ร้อยละ  80  มีทักษะในการท างานได้ถูกต้องตามล าดับขั นตอนและมีความรู้เกี่ยวกับการท างาน 
2. นักเรียน ร้อยละ 80 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
3.  นักเรียน ร้อยละ 80 มีการท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
4.  นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

 
ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. วันสุนทรภู่            
๒. วันภาษาไทย            
3. สัปดาห์วิทยาศาสตร์            
๔. ท่องไปในโลกกว้าง            
๕. สัปดาห์ห้องสมุด            
๖. วันคริสต์มาส            
7. การเลือกตั งประธาน
นักเรียน 

           

8. Day Camp            
9. เจ้ามูลหัตถกรรม            
10. ตลาดนัดหัดขาย            

 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
งบประมาณ               ได้รับจัดสรร  จ านวน 107,585 บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1. วันสุนทรภู่ - - 10,517 
๒. วันภาษาไทย - - 10,517 
3. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2,000 - 8,000 
๔. ท่องไปในโลกกว้าง 15,517 - 1,000 
๕. สัปดาห์ห้องสมุด - - 10,000 
๖. วันคริสต์มาส - - 10,000 
7. การเลือกตั งประธานนักเรียน - - 8,517 
8. Day Camp 1,000 - 10,517 
9. เจ้ามูลหัตถกรรม 2,000 - 10,000 
10. ตลาดนัดหัดขาย 2,000 - 6,000 

รวม 22,517 - 85,068 
 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 นักเรียน ร้อยละ  80  มีทักษะในการท างาน

ได้ถูกต้องตามล าดับขั นตอนและมีความรู้
เกี่ยวกับการท างาน 

การสังเกต 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

2 นักเรียน ร้อยละ 80 เรียนรู้รว่มกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

การสังเกต 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

3 นักเรียน ร้อยละ 80 มีการท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

การสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

4 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ 

การสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 



๔๒ 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ค้นพบความสนใจ ความถนัด พัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัวให้
เหมาะสมกับตนเอง  

2.  นักเรียนมีความสมารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเองด้วยความภูมิใจ 

3.  นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รู้จักวางแผนการท างาน ฝึกการท างานเป็นทีมโดยการระดมสมอง และ
ฝึกการเป็นผู้น า-ผู้ตามท่ีดี 

4.  นักเรียนมีค่านิยมท่ีดีงามในการด าเนินชีวิต เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
 
 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวภคมน  บุตะเคียน) 
        ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
     ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                 (นางสาวฐาปนี   ทองมิ่ง) 
  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 
                   ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
   ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 

และสุขภาพจิตท่ีดี 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
 ข้อท่ี 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั นพื นฐาน 
ยุทธศาสตร์ สพป.กทม. ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
 ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

          ในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน     ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ให้มีคุณภาพ 
                                         ตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน และมาตรฐานสากล    
                               ข้อท่ี 2 การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกความเป็นไทย  
                                         และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศม  มั่นใจตน 
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภาคม 2563 – 15 พฤษภาคม 2564 
 
หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันการจัดการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญและการจัดการเรียนการสอนให้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุ คคล 
รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย ประยุกต์ความรู้ ความสามารถมาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา รู้จักคิดเป็น ท าเป็น และ
แก้ปัญหาเป็น มีการสร้างข้อตกลงกฎระเบียบท่ีดีสามารถดูแล ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
และการครองตนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้รับประสบการณ์ตรง น าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และการละเล่นชนิดต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทั ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม สติปัญญา รู้จักกฎ กติกา มีน  าใจเป็นนักกีฬา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข เป็นพลเมืองท่ีดีของชาตินอกจากนี ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ เช่น การเป็นผู้น าท่ีดี 
การเป็นผู้ตามท่ีดี มีความอดทน มีระเบียบวินัย มีการท างานเป็นทีม มีความสามัคคี ซึ่งตรงกับนักเรียนโรงเรียนอัจฉริยะ
จรรยา ท่ีว่า กล้าน า ท าดี เทคโนโลยีเป็นเลิศ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีน  าใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการใหอ้ภัย 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนรักการออกก าลังกาย 
๔. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 5. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
 6. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานในการเล่นกีฬา และเชียร์กีฬา 
 
 
 
 
 

 



๔๔ 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูลจ านวน  349  คน 
 เชิงคุณภาพ 
          1. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากขึ น 
          2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘0 มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน  
ตัวชี้วัด 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 8๐  มีวินัย มคีวามรับผิดชอบ  
 2. ผู้เรียนร้อยละ 8๐  มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
 3. ผู้เรียนร้อยละ 8๐  มีน  าใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย  
 4. ผู้เรียนร้อยละ 8๐ ได้รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม มีความสามัคคีกันในกลุ่ม 
 5. ผู้เรียนร้อยละ 8๐ รักในการออกก าลังกาย 
 
ปฏิทินการด าเนินงาน  
  

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปกีารศึกษา 2563 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 
๑.2. จัดท าค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๑.3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 

            

2. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด             
3. การออกก าลังกายแม่ไม้มวยไทย             
๔. ฟ ฟัน แข็งแรง             
๕. ตรวจสุขภาพประจ าปี             
๖. กีฬาสีภายใน             
๗. แข่งขันกีฬาภายนอก             
๘. ช่ังน  าหนักวัดส่วนสูง             

 
 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 



๔๕ 
 

งบประมาณ  ได้รับจัดสรรจ านวน 102,938 บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา     
    มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

   

- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 938 - 2,000 
- การออกก าลังกายแม่ไม้มวยไทย - - - 
- ฟ ฟัน แข็งแรง - - - 
- ตรวจสุขภาพประจ าปี - - - 
- กีฬาสีภายใน 10,000 - 50,000 
- แข่งขันกีฬาภายนอก 10,000 10,000 20,000 
- ช่ังน  าหนักวัดส่วนสูง - - - 

รวม 20,938 10,000 72,000 
 

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ ของผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ การสังเกต  

การสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
 

2 ร้อยละ ของผู้เรียนมีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี การสังเกต 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

 
3 ร้อยละ ของผู้เรียนมีน  าใจนักกีฬา รู้จักแพ้  

รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย 
การสังเกต 

การสอบถาม/สัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
 

4 ร้อยละ ของผู้เรียนได้รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม    
มีความสามัคคีกันในกลุ่ม 

การสังเกต 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

 
5 ร้อยละของผู้เรียนรักการออกก าลังกาย การสังเกต 

การสอบถาม/สัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
สมุดบันทึกการออกก าลังกาย 

 
 
 
 



๔๖ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
2. ผู้เรียนมีน  าใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการใหอ้ภัย 
๓. ผู้เรียนรักการออกก าลังกาย 
๔. ผู้เรียนได้พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 5. ผู้เรียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม เป็นผู้น า และผู้ตามท่ีดี 
 6. ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานในการเล่นกีฬา และเชียร์กีฬา 
 
 
     ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                      (นายศม  มั่นใจตน) 
 ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง) 
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 
              ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
   ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 2  การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั นพื นฐาน 
     ข้อท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพป.กทม.  ข้อท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                                          ในการแข่งขัน  
    ข้อท่ี 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ข้อท่ี 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน      ข้อท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ให้มีคุณภาพตาม 
                                          มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน และมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอัญชลี  สารรักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ     16 พฤษภาคม 2563 – 15 พฤษภาคม 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี  
  (1) จัดเนื อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
 (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นและท าเป็นรักการ
อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั งปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้รวมทั งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั งนี ผู้สอน
และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 
 (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ             
 โรงเรียนวัดเจ้ามูล ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาของเด็กปฐมวัย เพราะนับว่าเป็นก้าวแรกของเด็กท่ีจะ
น าไปสู่พัฒนาการทั ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบ 1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย 2. พัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจ              
3. พัฒนาการทางด้านสังคม 4. พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ทางโรงเรียนและครูผู้สอนทางด้านปฐมวัยจึงไ ด้จัดท า
โครงการและการจัดกิจกรรมท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๘ 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้เด็กได้รับความรู้และท ากิจกรรมท่ีหลากหลายทั งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกและเข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆ 
 3. เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ครบทั ง 4 ด้าน 
 
เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล ระดับชั นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 จ านวน 107 คน 
               ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 90 
 2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 เด็กได้รับความรู้ความเข้าใจ จากการท ากิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและภายนอก 
 2.2 เด็กมีความมั่นใจกล้าแสดงออกและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ ได้ 
 2.3 เด็กได้รับความรู้ความเข้าใจจากการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคล้อง 
       กับพัฒนาการครบทั ง 4 ด้าน 
 

ตัวชี้วัด  
  1. ร้อยละ 90 ของเด็กนักเรียนได้รับการจัดส่ิงแวดล้อมในชั นเรียน เพื่อเอื อต่อการเรียนรู้ 
  2. ร้อยละ 90 ของเด็กนักเรียนมีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ 
  3. ร้อยละ 90 ของเด็กนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
  4. ร้อยละ 90 ของเด็กนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานอนุบาล บ้านกับโรงเรียน 
  5. ร้อยละ 90 ของเด็กนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อยสร้างชาติ 
  6. ร้อยละ 90 ของเด็กนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ปฎิทินการด าเนินงาน  
 

                    ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปกีารศึกษา 2563 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

1. กิจกรรมการจัดส่ิงแวดล้อมในชั น
เรียนเพื่อเอื อต่อการเรียนปฐมวัย 

           

2. กิจกรรมร่วมการแข่งขันวิชาการ            

3. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย            

4. กิจกรรมคาราวานอนุบาล บ้านกับ
โรงเรียน 

           

5. กิจกรรมบัณฑิตน้อยสร้างชาติ            
6. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้            
 

สถานที่ด าเนินงาน     โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
งบประมาณ            ได้รับจัดสรร  จ านวน 154,750 บาท 
         
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

รายการ 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. กิจกรรมการจัดส่ิงแวดล้อมในชั นเรียน 
    เพื่อเอื อต่อการเรียนรู้ปฐมวัย 

- 2,000 66,950 83,750 

2. กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ - 2,000 5,000 7,000 
3. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - - 8,000 8,000 
4. กิจกรรมคาราวานอนุบาลบ้านกับโรงเรียน - 2,000 7,000 9,000 
5. กิจกรรมบัณฑิตน้อยสร้างชาติ - 2,000 6,000 8,000 
6. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ - 30,000 7,000 37,000 

รวมทั้งหมด 137,950 บาท 
  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 



๕๐ 
 

การประเมินผล 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. ร้อยละ 90 ของเด็กนักเรียนได้รับการจัด

ส่ิงแวดล้อมในชั นเรียน เพื่อเอื อต่อการเรียนรู้ 
ประเมินสภาพจริง 
 

แบบสอบถามประเมินสภาพจริง 

2. ร้อยละ 90 ของเด็กนักเรียนมีความรู้
ความสามารถ เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ 

สังเกตผลงาน แบบบันทึกการสังเกต 
แบบประเมินผลงานเด็ก 

3. ร้อยละ 90 ของเด็กนักเรียนได้เข้าร่วม 
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

สังเกตพฤติกรรม 
สังเกตผลงาน 

แบบบันทึกการสังเกต 

4. ร้อยละ 90 ของเด็กนักเรียนได้เข้าร่วม 
กิจกรรมคาราวานอนุบาล บ้านกับโรงเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
สังเกตผลงาน 

แบบบันทึกการสังเกต 
แบบประเมินผลงานเด็ก 

5. ร้อยละ 90 ของเด็กนักเรียนได้เข้าร่วม 
กิจกรรมบัณฑิตน้อยสร้างชาติ 

ประเมินพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม 

6. ร้อยละ 90 ของเด็กนักเรียนได้เข้าร่วม 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

สังเกตพฤติกรรม 
ประเมินสภาพจริง 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
แบบสอบถามประเมินสภาพจริง 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กได้รับความรู้และท ากิจกรรมท่ีหลากหลายทั งภายในและภายนอกโรงเรียน อย่างมีความสุข 
 2. เด็กกล้าแสดงออกและเข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆ ตามศักยภาพ 
 3. เด็กได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ครบทั ง 4 ด้าน เพิ่มมากขึ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 
ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางสาวอัญชลี  สารรักษ์) 
 ต าแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง) 
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 
              ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
   ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

ชื่อโครงการ     พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       ข้อท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพป.กทม.     ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                                            ในการแข่งขัน  
       ข้อท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       ข้อท่ี 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน        ข้อท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการจัด 
      การเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางตรงศรณ์  ตระกูลสม 
ระยะเวลาด าเนินการ       ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
หลักการและเหตุผล 

แนวการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มุ่งเน้นเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ และจากวิสัยทัศน์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ท่ีมุ่งขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยเพื่อเป็นผู้น า ๑ ใน ๒ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงเรียน 
วัดเจ้ามูลตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อน าผู้เรียนให้มีคุณภาพ เก่ง ดี มีความสุข 

  
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
๒. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 

เป้าหมาย 
 ๑. ด้านปริมาณ 
       ครูทุกคนได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูลและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 ๒. ด้านคุณภาพ 
     โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



๕๓ 
 

ตัวชี้วัด 
 ๑. ครูร้อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล  
 ๒. ครูร้อยละ ๘๕ สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  
ปฏิทินการด าเนินงาน 

           ระยะเวลา 

 

          กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑. การประชุมช้ีแจงคณะครูเกี่ยวกับ 
    การด าเนินงานโครงการฯ 

            

๒. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา             

๓. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา             

๔. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้             

๕. การจัดท าส่ือการเรียนการสอน             

๖. การนิเทศการจัดการเรียนการสอน             

๗. การประเมินผล สรุปผล และ 
   รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

            

 

สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนวัดเจ้ามูล  

งบประมาณ     ได้รับจัดสรร  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวม 

๑. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ๕๐๐ - ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 

๒. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ๕๐๐ - ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ 

๓. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ๕๐๐ - ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ 

๔. การจัดท าส่ือการเรียนการสอน ๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

๕. การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ๕๐๐ - ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 
รวม ๓,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 



๕๔ 
 

การประเมินผล 

 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑ ครูร้อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล  

การสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

๒ ครูร้อยละ ๘๕ สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การสังเกต 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
 

  

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 

 ต าแหน่ง     ครู โรงเรียนวัดเจ้ามูล 

 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                   (นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง) 

 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                   (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 

              ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                   (นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 

      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 

 



๕๕ 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
   ข้อท่ี  
ยุทธศาสตร์ สพป.กทม. ข้อท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                                ในการแข่งขัน 
    
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน     ข้อท่ี ๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน                       
                               การศึกษาขั นพื นฐาน และมาตรฐานสากล 
         ข้อท่ี ๒. การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลัก   
                               ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 
หลักการและเหตุผล 
             ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ท่ีกล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ
ในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและในรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างมีคุณภาพ และด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีการทบทวนหลักสูตรเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช 2551 ท่ีมีความเหมาะสมชัดเจนทั งเป้าหมาย
หลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการน าหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ท่ีมุ่งกระจายอ านาจทาง
การศึกษาในท้องถิ่นและสถานศึกษาให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีส าคัญในการ
พัฒนาหลักสูตรท่ีถือเป็นภาระรับผิดชอบท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาการเต็มตามศักยภาพบนพื นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
เป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน  

จากนโยบายดังกล่าวโรงเรียนวัดเจ้ามูลได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และเพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึงจึงจัดโครงการเด็กพิเศษ
เรียนรวมในชั นเรียนขึ น โดยถือประโยชน์รว่มกันระหว่างเด็กพิเศษและเด็กปกติในชั นเรียนเป็นส าคัญ 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อจัดการเรียนรวมในระดับชั น ป. ๑ – ป. ๖ โดยถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างเด็กพิเศษ และเด็กในชั นเรียน        
               ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีและมีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข ขจัดปัญหาและอุปสรรคต่อการ  
               เรียนรู้ของเด็กพิเศษ 
 
 
 



๕๖ 
 

เป้าหมาย 
 ๑. ด้านปริมาณ  
     นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษท่ีผ่านการคัดกรอง และอยู่ในระบบเซ็ต จ านวน 10 คน 
 ๒. ด้านคุณภาพ 
     นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะทางสังคม   
               และทักษะทางด้านวิชาการตามศักยภาพของตนเอง 
ตัวชี้วัด 
 ๑. นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา 
 ๒. นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีผลการพัฒนาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘0 
  
ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 
พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑. การประชุมชี แจงคณะครูเกี่ยวกับ 
    การด าเนินงานโครงการฯ 

            

๒. ด าเนินการคัดกรองนักเรียน             
๓. วางแผนการพัฒนาตามกระบวนการ
ทางการศึกษา 

            

๔. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้             
๕. ด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการ 
เรียนรู้รายบุคคล (IEP) 

            

๖. ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ตามแผน             
๗. การประเมินผล สรุปผล และ 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

            

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดเจ้ามูล  
งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวม 
๑. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ๕๐๐ - ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 
๒. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ๕๐๐ - ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ 
๓. การจัดท าส่ือการเรียนการสอน ๕๐๐ - ๒,5๐๐ ๒,5๐๐ 
๔. การประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

รวม ๒,5๐๐ - ๗,5๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



๕๗ 
 

 
การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑ นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนา 

การสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

๒ นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีผลการ
พัฒนาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘0 

การสังเกต 
การสอบถาม/สัมภาษณ์/

แบบทดสอบ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบทดสอบ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                (นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย์) 

         ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล 

 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                   (นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง) 

     ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                   (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 

                  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                               (นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 

       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 



 

๕๘ 

ความสอดคล้องของโครงการกลุ่มบริหารงบประมาณกับสนองกลยุทธ์/ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดเจ้ามูล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
สนองกลยุทธ์ มาตรฐาน 

การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สพฐ. 

สพป.
กทม. 

โรงเรียน 

โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
1 พัฒนางานธุรการ สารบรรณ 

การเงินและพัสดุ 
4 4 4 8 , 10 8 , 10 2,224,300 น.ส.ฐาปนี 

 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,224,300 บาท 

 



๕๙ 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนางานธุรการ สารบรรณ การเงินและพัสดุ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ สพป.กทม.  ข้อท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน ข้อท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
 
หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นหน่วยงานย่อยซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี พัสดุและงานธุรการ การ
บริหารงานดังกล่าวต้องด าเนินไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้  แต่จากการศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหาพบว่าครูมีหน้าท่ีหลักคืองานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการเงินและพัสดุเป็นงานพิเศษ
ท่ีต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการจัดท าหลังเวลาราชการท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็น
ปัจจุบันและเจ้าหน้าท่ีขาดความมั่นใจ อีกท้ังการปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีธุรการและ
งานบริหารอื่นๆ ในหน่วยงาน เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  โรงเรียนวัดเจ้ามูล จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนางานธุรการ สารบรรณ การเงินและพัสดุ เพื่อพัฒนาระบบการท างาน ซึ่งประกอบด้วยงาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานธุรการ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย ให้สามารถ
ด าเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบงานธุรการ การเงินและพัสดุของโรงเรียน และมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน  
2. เพื่อตรวจสอบระบบงานการเงินและพัสดุของโรงเรียนให้ด าเนินการอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
3. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ ครูและบุคลากรทุกท่าน สามารถใช้

แผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1.  ระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถ 
ตรวจสอบได้ 

2.  ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับงานธุรการ การเงินและพัสดุได้อย่าง 
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูด 

เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนวัดเจ้ามูลมีระบบงานธุรการ การเงินและพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 
 
 

 



๖๐ 

 

ตัวชี้วัด 
1.  ร้อยละ 100 ระบบงานธุรการ การเงินและพสัดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและ 

สามารถตรวจสอบได้ 
2.  ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับงานธุรการ การเงินและพัสดุ 

ได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูด 
 
ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. 
1. พัฒนางานธรุการ ระบบงาน 
    สารบรรณโรงเรียน 

           

2. พัฒนางานการเงิน            
3. พัฒนางานพัสดุ            
4. นโยบายและแผน            

 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
งบประมาณ    ได้รับจัดสรร  จ านวน  2,363,980 บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
1. พัฒนางานธรุการ ระบบงานสารบรรณโรงเรียน  

 
- 

 
 
- 

 
 

100,000 

- 
2. พัฒนางานการเงิน 2,124,300 
3. พัฒนางานพัสดุ - 
4. นโยบายและแผน - 

รวม - - 100,000 2,124,300 
 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1 ร้อยละ 100 ระบบงานธุรการ การเงนิและพัสดุ

ของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและ 
สามารถตรวจสอบได้ 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

2 ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับงานธุรการ การเงินและพัสดุ 
ได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตาม
ระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูด 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 



๖๑ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ระบบงานธุรการ การเงนิและพัสดุของโรงเรียนมีการพัฒนา และมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้อง 

สัมพันธ์กัน  
2. การตรวจสอบระบบงานการเงินและพัสดุของโรงเรียนด าเนินการอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
3. ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ ครูและบุคลากรทุกท่าน มีแผนเป็น

เครื่องมือในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
    
 
 

 ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวฐาปนี   ทองมิ่ง) 
        ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
     ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                 (นางสาวฐาปนี   ทองมิ่ง) 
  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 
                   ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
   ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 



๖๒ 

ความสอดคล้องของโครงการกลุ่มบริหารงานบุคคลกับสนองกลยุทธ์/ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โรงเรียนวัดเจ้ามูล  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
สนองกลยุทธ์ มาตรฐาน 

การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สพฐ. 

สพป.
กทม. 

โรงเรียน 

โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1 ส่งเสริมการบริหารและการจัด

การศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานและภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนา 

4 4 4 2 2 10,000 นางสุทธินันท์ 

2 พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 3 3 3 4 , 5 , 6 4 , 5 , 6 100,000 
 

นายพรหมฤทธ์ิ 

รวมงบประมาณ 110,000 บาท 

 



๖๓ 
 
 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและภาคี  
เครือข่ายร่วมพัฒนา  

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ข้อท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ สพป.กทม. ข้อท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน      ข้อท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก 

ทุกภาคส่วน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุทธินันท์  พูลเกิด 
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
หลักการและเหตุผล  

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management: SBM) ในประเทศไทยนั้นมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารท่ัวไป ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อท า
หน้าท่ีก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ตลอดจนมีส่วนร่วมกันบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองให้มากท่ีสุด 

โรงเรียนวัดเจ้ามูล เล็งเห็นความส าคัญของการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน เป็นการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากสถานศึกษาสู่ชุมชน โดยการระดมทรัพยากรและให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วม เพื่อบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการบริหารและ
การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2. เพื่อให้สถานศึกษาก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน 

3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, คณะกรรมการ 
เครือข่ายผู้ปกครอง, คณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียน, ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และบริหารการศึกษา โดยมีการเข้าร่วมประชุมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80 

2. โรงเรียนมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยทุกโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 



๖๔ 
 

 
 
 เชิงคุณภาพ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, คณะกรรมการ 
เครือข่ายผู้ปกครอง, คณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียน, ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และบริหารการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่นักเรียน 

2. โรงเรียนมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 เสร็จส้ินทุกโครงการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 90 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 80 
3. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 80 
4. คณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 80 
5. ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 70 
6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ทุกโครงการ  

คิดเป็นร้อยละ 100 
   

ปฏิทินการด าเนินงาน 

  
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1. วิทยากรท้องถิ่น             
2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น             
3. การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

            

4. การประชุมผู้ปกครอง             
5. การประชุมครูและบุคลากร             
6. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ 
รายงานผลการด าเนินงาน 

            



๖๕ 
 

 
 
งบประมาณ ได้รับจัดสรรจ านวน 10,000 บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1. วิทยากรท้องถิ่น 200 - 500 
2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 1,000 1,500 500 
3. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 1,000 - 300 
4. การประชุมผู้ปกครอง 1,500 - 500 
5. การประชุมครูและบุคลากร 1,000 - 1,000 
6. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- - 1,000 

รวม 4,700 1,500 3,800 
 
 
การประเมินผล 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม

ประชุมคิดเป็นร้อยละ 90 
- รายงานการประชุม - ใบเซ็นช่ือ 

2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วม
ประชุมคิดเป็นร้อยละ 80 

- รายงานการประชุม - ใบเซ็นช่ือ 

3 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วม
ประชุมคิดเป็นร้อยละ 80 

- รายงานการประชุม - ใบเซ็นช่ือ 

4 คณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียน เข้าร่วม
ประชุมคิดเป็นร้อยละ 80 

- รายงานการประชุม - ใบเซ็นช่ือ 

5 ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 
70 

- รายงานการประชุม 
 

- ใบเซ็นช่ือ 
- แบบสอบถาม 

6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบการศึกษา 2562 ทุกโครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 100 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

- แบบรายงานสรุปโครงการ 
- แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง, คณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียน, ผู้ปกครองนักเรียน, ชุมชนท้ังภาครัฐและเอกชนมี
ส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 

 
  
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสุทธินันท์  พูลเกิด) 
 ต าแหน่ง    ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง) 
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 
              ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
   ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล



๖๗ 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพป.กทม.  ข้อท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน  ข้อท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
ระยะเวลาด าเนินการ     16 พฤษภาคม 256๒ – 15 พฤษภาคม 256๓ 
 
หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดยการ
จัดหาแหล่งการเรียนรู้ ท้ังแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนและน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถท้ังด้านเนื้อหาตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้ สู่เรียนในวิธีต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้ให้มากท่ีสุด การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
และขวัญก าลังใจท่ีดีด้วย  

โรงเรียนวัดเจ้ามูลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษานั้น
จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการเปิดมุมมองและโลก
ทัศน์ในแบบต่างๆ เพื่อจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจท่ีดีต่อบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ครูได้รับการอบรม 
 ๒. เพื่อให้ครูได้ร่วมกันท า PLC  
 ๓. เพื่อใหค้รูได้ท าวิจัยในช้ันเรียน 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ครูทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. ครูได้รับการอบรม 
 2. ครูได้ร่วมกันท า PLC 
 ๓. ครูได้ท าวิจัยในช้ันเรียน 
 

 



๖๘ 

 

ตัวชี้วัด 
 1. ครูร้อยละ 100 ได้รับการอบมรม 
 2. ครูร้อยละ 100 ได้ร่วมกันท า PLC 
 ๓. ครูร้อยละ 100 ได้ท าวิจัยในช้ันเรียน 
ปฏิทินการด าเนินงาน   

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1. อบรมครู             

2. PLC             
3. วิจัยในช้ันเรียน              

 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
งบประมาณ   ได้รับจัดสรร จ านวน 10,000 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวม 
1. อบรมครู 20,000 - 20,000 40,000 

2. PLC  20,000 - 20,000 40,000 
3. วิจัยในช้ันเรียน 10,000 - 10,000 20,000 

รวม 50,000 - 50,000 100,000 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. ครูร้อยละ 100 ได้รับการอบรม การส ารวจ แบบส ารวจ 
2. ครูร้อยละ 100 ได้ร่วมกันท า PLC  การส ารวจ แบบส ารวจ 
3. ครูร้อยละ 100 ได้ท าวิจัยในช้ัน

เรียน 
การส ารวจ แบบส ารวจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ครูได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง 
  2. ครูได้ร่วมกันท า PLC เพื่อพัฒนาความช านาญในการประกอบวิชาชีพและสร้างวัฒนธรรมการท างาน
ร่วมกัน 
  ๓. ครูได้ท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาในช้ันเรียน 
 
 



๖๙ 

 

 
 
ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                (นายพรหมฤทธิ์  ไชยต้นเทือก) 
           ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง) 
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 
              ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
   ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 



๗๐ 

 

ความสอดคล้องของโครงการกลุ่มบริหารท่ัวไปกับสนองกลยุทธ์/ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โรงเรียนวัดเจ้ามูล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
สนองกลยุทธ์ มาตรฐาน 

การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สพฐ. สพป.

กทม. 
โรงเรียน 

โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป 
1 พัฒนาระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
1 1 1 2 , 13 2 , 13 100,000 น.ส.ศิริรัตน์ 

2 โรงเรียนคุณธรรม 2 2 2 2 , 14 , 15 2 , 14 , 15 100,000 น.ส.สิริภัทร 
3 สง่เสริมจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม   

2 2 2 9 , 11 , 13 9 , 11 , 13 390,921 น.ส.จุฑามาศ 

4 โรงเรียนสุจริต 2 2 2 2 , 14 , 15 2 , 14 , 15 100,000 นายสรรเสริญ 
5 ส่งเสริมการใชร้ะบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ และ
สิ่งแวดล้อมที่มี
บรรยากาศเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

4 4 4 9 , 11 , 13 9 , 11 , 13 230,200 น.ส.นุชจรินทร์ 

รวมงบประมาณ 921,121 บาท 
 
 



๗๑ 

 

ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ข้อท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพป.กทม.  ข้อท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                                          ในการแข่งขัน  
    ข้อท่ี 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน      ข้อท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีคุณภาพ 
     ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล 
ระยะเวลาด าเนินการ     16 พฤษภาคม 2563 – 15 พฤษภาคม 2564 
 
 

หลักการและเหตุผล 
การจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้

มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา รู้จักคิดเป็น ท าเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
ทุกวิชา อีกท้ังมีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเรียนได้เต็ม ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ 
 2. ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์มีภูมิคุ้มกันท่ีเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตและรอดพันจากวิกฤตท้ังปวง 
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
       ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับความช่วยเหลือ 
 ด้านคุณภาพ 
     1. ผู้เรียนในห้องเรียนได้รับการช่วยเหลือเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มขึ้น 
     2. ผู้เรียนมีทักษะและมีสัมพันธภาพกับเพื่อน ครู ผู้ปกครองเพิ่มขึ้น 
 
ตัวชี้วัด 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับความช่วยเหลือ 
 2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะและมีสัมพันธภาพกับเพื่อน ครู ผู้ปกครองเพิ่มขึ้น 
  
 
 
 
 

 



๗๒ 

 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปกีารศึกษา 2563 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1. การประชุมช้ีแจงคณะครูเกี่ยวกับ 
    การด าเนินงานโครงการฯ 

            

2. การเย่ียมบ้านนักเรียน             
3. การประชุมผู้ปกครอง             
4. การแนะแนวศึกษาต่อ             
5. สนับสนุนส่งเสริมเงินทุนอุดหนุน 
    ปัจจัยพื้นฐาน 

            

6. การประเมินผล สรุปผล และ 
    รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

            

 
สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนวัดเจ้ามูล  
 
งบประมาณ     ได้รับจัดสรร  จ านวน 100,000 บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1. การเยี่ยมบ้านนักเรียน 25,000 - - 
2. การประชุมผู้ปกครอง 10,000 - - 
3. การแนะแนวศึกษาต่อ 25,000 - - 
4. สนับสนุนส่งเสริมเงินทุนอุดหนุน 
    ปัจจัยพื้นฐาน 

40w,000 - - 

รวม 100,000 - - 
 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

 
การประเมินผล 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับความช่วยเหลือ การสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะและมีสัมพันธภาพกับ

เพื่อน ครู ผู้ปกครองเพิ่มขึ้น 
การสังเกต 

การสอบถาม/สัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ ทางด้านปัจจัยพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น 
    2. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
    3. นักเรียนค้นพบศักยภาพของตนเองในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 
 

  
ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล) 
 ต าแหน่ง     ครู โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง) 
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 
              ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
   ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

 
ชื่อโครงการ  โรงเรียนคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ           โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อท่ี 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ สพป.กทม. ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน     ข้อท่ี 2  การส่งเสริมให้ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม ส านักความเป็นไทย และวิถีชีวิต 
                                          ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภาคม 2563 – 15 พฤษภาคม 2564 
 
หลักการและเหตุผล 
  โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลท่ี  10  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
(มล.ปนัดดา ดิศกุล) ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  โดยร่วมมือกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน มีความรู้   
ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรมให้กับ
เยาวชนของชาติจึงมีความจ าเป็นมากโรงเรียนวัดเจ้ามูลจึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรมขึ้นเพื่อพัฒนา
โรงเรียน ให้นักเรียน ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ   
   ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวโรงเรียนวัดเจ้ามูล จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรมขึ้น     เพื่อ
ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองต่อไป   
 

 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี  และภูมิใจในการท้าความดี  
  ๒. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  โดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรท่ีท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  และมีความต่อเนื่อง 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
          ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

 



๗๕ 

 

ตัวชี้วัด 
 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนักถงึคุณค่า เห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ศีล ๕ และ 
              ปลอดอบายมุข 
 
ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปกีารศึกษา 2563 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 
๑.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๑.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 

            

2. เข้าค่ายคุณธรรม โครงงานคุณธรรม             
3. ตักบาตรสะสมบุญ             
๔ น้องไหว้พี่ พีร่ับไหว้น้อง             
5. พิธีไหว้คร ู             
6. ถวายเทียนจ าน าพรรษา และ 
  ผ้าอาบน้ าฝน 

            

7. สวมชุดขาว รักษาศีล 5  
วันธรรมะสวณะ นั่งสมาธิ เดินจงกรม 

            

8. การประเมินผล สรุปผล และ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
งบประมาณ ได้รับจัดสรร  จ านวน 100,000 บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

   

- กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โครงงานคุณธรรม    5,000 15,000 - 
- ตักบาตรสะสมบุญ 20,000 - - 
- น้องไหวพ้ี่ พี่รับไหวน้้อง - - - 
- วันส าคัญของชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ 25,000 - 5,000 
- พิธีไหว้คร ู 10,000 - - 
- ถวายเทียนจ าน าพรรษา และผ้าอาบน้ าฝน 20,000 - - 
- นั่งสมาธิ เดินจงกรม - - - 

รวม 80,000 15,000 5,000 
 

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
การประเมินผล 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในในการ

ร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

2 นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนกัถึงคุณค่า เห็น
ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม  
ศีล ๕ และปลอดอบายมุข 

การสังเกต 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนคุณธรรม  
   ๒. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน จริยธรรม เป็นผู้น าด้านคุณธรรม มีศีล ๕ และปลอดอบายมุข 
  
 
 
 



๗๗ 

 

 
ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์) 
 ต าแหน่ง     ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง) 
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 
              ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
   ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ สพป.กทม.  ข้อท่ี 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน      ข้อท่ี 2  การส่งเสริมให้ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม ส านักความเป็นไทย และวิถีชีวิตตาม   

หลักปรัชญาของเศรษฐกิขพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ     16 พฤษภาคม 2563 – 15 พฤษภาคม 2564 
 
 

หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนโดยมี

การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด สดช่ืน ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย       
มีกิจกรรมด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน     
โดยให้ครู ผู้เรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและเนื่องจากสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนวัดเจ้ามูลมีการเปล่ียนแปลงตามสภพาอากาศ และกาลเวลา จึงสมควรได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างสม่ าเสมอ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

  
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ส่ิงแวดล้อม ภูมิทัศน์และส่ิงอ านวยความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด 
ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 ๒. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในการดูแล บ ารุงรักษาพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 
เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 

๑.1 สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด มีความปลอดภัยมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ 
      การจัดการเรียนรู้ 

  1.2 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
  1.3 นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีจิตส านึกตระหนักในการดูแล บ ารุงรักษาพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 2. เชิงคุณภาพ 

2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้     
      ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒.2 ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   2.3 ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงปัญหา รู้คุณค่า เห็นความส าคัญในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
  
 
 

 



๗๙ 

 

ตัวชี้วัด 
 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียน 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนักถงึปัญหา รู้คุณค่า เห็นความส าคัญในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม   
 
ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา 

 

กิจกรรม 

ปกีารศึกษา 2563 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. การประชุมช้ีแจงคณะครูเกี่ยวกับ 
    การด าเนินงานโครงการฯ 

            

2. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม             

3. ปลูกจิตส านึกอนุรักษ์พลังงาน             

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

            

5. การประเมินผล สรุปผล และรายงาน 
    ผลการด าเนินงานโครงการ 

            

 
สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนวัดเจ้ามูล  
งบประมาณ     ได้รับจัดสรร  จ านวน 150,278 บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 

1 บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม - - 10,000 

2. ปลูกจิตส านึกอนุรักษ์พลังงาน - - 10,000 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อม และแหล่งเรียนรูใ้นโรงเรียน - - 370,921 

รวม - - 390,921 

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 



๘๐ 

 

การประเมินผล 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียน 

การสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

2 นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนกัถึงปัญหา รู้คุณค่า 
เห็นความส าคัญในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

การสังเกต 

การสอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนมีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมส าหรับการจัดกิจกรรม 
  ๒. ผู้เรียนตระหนักในการดูแล บ ารุงรักษา พัฒนาส่ิงแวดล้อมและรู้จักปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
  4. ผู้เรียนมีความเป็นอยู่ถูกสุขลักษณะ ได้รับความสะดวกสบาย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
 

  
ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์) 
 ต าแหน่ง     ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง) 
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 
              ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
   ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

 



๘๑ 

 

ชื่อโครงการ   โครงการโรงเรียนสุจริต 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ สพป.กทม.  ข้อท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
                                ความสามารถ ในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน      ข้อท่ี ๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตาม 
                                มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานสากล  

ข้อท่ี 2  การส่งเสริมให้ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม ส านักความเป็นไทย และวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสรรเสริญ  พูลสุขโข 
ระยะเวลาด าเนินการ     16 พฤษภาคม 2563 – 15 พฤษภาคม 2564 
__________________________________________________________________________________ 
 
หลักการและเหตุผล 

    เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมท่ีอยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบใน
สังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุท าให้เกิดการ
ทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชัน หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อ านาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ีในการหา
ประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อน 
การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินงานท่ีเป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตส านึกให้กับ
นักเรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษาและเมื่อมีการด าเนินงานแล้ว ก็จะได้น าผลท่ีได้ไปใช้
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีความกล้าหาญ

ทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนใน

สังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

     ๒. เพื่อพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน 
กล้าหาญทางจริยธรรม สร้างปัญญาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และพัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
 
 
 
 

 



๘๒ 

 

เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 

๑.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสุจริต การป้องกัน
การทุจริต  คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

1.2 นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม 

 2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
       ๒.2 นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริตสามารถในการเผยแพร่ความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้  
           ในโรงเรียนเครือข่าย ชุมชน และในสังคม 
  
ตัวชี้วัด 
 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนักถงึคุณค่า เห็นความส าคัญของการป้องกันการทุจริต    
 
ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปกีารศึกษา 2563 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1. เสนอและอนุมัติโครงการ 
    ประชุมช้ีแจงคณะครูเกี่ยวกับ 
    การด าเนินงานโครงการฯ 
    และแต่งต้ังคณะท างาน 

            

2. ด าเนินงาน ดังนี ้
    - ITA สุจริต 
    - ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ  
      ป.ป.ช.  สพฐ.  ชุมชน   
    - ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 

            

3. นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการ  
    กิจกรรมท่ีก าหนด 

            

4. ประเมินผลการด าเนินการกิจกรรม             
๕. การประเมินผล สรุปผล และ 
    รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

            

 



๘๓ 

 

สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนวัดเจ้ามูล  
งบประมาณ     ได้รับจัดสรร  จ านวน  100,๐๐๐ บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1 ITA สุจริต - - 2๕,000 
2. ป.ป.ช.  สพฐ.  น้อย  และ  ป.ป.ช.  สพฐ.  ชุมชน   - - 2๕,000 
3. ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน - - 50,๐๐๐ 

รวม - - 100,๐๐๐ 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร่วม

กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

2 นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนกัถึงคุณค่า เห็น
ความส าคัญของของการป้องกันการทุจริต   

การสังเกต 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ป้องกัน
การทุจริต  
 ๒. นักเรียนเผยแพร่ความรู้การป้องการทุจริต แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่าย ชุมชน 
และในสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๘๔ 

 

 
 

 ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายสรรเสริญ  พูลสุขโข) 
 ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

 ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง) 
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 
              ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
   ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

ชื่อโครงการ           ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมท่ีมีบรรยากาศ  
                               เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่             โครงการต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ข้อท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ สพป.กทม. ข้อท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน      ข้อท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก 

ทุกภาคส่วน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ     16 พฤษภาคม 2563 – 15 พฤษภาคม 2564 
 
 

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อม ถือได้ว่าเป็นส่ิงจ าเป็น

อย่างยิ่ง ท้ังในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา โดยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ           
แหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษาต้องพร้อมให้บริการตลอดเวลา เพื่อให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
และเพียงพอต่อบุคลากรภายในโรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการ ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        
แหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมท่ีมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน 
2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 

 
เป้าหมาย 
 1. ด้านปริมาณ 
       ผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายของทุกกิจกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 2. ด้านคุณภาพ 
     บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ       
แหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 
 
ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละ 80 ของกิจกรรมด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
 2. ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
  
 
 
 

 



๘๖ 

 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปกีารศึกษา 2563 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1. การประชุมช้ีแจงคณะครูเกี่ยวกับ 
    การด าเนินงานโครงการฯ 

            

2. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี 
    สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
    - พัฒนาสารสนเทศ 
    - เว็บไซต์โรงเรียน 
    - การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 

            

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อม 
    ภายในสถานศึกษา 
   - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อม  
     และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
   - ห้องสมุดมีชีวิต 

            

4. การประเมินผล สรุปผล และ 
    รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

            

 
สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนวัดเจ้ามูล  
 
งบประมาณ     ได้รับจัดสรร  จ านวน 100,000 บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
- พัฒนาสารสนเทศ 
    - เว็บไซต์โรงเรียน 
    - การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
15,000 

 
- 

 
20,000 

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
   - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อม  
     และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
   - ห้องสมุดมีชีวิต 

 
90,100 

-  
105,100 

รวม 105,100 - 125,100 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 



๘๗ 

 

การประเมินผล 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 80 ของกิจกรรมด าเนินการได้ตาม

เป้าหมาย 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

2 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ การสังเกต 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดเจ้ามูล มีเพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในการจัดการเรียน    
การสอนและการบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

  
ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางสาวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข) 
 ต าแหน่ง       ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง) 
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางตรงศรณ์  ตระกูลสม) 
              ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
   ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 



สรุปประมาณการรายรบั ปกีารศึกษา 2563 
เงินอุดหนุนรายหัว    634,900 บาท 
เงินอุดหนุนท้องถิ่น          1,460,000 บาท (งบอาหารกลางวัน) 
เงินอุดหนุนท้องถิ่น    664,300 บาท (งบอุดหนุนนม) 
เงินอุดหนุนท้องถิ่น       20,400 บาท (งบสื่อการเรียนการสอนอนุบาล 3 ขวบ) 
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   703,028 บาท 
เงิน บกศ.     945,600      บาท     (ค่าจ้างพี่เล้ียงและครูต่างชาติ)                                                          
เงินอื่น ๆ     393,138 บาท (ผ้าป่าการศึกษา) 
  รวม                   4,821,366 บาท 

********************************** 
 

สรุปประมาณการรายจ่าย ปกีารศกึษา 2563 

ชื่อโครงการ 
แหล่งเงินงบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 

เงินปัจจัย 
พื้นฐาน 

เงิน บกศ. งบท้องถ่ิน งบอื่นๆ 

งบประจ า 
   - สาธารณูปโภค 
   - ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 
   - จ้างครูพี่เล้ียง 
   - จ้างพี่เล้ียง 
   - จ้างครูอัตราจ้าง 
   - จ้างครูต่างชาติ 
โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 
   1. ส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 
   3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ    
   4. ส่งเสริมทักษะการท้างาน
ร่วมกัน รักการท้างาน และมีเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพสุจริต 
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ชื่อโครงการ 
แหล่งเงินงบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 

เงินปัจจัย 
พื้นฐาน 

เงิน บกศ. งบท้องถ่ิน งบอื่นๆ 

โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 
   5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดี     
   6. พัฒนาคุณภาพการจัด
ประสบการณ์ปฐมวัย 
   7. พัฒนาหลักสูตรเข้าสู่
มาตรฐานสากล และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ   
   8. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 
 โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   9. พัฒนางานธุรการ สารบรรณ 
การเงินและพัสดุ 
โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   10. ส่งเสริมการบริหารและการ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
และภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
   11. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป 
   12. พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
   13. โรงเรียนคุณธรรม 
   13. ส่งเสริมจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์ และพัฒนาส่ิงแวดล้อม   
   14. โรงเรียนสุจริต      
   15. ส่งเสริมการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ 
และส่ิงแวดล้อมท่ีมีบรรยากาศเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
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62,938 

 (ผ้าป่าการศึกษา) 

 
 
- 

 
- 

 
 

- 
 
 

- 
 

 
- 
 

 
100,000 
 

- 
 

- 
 

100,000 
 

- 
130,200 

รวม 634,900 703,028 - 945,600      2,144,700 393,138 
รวมทั้งสิ้นทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่าย 4,821,366 บาท 

 



๘๘ 

 

ส่วนที่  4 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

 

ตาราง 1 ปฏิทนิปฏบิตัิกิจกรรมโรงเรียนวดัเจ้ามูล ปีการศกึษา 25๖3 
 

ท่ี วัน  เดือน  ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1  พ.ค. 25๖3 
มอบตัวนักเรียน รับหนังสือเรียนและ 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

งานสัมพันธ์ชุมชน 

2  พ.ค. 25๖3 ประชุมเปิดเตรียมการจัดตารางสอน งานวิชาการ 
3  พ.ค. 25๖3 เปิดภาคเรียนท่ี 1/25๖2 งานวิชาการ 
4 พ.ค. 25๖3 วันงดสูบบุหรี่โลก งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
5 พ.ค. 25๖3 กิจกรรมตักบาตรสะสมบุญ งานสัมพันธ์ชุมชน 
6 มิ.ย. 25๖3 วันไหว้คร ู งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
7 มิ.ย. ๒๕๖3 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน 
8  มิ.ย. 25๖3 สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
9 มิ.ย. 25๖3 วันสุนทรภู่ งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

10 มิ.ย. 25๖3 กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

11 ก.ค. 25๖3 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ประจ าปี 25๖2 

งานกิจกรรมลูกเสือ 

๑2  ก.ค. 2563 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา งานสัมพันธ์ชุมชน 

13  ก.ค. 25๖3 
กิจกรรมตักบาตรสะสมบุญ  
ถวายเทียนจ าน าพรรษาและอาบน  าฝน 

งานสัมพันธ์ชุมชน 

๑4  ก.ค. ๒๕๖3 กิจกรรมทัศนศึกษา งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

๑5  ก.ค. ๒๕๖3 
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลท่ี 10 

งานสัมพันธ์ชุมชน 

16 ก.ค. 2563 จัดกิจกรรมวันภาษาไทย งานวิชาการ 
17 ส.ค 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ งานสัมพันธ์ชุมชน 

๑8  ส.ค. ๒๕๖3 
การแสดงผลงานทางวิชาการ  
“เปิดบ้านเจ้ามูลอัจฉริยะจรรยา 
สู่ประชาคมอาเซียน” 

งานวิชาการ 

19 ส.ค. 25๖3 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙  
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

งานสัมพันธ์ชุมชน 

๒0 ส.ค. 25๖3 จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งานวิชาการ 
๒1 ส.ค. 25๖3 กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

 



๘๙ 
 

ท่ี วัน  เดือน  ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
22 ก.ย. 25๖3 กิจกรรมตักบาตรสะสมบุญ งานสัมพันธ์ชุมชน 

23 ต.ค. 25๖3 
สอบวัดและประเมินผลการเรียน  
ปลายภาคเรียนท่ี 1/25๖2 

งานวิชาการ 

24 ต.ค. 25๖3 ปิดภาคเรียนท่ี 1/25๖2 งานวิชาการ 
25 พ.ย. 25๖3 เปิดภาคเรียนท่ี 2/25๖2 งานวิชาการ 

26 พ.ย. 25๖3 
แข่งขันความสามารถทางวิชาการ 
นักเรียนงานศิลปหัตถกรรมระดับเขต
พื นท่ีการศึกษา 

งานวิชาการ 

27 พ.ย.๒๕๖2 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  งานกิจกรรมลูกเสือ 
28 พ.ย. 25๖3 จัดกิจกรรมวันลอยกระทง งานสัมพันธ์ชุมชน 
29 พ.ย. 25๖3 พิธีถวายพวงมาลา รัชกาลท่ี 6 งานกิจกรรมลูกเสือ 
30 พ.ย. 25๖3 กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

31 ธ.ค. 25๖3 
จัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช (วันพ่อแห่งชาติ) 

งานสัมพันธ์ชุมชน 

32 ธ.ค. ๒๕๖3 กิจกรรมทัศนศึกษา งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
33 ธ.ค. 25๖3 จัดงานวันคริสต์มาส งานวิชาการ 
34 ธ.ค. 25๖3 วันพระเจ้าตากสินมหาราช งานสัมพันธ์ชุมชน 
35 ธ.ค. 25๖3 ตักบาตรส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ งานสัมพันธ์ชุมชน 
36 ม.ค. 2564 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน 
37 ม.ค. 2564 สอบ Pre O-NET นักเรียนชั น ป.6 งานวิชาการ 
38 ม.ค. ๒๕๖4 กิจกรรม day camp งานกิจกรรมลูกเสือ 
39 ม.ค. 2564 จัดกิจกรรมวันเด็ก - กีฬาสี งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
40 ม.ค. 2564 วันครู งานวิชาการ 
41 ม.ค. 2564 กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
42 ก.พ. 2564 สอบ  O-NET นักเรียนชั น ป.6 งานวิชาการ 
43 ก.พ. 2564 แนะแนวศึกษาต่อ งานวิชาการ 
44 ก.พ. 2564 จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ งานวิชาการ 

45 ก.พ. 2564 
สัปดาห์ประชาธิปไตยและ เลือกตั ง
ประธานและคณะกรรมการนักเรียน 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

46 ก.พ. 2564 กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
47 ก.พ. 2564 ประเมินการอ่านเขียน ป.1 - ป.6 งานวิชาการ 
48 ก.พ. 2564 ทดสอบขอ้สอบกลาง ป. 2 , 4 , 5 งานวิชาการ 
49 ก.พ. ๒๕๖4 กิจกรรมตักบาตร เวียนเทียนวันมาฆบูชา งานสัมพันธ์ชุมชน 
50 มี.ค. 2564 จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน 



๙๐ 
 

      
ท่ี    วัน  เดือน  ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

51 มี.ค. 2564 สอบ NT นักเรียนชั น ป. 3 งานวชิาการ 

52 มี.ค. 2564 
สอบวัดและประเมินผลการเรียน 
ปลายภาคท่ี 2/25๖1 

งานวัดผลและประเมินผล 

53 มี.ค. 2564 
จัดงานบัณฑิตน้อยนักเรียนท่ีจบ
การศึกษาชั นอนุบาลปีท่ี  2 

งานวิชาการ 

54 มี.ค. 2564 
งานปัจฉิมนิเทศและจัดงานการ
แสดงก่อนปิดภาคเรียน 

งานวิชาการ 

55 มี.ค. ๒๕๖4 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจครู งานบุคคล 
56 มี.ค. ๒๕๖4 อนุมัติผลการเรียน งานวิชาการ 
57 เม.ย. 2564 ปิดภาคเรียนท่ี 2/25๖1 งานวิชาการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

ตาราง 2 ปฏิทนิปฏบิตัิงานของฝ่ายบรหิารโรงเรียนวัดเจ้ามูล ปีการศกึษา 25๖3 
 

 

ท่ี วัน  เดือน  ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1  พ.ค. 25๖3 เปิดภาคเรียนท่ี 1/25๖1 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
2  มิ.ย. 25๖3 เบิกงบประมาณประจ าเดือน มิ.ย.2561 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
3  มิ.ย. 25๖3 รายงานจ านวนนักเรียน Student’51 ฝ่ายธุรการ 
4  มิ.ย. 2563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน 
5 ก.ค. 25๖3 เบิกงบประมาณประจ าเดือน ก.ค.2562 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
6 ส.ค. 25๖3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน 
7 ส.ค. 25๖3 เบิกงบประมาณประจ าเดือน ส.ค.2562 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
8 ก.ย. 2563 เบิกงบประมาณประจ าเดือน ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
9 ก.ย. – ต.ค. 25๖3 ตรวจสอบภายในประจ าปี 2562 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

10 ต.ค. 25๖3 
สอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียน 
ท่ี 1/2562 

งานวัดผลประเมินผล 

11 ต.ค 2563 เบิกงบประมาณประจ าเดือน ต.ค.2562 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

12 ต.ค. 25๖3 
วางแผนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา,แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
2562 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
ฝ่ายบริหารบุคคล 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

13 ต.ค. ๒๕๖3 ประกาศปิดภาคเรียนท่ี 1/2562 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
14 พ.ย. 2563 เปิดภาคเรียนท่ี 2/2562 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
15 พ.ย. 2563 แจ้งผลการสอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
16 พ.ย. 25๖3 เบิกงบประมาณประจ าเดือน พ.ย.2562 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

17 พ.ย. – ธ.ค. 2563 
ติวข้อสอบนักเรียนชั น ป.3 และ ป.6  
เพื่อเตรียมสอบ NT, O - NET 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

18 พ.ย. 25๖3 
รับตรวจประกันคุณภาพภายในจาก 
สพป. กทม. 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

19 ธ.ค. 25๖3 เบิกงบประมาณประจ าเดือน ธ.ค.2562 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

20 
ธ.ค. 25๖3 –  
ก.พ. 2564 

รับสมัครนักเรียนชั นอนุบาล - ป.1 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
 
 
 
 



๙๒ 
 

ตาราง 2 ปฏิทนิปฏบิตัิงานของฝ่ายบรหิารโรงเรียนวัดเจ้ามูล ปีการศกึษา 25๖3 (ต่อ) 
 

 

ท่ี วัน  เดือน  ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

21 ม.ค. 2564 
เบิกงบประมาณประจ าเดือน ม.ค. 
2563 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

22 ก.พ. 25๖4 สอบ O – NET นักเรียนชั น ป.6 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

23 ก.พ. 2564 
เบิกงบประมาณประจ าเดือน ก.พ. 
2563 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

24 ก.พ. 2564 นักเรียนชั นอนุบาลรายงานตัว คณะครู/ธุรการ 
25 ก.พ. 2564 สัปดาห์นิเทศการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ 
26 ก.พ. 2564 นักเรียนชั น ป.1 รายงานตัว คณะครู/ธุรการ 

27 ก.พ. 2564 
ประเมินการอ่านออก ป.1  
ปีการศึกษา 2563 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

28 มี.ค. 2564 เบิกงบประมาณประจ าเดือน มี.ค.2562 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
29 มี.ค. 2564 สรุปแผนงานและโครงการปี 2562 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
30 มี.ค. 2564 สอบ NT นักเรียนชั น ป.3  ฝ่ายบริหารวิชาการ 

31 มี.ค. 25๖4 
สอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียน 
ท่ี 2/2562 

งานวัดผลและประเมินผล 

32 มี.ค. 2564 
สรุปแผนงานโครงการปี 2563 
จัดท าแผนงานโครงการปี 2563 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

33 มี.ค. 2564 จัดท าตารางสอนปีการศึกษา 2564 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
34 มี.ค. 2564 ประกาศผลสอบ O – NET ป.6 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
35 มี.ค. 2564 อนุมัติผลการสอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ 

36 มี.ค. 2564 
ออกใบรับรองนักเรียนชั น ป.6 
สมัครต่อ ม.1 

ฝ่ายธุรการ 

37 มี.ค. 2564 ประกาศผลสอบนักเรียนชั น ป.1 - ป.6 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

38 มี.ค. 2564 
นักเรียนชั น ป.6 จบการศึกษา 
รับใบ ปพ.1 

ฝ่ายธุรการ 

39 มี.ค. 2564 
ประชุมวางแผนการด าเนินงานใน 
ปีการศึกษาต่อไป 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

40 เม.ย. – พ.ค. 2564 ปิดภาคเรียนท่ี 2/2563 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
41 เม.ย. 2564 ประกาศผลสอบการอ่าน ป.1 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

42 เม.ย. 2564 รับย้าย/สมัคร/แก้หลักฐานเข้าเรียน 
งานทะเบียนนักเรียน/ 
ฝ่ายธุรการ 

43  เม.ย. 2564 ประกาศผลสอบ NT ป.3 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 



๙๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 

 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

ท่ี วัน  เดือน  ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 12 ก.ค. 25๖3 
ประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปกีารศึกษา 2562 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
หัวหน้างานวิชาการ 
หัวหน้างานงบประมาณ 
หัวหน้างานบุคคล 
หัวหน้างานท่ัวไป 

2 12-31 ก.ค. 2563 
คณะครูสรุปผลโครงการปีการศึกษา 2561 
พร้อมท้ังน าเสนอโครงการใหม่ประจ าปี 2562 

คณะครู 

3 15 ก.ค. – 31 ก.ค. 
2563 

คณะผู้จัดท ารวบรวมโครงการและจัดพิมพ์รูปเล่ม
แผนปฏิบัติราชการ 

คณะผู้จัดท า 

๔ ก.ค. 2563 น าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕ 13 ส.ค. 25๖3 ท ารูปเล่มแจกคณะครู คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 

 

 

คณะผู้จดัท า 

อ านวยการ 

               นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นางตรงศรณ์ ตระกูลสม               หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

2. นางสาวฐาปนี ทองมิ่ง                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

3. นางสุทธินันท์ พูลเกิด                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์            หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

5. คณะครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล 

 

คณะกรรมการผู้จัดพิมพ์ 

            1. นายวิทยา  ศรีอาราม                    ประธานกรรมการ 

            ๒. นายพรหมฤทธิ์  ไชยต้นเทือก           กรรมการและเลขานุการ 

            ๓. นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

ท่ี  ๕๑ / ๒๕๖๓ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

------------------------------   
  ด้วย โรงเรียนวัดเจ้ามูล  จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิ บั ติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒                  
ของโรงเรียนวัดเจ้ามูล อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ ของพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  ดังนี้ 
 

๑. กรรมกำรอ ำนวยกำร 
    นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด ผู้อ านวยการโรงเรียน ท่ีปรึกษา 
    นางตรงศรณ์  ตระกูลสม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ท่ีปรึกษา 
    นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ ท่ีปรึกษา 
    นางสุทธินันท์  พูลเกิด หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ท่ีปรึกษา 
    นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป ท่ีปรึกษา 
หน้ำที่   ให้ค าปรึกษา แนะน า เกีย่วกับการจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
๒. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
    ๒.๑ นางตรงศรณ์  ตระกูลสม ครู ประธานกรรมการ 
    ๒.๒ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์ ครู รองประธานกรรมการ 
    ๒.๓ นางสาวภคมน  บุตะเคียน ครู กรรมการ 
    ๒.๔ นายนพดล  จตุไพบูลย์ ครู กรรมการ 
    ๒.๕ นางสาวนุชจรินทร์  อิ่มเอบิสุข ครู กรรมการ 
    ๒.๖ นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย์ ครู กรรมการ 
    ๒.๗ นายศม  มั่นใจตน ครูผู้ช่วย กรรมการ 
    ๒.๘ นางสาวนฤรัตน์  มะโนอิ่ม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
    ๒.๙ นางสาววาริพินท์ุ  สุขสิงห์ ครูผู้ช่วย กรรมการ                                                                                                      
    ๒.๑๐ นางสาวอัญชลี  สารรักษ์ พนักงานราชการ กรรมการ 
    ๒.๑๑ นางสาววาริพินท์ุ  สุขสิงห์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
    ๒.๑๒ นายพรหมฤทธิ์  ไชยต้นเทือก ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
    ๒.๑๓ นายวิทยา  ศรีอาราม ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าท่ี... 



 - ๒ - 

 
หน้ำที่   ๑. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๒. จัดท ารูปเล่มให้มีความสมบูรณ์เรียบร้อย 
 ๓. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 ๔. มอบกลุ่มบริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
          ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 ให้คณะกรรมการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
  
    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    

  
  

(นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
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