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ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 ตามที ่โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ที ่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2561-2564) ของโรงเรียนซึ่งเกิดจากความ
ร่วมมือของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรียนพญาไท ได้พิจารณาเห็นชอบตามมติที ่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/2564 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
ของโรงเรียนพญาไท ขอให้การดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการในปีการศึกษา 2564 นี้ 
ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการบริหารและการพัฒนาการศึกษาที่กำหนดไว้  
 
 
 
 
          (นายกฤช  กาญจนาภา) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพญาไท 
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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนพญาไท ได้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กลยุทธ์สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ของโรงเรียน และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและงบประมาณรายได้ของสถานศึกษา มีความคุ้มค่า 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน  
 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี จากการร่วมมือของคณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
 
          
 
         (นางพีรานุช   ไชยพิเดช) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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สารบัญ 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว 

รายการ จำนวนนักเรียน คนละ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
อนุบาล 1            141       1,700        239,700   
อนุบาล 2            150       1,700        255,000   
อนุบาล 3            135       1,700        229,500   

ประถมศึกษาปีที่ 1            243       1,900        461,700   
ประถมศึกษาปีที่ 2            240       1,900        456,000   
ประถมศึกษาปีที่ 3            233       1,900        442,700   
ประถมศึกษาปีที่ 4            200       1,900        380,000   
ประถมศึกษาปีที่ 5            208       1,900        395,200   
ประถมศึกษาปีที่ 6            207       1,900        393,300   

รวม         1,757      3,253,100   
ประมาณการเงินค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

รายการ 
จำนวน 
นักเรียน 

ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ 
คนละ จำนวนเงิน คนละ จำนวนเงิน คนละ จำนวนเงิน 

อนุบาล 1 141 200  28,200    100  14,100  300  42,300  
อนุบาล 2 150  200  30,000  100  15,000  300  45,000  
อนุบาล 3 135  200  27,000  100  13,500  300  40,500  

ประถมศึกษาปีที่ 1 243  656  159,408  195  47,385  360  87,480  
ประถมศึกษาปีที่ 2 240  650  156,000  195  46,800  360  86,400  
ประถมศึกษาปีที่ 3 233  653  152,149  195  45,435  360  83,880  
ประถมศึกษาปีที่ 4 200  707  141,400  195  39,000  360  72,000  
ประถมศึกษาปีที่ 5 208  846  175,968  195  40,560  360  74,880  
ประถมศึกษาปีที่ 6 207  859  177,813  195  40,365  360  74,520  

รวม 1,757   1,047,938    302,145    606,960  
ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รายการ จำนวนนักเรียน คนละ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
อนุบาล 1            141         430       60,630   
อนุบาล 2            150         430       64,500   
อนุบาล 3            135         430       58,050   

ประถมศึกษาปีที่ 1            243         480     116,640   
ประถมศึกษาปีที่ 2            240         480     115,200   
ประถมศึกษาปีที่ 3            233         480     111,840   
ประถมศึกษาปีที่ 4            200         480       96,000   
ประถมศึกษาปีที่ 5            208         480       99,840   
ประถมศึกษาปีที่ 6            207         480       99,360   

รวม         1,757      822,060   
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ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ที ่ ประเภทรายรับ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1  เงินอุดหนุนรายหัว  3,253,100  (คำนวนจากนักเรียน ปีการศึกษา 2563)  
2  เงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา     
  2.1 ค่าหนังสือเรียน  1,047,938  (คำนวนจากนักเรียน ปีการศึกษา 2563)  
  2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน  302,145  (คำนวนจากนักเรียน ปีการศึกษา 2563)  
  2.3 ค่าเครื่องแบบ  606,960  (คำนวนจากนักเรียน ปีการศึกษา 2563)  
  2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  822,060  (คำนวนจากนักเรียน ปีการศึกษา 2563)  

3  เงินรายได้สถานศึกษา  8,120,760  
4  เงินโครงการห้องเรียน MEP  10,270,960  
5  เงินสมาคมฯ  5,232,208  
6  เงินอุดหนุนท้องถิ่น     

   6.1 โครงการอาหารกลางวัน  7,172,000  200*20*1793  
   6.2 อาหารเสริมนม  2,642,882  200*7.37*1793  
   รวมทั้งสิ้น  39,471,013   

  

ประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2564  

ที ่
กลุ่มบริหาร/

ประเภท 

เงินงบประมาณ 

อุดหนุน 
สนับสนุน
เรียนฟรี 

รายได้
สถานศึกษา 

โครงการMEP สมาคมฯ 
อุดหนุน
ท้องถิ่น 

รวม 

1 ค่า
สาธารณูปโภค 1,000,000 - 145,200 1,800,000 1,000,000 - 3,945,200 

2 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 841,860 - - - - - 841,860 

3 กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 880,620 822,060 358,600 1,000,000 858,600 - 3,919,880 

4 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 140,310 - 6,098,240 8,000,000 3,000,000 - 17,238,550 

5 กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 140,310 - 1,518,720 - 976,920 - 2,635,950 

6 งบกลาง 250,000 - - - - - 250,000 

7 
ค่าอุปกรณ์ 
เครื่องแบบ 
หนังสือเรียน 

- 2,654,956 - - - - 2,654,956 

8 ค่าโครงการ
อาหารกลางวัน - - - - - 7,172,000 7,172,000 

9 ค่าอาหาร 
เสริมนม - - - - - 2,642,882 2,642,882 

  รวมเงินแต่ละ
ประเภท 3,253,100 3,477,016 8,120,760 10,800,000 5,835,520 9,814,882 41,301,278 

รวมทั้งสิ้น 41,301,278 
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สรุปข้อมูลการเสนอของบประมาณปีการศึกษา 2564 จำแนกตามกลุ่มบริหาร 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอื่น ๆ รวม 

1  หนูน้อยสดใสร่างกายแข็งแรง   ปฐมวัย   50,000   -     -    50,000 
2   หนูน้อยคนเก่ง   ปฐมวัย   50,000   -     -    50,000 
3   เด็กดีมสีุข   ปฐมวัย   50,000   -     -    50,000 
4  โครงการ MEP   ปฐมวัย   -     -     -    - 
5  นิเทศภายใน   ปฐมวัย   3,000   -     -    3,000 
6  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ปฐมวัย  10,000   -     -    10,000 
7 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิการเรยีนกลุ่ม

สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  
ครูนิตยา  40,000   -     -    40,000 

8 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

ครูพงษ์พิศักดิ์  40,000   -     -    40,000 

9 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิการเรยีนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

ครูศศิธร  40,000   -     -    40,000 

10 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ฯ    

ครูณัฐพล  40,000   -     -    40,000 

11 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ   

ครูอภิญญา  40,000   -     -    40,000 

12 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  

ครูไพศาล  40,000   -     -    40,000 

13 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิ กลุม่สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  

ครูชลธิชา  40,000   -     -    40,000 

14 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิ กลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ  

ครูจิรชยา  40,000   -     -    40,000 

15 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ครูแววนภา  30,000   -     -    30,000 
16 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน  (O-NET)  

ครูสุวรรณา  40,000   -     -    40,000 

17 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิการสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรยีนระดับชาติ (NT)  

ครูอัจฉรา  40,000   -     -    40,000 

18 ค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์   ครูจิรชยา  10,000   -     -    10,000 
19 ห้องสมุดเพื่อการเรยีนรู้และ

ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน  
ครูลักขณา  40,000   -     -    40,000 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอื่น ๆ รวม 

20 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิรายวิชา IS  ครูกฤติยา  30,000   -     -    30,000 
21 การนิเทศภายใน   ครูโชติกา  5,000   -     -    5,000 
22 เพิ่มประสิทธิภาพงานวัดผล

และประเมินผล  
ครูวนัสนันท์  40,000   -     -    40,000 

23 การสนับสนุน ส่งเสริม การ
วิจัยในช้ันเรียนสำหรับครู  

ครูคุณกติต ์  5,000   -     -    5,000 

24 พัฒนาแหล่งเรียนรู้นวัตกรรม  ครูธนพล  48,860   -     -    48,860 
25 เพิ่มประสิทธิภาพการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  
ครูศศิธร  30,000   -     -    30,000 

26 พัฒนาศักยภาพนักเรยีน
การศึกษาพิเศษ  

ครูเฉลมิวุฒ ิ  40,000   -     -    40,000 

27 Mini English Program  ครูนพวรรณ  -     -     -    - 
28  English Camp  ครูนพวรรณ  -     -     -    - 
29 เรียนภาษาอังกฤษกับประเทศ

เพื่อนบ้าน  
ครูจุฑามาศ  -     -     -    - 

30 ห้องเรียนนวัตกรรมออนไลน์  รองฯอุไรวรรณ  -     -     -    - 
31 บริหารหลักสตูร  รองฯอุไรวรรณ -  -     -    - 
 รวม  841,860  -     -    841,860 
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สรุปข้อมูลการเสนอของบประมาณปีการศึกษา 2564 จำแนกตามกลุ่มบริหาร 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอื่น ๆ รวม 

1  สารสัมพันธ์บ้านโรงเรียน
ปฐมวัย  

 ปฐมวัย  30,000  - -  30,000 

2  ท่องไปในโลกกว้างปฐมวัย   ปฐมวัย  - 183,180  - 183,180  
3  หนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง   ปฐมวัย  10,000  -  - 10,000  
4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย   ปฐมวัย  10,000   - - 10,000  
5 พัฒนางานอาคารสถานท่ีและ

สิ่งแวดล้อม  
ครูเฉลมิวุฒ ิ 600,000  - 1,500,000 2,100,000  

6 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

ครูลักขณา 20,000  - - 20,000  

7 พัฒนางานประชาสัมพันธ์  ครูศรสีมร 40,000  - 358,600 398,600  
8 สวัสดิการร้านค้าโรงเรียน

พญาไท  
ครูสุคนธ ์ - -  - - 

9 โรงเรียนวิถีพุทธ  ครูศิริกาญจน ์ 10,000  - - 10,000 
10 เด็กดีศรีพญาไท  ครูนิตยา 5,000  - -    5,000  
11 ส่งสรมิระเบียบวินัยนักเรียน  ครูสุทัศน์  5,000  -    -    5,000  
12 ปลูกผักปลอดสารพิษตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ครูสายรุ้ง  
ครูรุ่งนภา 

10,000  -    -    10,000  

13 โรงอาหารพญาไท สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ  

รองฯแสงอรณุ 10,000  -      -    10,000  

14 ภารกิจองค์กรหลักโรงเรียน
พญาไท  

รองฯฐิติมา 20,000  -    -    20,000  

15 พัฒนาระบบสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  

ครูศิวพร 30,000  -    -    30,000  

16 ต่อต้านยาเสพตดิ  ครูสุทัศน์ 
ครูอาคม 

5,000  -    -    5,000  

17 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ครูพิณพิชา 5,000  -    -    5,000  
18 ป้องกันเฝ้าระวังโรคตดิเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019  
รองฯฐิติมา 30,000  -    -    30,000  

19 สังคมหัวแข็ง  ครูณัฐพล  
ครูสายรุ้ง 

2,000  -    -    2,000  

20 โรงเรียนส่งเสริมเพศวิถีและ
ทักษะชีวิต  

ครูสายรุ้ง 3,620  -    -    3,620  

21 ประกันชีวิตหมู่  ครูอมรวรรณ -    -    358,600  358,600  
22 โรงเรียน ECO SCHOOL  ครูเฉลมิวุฒ ิ 

ครูสายรุ้ง  
ครูสุทัศน์ 

5,000  -    -    5,000  

23 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก
พญาไทดดูี 4.0  

ครูไพศาล 20,000  -    -    20,000  
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอื่น ๆ รวม 

24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ครูไพศาล -  300,000 -  300,000 
25 ท่องไปในโลกกว้าง  รองฯฐิติมา -  338,880 - 338,880 
26 โรงเรียนคุ้มครองเด็ก  ครูณัฐพล -  -  - -  
27 อาหารกลางวันนักเรียน   ครูอมรวรรณ  -  -  7,172,000 7,172,000 
28 อาหารเสริมนม   ครูอมรวรรณ  -  -  2,642,882 2,642,882 
29 งานอนามัยโรงเรียน   ครูสายรุ้ง  5,000  -  - 5,000 
30 ปัจฉิมนิเทศ   ครูสุวรรณา  5,000  - - 5,000 
31 โรงเรียนสุจริต   ครูอมรวรรณ   -  - -  -  
 รวม  841,860 638,880 9,814,882 11,304,382 
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สรุปข้อมูลการเสนอของบประมาณปีการศึกษา 2564 จำแนกตามกลุ่มบริหาร 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ป ี
เงินอ่ืน ๆ รวม 

1   จัดจ้างบุคลากร
สนับสนุนการศึกษา  

 รองฯฐิติมา  -  - 17,098,240 17,098,240 

2   พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

 รองฯฐิติมา  120,310  - - 120,310  

3   สร้างขวัญกำลังใจครู
และบุคลากร  

 รองฯฐิติมา  20,000  - - 20,000  

 รวม  140,310 - 17,098,240 17,238,550 

 
สรุปข้อมูลการเสนอของบประมาณปีการศึกษา 2564 จำแนกตามกลุ่มบริหาร 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ป ี
เงินอ่ืน ๆ รวม 

1  สวัสดิการเงินกู้โรงเรียน
พญาไท  

ครูกาญจนา -  - -  -  

2  เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพด้านการ
ใช้งบประมาณ  

ครูอมรวรรณ 140,310 - - 140,310 

3 สาธารณูปโภค
สถานศึกษา  

ครูกาญจนา 1,000,000 -  2,945,200 3,945,200 

4 ตามนโยบายเรียนฟรี 
15 ปี (หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบ)  

ครูกาญจนา -  2,654,956  - 2,654,956 

5 คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา  

ครูกาญจนา -  -  1,518,720 1,518,720 

6 การเงินและพสัดุ  ครูกาญจนา   - - -  - 
7 โครงการอุปกรณ์และ

อาหารว่างสำหรับเด็ก
ปฐมวัย  

ปฐมวัย - - 976,920 976,920 

 รวม  114,0310 2,654,956 5,440,840 9,236,106 
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ปฏิทินแผนปฏิบตัิการโรงเรียนพญาไท  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
    

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
พ.ค.๖๔ กิจกรรมการปรับปรุงห้องเรียนใน 

โครงการ Mini English Program ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

นางสาวนพวรรณ  เอ่ียมจันทร์ วิชาการ 

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
มิ.ย.๖๔ โครงการนิเทศภายใน นางสาวศรัญวิภา   เงินดี วิชาการ 
มิ.ย.๖๔ กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทย 

วันสุนทรภู ่
นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์ วิชาการ 

มิ.ย.๖๔ กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวอัจฉรา  โพธิ์สุวรรณ วิชาการ 
มิ.ย.๖๔ กิจกรรมรับน้องใหม่ นางสาวนันทิดา ศรีสังข์ ทั่วไป 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ก.ค.๖๔ กิจกรรมปฐมวัยร่างกายแข็งแรง นางสาวปิยาภัสร์ ประสงค์ วิชาการ 
ก.ค.๖๔ กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย นางสาวปิยาภัสร์ ประสงค์ วิชาการ 
ก.ค.๖๔ กิจกรรมรักษ์สุขภาพ นางสาวปิยาภัสร์ ประสงค ์ วิชาการ 
ก.ค.๖๔ กิจกรรมหนูน้อยรักษ์ความเป็นไทย นางสาวจิรภัทร์  กาญจนครุฑ วิชาการ 
ก.ค.๖๔ กิจกรรม MORNING ASSEMBLY นางสาวดุษณี  สามงามเหล็ก วิชาการ 
ก.ค.๖๔ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์ วิชาการ 
ก.ค.๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงาน

คุณธรรมสำหรับครู 
นางแววนภา  กาญจนาวดี วิชาการ 

ก.ค.๖๔ โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ วิชาการ 

ก.ค.๖๔ กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ วิชาการ 
ก.ค.๖๔ กิจกรรมสอบพญาไทเทสต์ครั้งที่ ๑ นางสาววนัสนันท์  ใจมณี วิชาการ 
ก.ค.๖๔ กิจกรรมการส่งเสริมทักษะทาง

ภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน
วิชาการ (EP/MEP open house) 

นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมจันทร์ วิชาการ 

ก.ค.๖๔ กิจกรรมสารสัมพันธ์ นางสาวนันทิดา ศรีสังข์ ทั่วไป 
ก.ค.๖๔ กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์ นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์ ทั่วไป 

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
ส.ค.๖๔ กิจกรรมภาษาพาสนุก นางสาวณัฏฐา สนุกล้ำ วิชาการ 
ส.ค.๖๔ กิจกรรมคณิตศาสตร์หรรษา นางสาวณัฏฐา สนุกล้ำ วิชาการ 
ส.ค.๖๔ กิจกรรม UNPLUGGED CODING  นางสาวณัฏฐา สนุกล้ำ วิชาการ 
ส.ค.๖๔ กิจกรรม ไฮสโคป (high scope) นางสาวณัฏฐา สนุกล้ำ วิชาการ 
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วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ส.ค.๖๔ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่ง

ประเทศไทย 
นางสาวศรัญวิภา   เงินดี วิชาการ 

ส.ค. ๖๔ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ น.ส.ศศิธร เขียวกอ วิชาการ 
ส.ค.-พ.ย. 

๖๔ 
กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

น.ส.อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ วิชาการ 

ส.ค.๖๔ วันอาเซียน (ASEAN DAY CAMP) นายณัฐพล  มะลิทอง วิชาการ 
ส.ค. ๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงาน

คุณธรรมนักเรียนชั้น ป.๕ – ป.๖ 
นางแววนภา  กาญจนาวดี วิชาการ 

ส.ค.๖๔ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

นางสาววนัสนันท์  ใจมณี วิชาการ 

ส.ค.๖๔ กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม นางสาวณัฐชลัย อำนาจวัฒนกุล ทั่วไป 
ส.ค.๖๔ กิจกรรมหนูทำได้ นางสาวณัฐชลัย อำนาจวัฒนกุล ทั่วไป 
ส.ค.๖๔ กิจกรรมนักประดิษฐ์รีไซเคิล นางสาวณัฐชลัย อำนาจวัฒนกุล ทั่วไป 
ส.ค.๖๔ พัฒนาห้องศูนย์สื่อปฐมวัย นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ ทั่วไป 
ส.ค.๖๔ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และพ้ืนที่เล่นน้ำ

เล่นทราย 
นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ ทั่วไป 

ส.ค.๖๔ กิจกรรม Big Cleaning Day นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ ทั่วไป 
เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

ก.ย.๖๔ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
อนุบาล Mini English Camp For Kids 

นางสาวดุษณี  สามงามเหล็ก วิชาการ 

ก.ย.๖๔ วันสันติภาพสากล นายณัฐพล  มะลิทอง วิชาการ 
ก.ย.๖๔ กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ นางสาววนัสนันท์  ใจมณี วิชาการ 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
ต.ค. ๖๔ 

 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน น.ส.กาญจนา เชาวลิต 

 
วิชาการ 

ต.ค.๖๔ การประกวดมารยาทไทย 
 

นายณัฐพล  มะลิทอง วิชาการ 

ต.ค.๖๔ โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับประเทศ
เพ่ือนบ้านพัฒนาทักษะทางสังคมและ
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

นางสาวจุฑามาศ นามจันทร์ดา วิชาการ 

ต.ค.๖๔ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 และ 5-6 

นางแววนภา  กาญจนาวดี 
นางสาวศริิกาญจน์  สุทธิปัญโญ 

ทั่วไป 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
พ.ย. ๖๔ – 
ม.ค.๖๕ 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส.ศศิธร เขียวกอ วิชาการ 

พ.ย.๖๔ 
ม.ค.๖๕ 

มือใหม่หัดค้า 
 

นายณัฐพล  มะลิทอง วิชาการ 
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วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ย.๖๔ โครงการEnglish Camp นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมจันทร์ วิชาการ 
พ.ย.๖๔ โครงการท่องไปในโลกกว้าง นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ ทั่วไป 
พ.ย.๖๔ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา นางสาวสุวรรณา  แย้มอรุณ ทั่วไป 
พ.ย.๖๔ กิจกรรมหนังสือสารสัมพันธ์ นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์ ทั่วไป 
พ.ย.๖๔ กิจกรรมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี

ระดับอุดมศึกษาครูและสอบธรรมศึกษา
ชั้นตรี-ชั้นโท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่  4-6    

นางแววนภา  กาญจนาวดี 
นางสาวศิริกาญจน์  สุทธิปัญโญ 

ทั่วไป 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
ธ.ค.๖๔ กิจกรรม Christmas Day นางจิรชยา จาระนัย วิชาการ 

 โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-
NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ วิชาการ 

ธ.ค.๖๔ กิจกรรมเตรียมพร้อมสู่ O-NET นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ วิชาการ 
ธ.ค.๖๔ กิจกรรมพิชิต O-NET นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ วิชาการ 
ธ.ค.๖๔ กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ นางสาวอัจฉรา  โพธิ์สุวรรณ วิชาการ 
ธ.ค.๖๔ กิจกรรมสอบพญาไทเทสต์ครั้งที่ ๒ นางสาววนัสนันท์  ใจมณี วิชาการ 
ธ.ค.๖๔ กิจกรรม การจัดสอบวัดระดับทักษะด้าน

ภาษาด้วย CEFR ( Common 
European Framework of Reference 
for Languages) 

นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมจันทร์ วิชาการ 

ธ.ค.๖๔ กิจกรรมครูดีศรีพญาไทใส่ใจคุณธรรม นางสาวศิริกาญจน์  สุทธิปัญโญ ทั่วไป 
ธ.ค.๖๔ กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ครู นางสาวสายรุ้ง   เหมือดชัยภูมิ ทั่วไป 

เดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
ม.ค.๖๕ กิจกรรมกีฬาสี พญาไทเกมส์ นางสาวปิยาภัสร์ ประสงค ์ วิชาการ 
ม.ค.๖๕ กิจกรรมธรรมสวัสดี นางสาวจิรภัทร์  กาญจนครุฑ วิชาการ 
ม.ค.๖๕ กิจกรรม SINGING CONTEST นางสาวดุษณี  สามงามเหล็ก วิชาการ 
ม.ค. ๖๕ กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ น.ส.พิณพิชา เพียรมานะ วิชาการ 
ม.ค. ๖๕ โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-
NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ วิชาการ 

ม.ค.๖๕ กิจกรรมสอบ Pre O-NET นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ วิชาการ 
ม.ค.๖๕ กิจกรรมประกวดสื่อและนวัตกรรม นางสาวสายรุ้ง   เหมือดชัยภูมิ ทั่วไป 
ม.ค.๖๕ กิจกรรม Safety in the School นายณัฐพล มะลิทอง ทั่วไป 

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ก.พ.๖๕ กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

จีน (กิจกรรมวันตรุษจีน) 
นางจิรชยา จาระนัย วิชาการ 



 
 

ฑ 
 

วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 

 โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-
NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ วิชาการ 

ก.พ.๖๕ กิจกรรมโค้งสุดท้ายก่อนสอบ นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ วิชาการ 
ก.พ.๖๕ กิจกรรมสอบปลายปี นางสาววนัสนันท์  ใจมณี วิชาการ 
ก.พ.๖๔ กิจกรรมรอยเชื่อมต่อการจัดการศึกษา

ระดับชั้นอนุบาลกับประถมศึกษาปีที่ 1 
นางสาวนันทิดา ศรีสังข์ ทั่วไป 

เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 
มี.ค.๖๕ กิจกรรมสอบ O-NET นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ วิชาการ 
มี.ค.๖๕ กิจกรรมยินดีกับความสำเร็จ นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ วิชาการ 
มี.ค.๖๕ กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจนักเรียน นางสาวอัจฉรา  โพธิ์สุวรรณ วิชาการ 
มี.ค.๖๕ กิจกรรมการจัดทำแบบรายงานผล        

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
(ปพ.๕) 

นางสาววนัสนันท์  ใจมณี วิชาการ 

มี.ค.๖๕ กิจกรรมการจัดทำระเบียนแสดง                              
ผลการเรียน (ปพ.๑) 

นางสาววนัสนันท์  ใจมณี วิชาการ 

มี.ค.๖๕ กิจกรรมการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) 

นางสาววนัสนันท์  ใจมณี วิชาการ 

มี.ค.๖๕ กิจกรรมบัณฑิตน้อย นางสาวนันทิดา ศรีสังข์ ทั่วไป 
มี.ค.๖๕ กิจกรรมผูกจิตศิษย์กับครู นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ ทั่วไป 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอด 

ปีการศึกษา 
กิจกรรมเด็กดีศรีพญาไท นางสาวจิรภัทร์  กาญจนครุฑ วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมหนูน้อยรักษ์โลก นางสาวจิรภัทร์  กาญจนครุฑ วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมรู้เท่าทันป้องกันตนเอง   นางสาวจิรภัทร์  กาญจนครุฑ วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์ วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรม “นานาภาษาไทยน่ารู้” นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์ วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมค่ายพญาไท “ปลูกต้นกล้ารัก
การอ่าน” 

นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์ วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรม “PLC ภาษาไทย” นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์ วิชาการ 

    



 
 

ฒ 
 

วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ตลอด 

ปีการศึกษา 
กิจกรรม “บันทึกพญาไทรักการอ่าน” นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์ วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์ วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้แบบอิงมาตรฐานสากล/จัดการ
เรียนรู้ที่เน้นรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning และ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จำลองและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมจัดทำข้อสอบเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมวิเคราะห์ผลการสอบ   
O-Net, NT, ข้อสอบกลางตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด เพื่อนำมาพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการออกข้อสอบ 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรม พัฒนาผลิต/จัดหาสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสารการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมการนิเทศ กำกับ/ติดตาม 
รายงานผล 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมทักษะคณิต ฝึกคิดทุกวัน (Math 
Every Day) 

นายสุทัศน์  พนุมรัมย์ 
 

วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ (คลินิก
นายคำนวน) 

นางสาวศุภรัสมิ์ ปิ่นมณีวงศ์ วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมวันคณิตศาสตร์ (Math Day) นางสาวบุญสุดา แสงธิ วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
คณิตศาสตร์กับสิ่งรอบตัว 
(Mathematics is All around) 

นางสาวกัญฬ์ฑิมา  จิตรมา 
 

วิชาการ 
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วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ตลอด 

ปีการศึกษา 
กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ น.ส.ศศิธร เขียวกอ วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ น.ส.ศศิธร เขียวกอ วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมการจัดการประกวดแข่งขัน
ภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก
โรงเรียน 

น.ส.สุนิศา ผุยสาธรรม วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์สังคมศึกษา นายณัฐพล  มะลิทอง วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ศิลปินโรงเรียน) 

นางสาวอภิญญา สุขบัว 
 

วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมประชาธิปไตย 
 

นายณัฐพล  มะลิทอง วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ / 
นวัตกรรม 
 

นายณัฐพล  มะลิทอง วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 

นายไพศาล  ศุภปฐม  
 

วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์ วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน นางแววนภา  กาญจนาวดี วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมเด็กดีศรีพญาไทของหายได้คืน นายณัฐพล มะลิทอง 
 

วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์ 

นางสาวอมรวรรณ  
เวชกามา 
 

วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์  นางจิรชยา จาระนัย วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้และ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 

นางลักขณา  กลิ่นเฟื่อง วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมเติมสมองด้วยหนังสือ นางสาวญาณิศา  เข็มลาย วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมจัดซื้อจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือประกอบการศึกษา 

นางสาวพรวิรินทร์  เนื่องสม วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมมุมนี้ที่หนูโปรด นางสาวอภิญญา  สุขบัว วิชาการ 



 
 

ด 
 

วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ตลอด 

ปีการศึกษา 
กิจกรรมบรรณารักษ์มืออาชีพ นางสาวโศภิตา  คงตาคำ วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์รายวิชา IS นางสาวกฤติยา หมู่นิคม 
 

วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการการนิเทศภายใน นางโชติกา  ศรีโคตร วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมการจัดทำระเบียนสะสม (ปพ.๘) นางสาววนัสนันท์  ใจมณี วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมจัดทำรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

นางสาววนัสนันท์  ใจมณี วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมการจัดผลการเรียนด้วย
โปรแกรม 

นางสาววนัสนันท์  ใจมณี วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยใน
ชั้นเรียนสำหรับครู 

นายคุณกิตต์  สุดแป้น 
 

วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นายธนพล กลิ่นเดช วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม นายธนพล กลิ่นเดช วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

ส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ นายธนพล กลิ่นเดช วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

นางสาวศศิธร เขียวกอ วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการห้องเรียนนวัตกรรมออนไลน์เพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา, 
นางสาวศศิธร  เขียวกอ,    
นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง 

วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา 

นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา 
นางสาวศศิธร  เขียวกอ 
นางสาววนัสนันท์  ใจมณี 

วิชาการ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมอบรมพัฒนาครู (ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง) 

นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว บุคคล 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะครู นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว บุคคล 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมศึกษาดูงานของบุคลากร นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว บุคคล 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและ
บุคลากรโรงเรียนพญาไท 

นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว บุคคล 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการสวัสดิการเงินกู้โรงเรียนพญาไท นางสาวกาญจนา  เชาวลิต 
 

งบประมาณ 



 
 

ต 
 

วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ตลอด 

ปีการศึกษา 
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพด้านการ
ใช้งบประมาณของโรงเรียน 

นางสาวอมรวรรณ  เวชกามา 
 

งบประมาณ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการสาธารณูปโภคสถานศึกษา นางสาวกาญจนา  เชาวลิต งบประมาณ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
(หนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแบบ) 

นางสาวกาญจนา  เชาวลิต งบประมาณ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา นางสาวกาญจนา  เชาวลิต งบประมาณ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการบริหารการเงินและพัสดุ 
 

นางสาวกาญจนา  เชาวลิต งบประมาณ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการอุปกรณ์และอาหารว่างสำหรับ
เด็กปฐมวัย 
 

นางวรรณา  ธนบวร งบประมาณ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมเชิญผู้ปกครอง มาลองเป็นครู นางสาวนันทิดา ศรีสังข์ ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นางลักขณา  กลิ่นเฟื่อง 
 

ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน นางสาวศุภรัสมิ์  ปิ่นมณีวงศ์ ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวอมรทิพย์  พ่ึงสังข์ ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา นายประดิษฐ  วงค์ยา ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมโฮมรูม นางสาวอภิชยา  เกิดมณี ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตาม
ความเหมาะสม 

นางสาวพิณพิชา  เพียรมานะ ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมเสียงตามสาย นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์ ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมบันทึกภาพ นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์ ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนพญา
ไท 

นางสุคนธ์  ใสสะอาด 
 

ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมวิถีชาวพุทธ นางสาวอมรวรรณ  เวชกามา 
นายณัฐพล  มะลิทอง 

ทั่วไป 

    



 
 

ถ 
 

วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ตลอด 

ปีการศึกษา 
กิจกรรมเติมบุญวันพระ นางสาวศิริกาญจน์  สุทธิปัญโญ ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการเด็กดีศรีพญาไท นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์ ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมบันทึกเด็กดีศรีพญาไท นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์ ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมเด็กดีศรีพญาไทของหายได้คืน นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์ ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมเชิดชูเด็กดีศรีพญาไท นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์ ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ 
นางสาวรุ่งนภา  ชื่นส ี

ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมเรียนรู้สู่วิถีเกษตรพอเพียง นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมชวนน้องปลูกผัก นางสาวรุ่งนภา  ชื่นส ี ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมโรงเพาะเห็ดพอเพียง พญาไท นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โรงอาหารพญาไท สะอาดถูกสุขลักษณะ 
นักเรียนปลอดภัย 

นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมการอบรมสุขาภิบาลอาหาร
(สำหรับผู้สัมผัสอาหารประกอบการ) 

นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรม BCC= 
Big Cleaning Canteen 

นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมซื้อ-ขายตามลำดับ 
อย่างมีระเบียบ 

นายสุทัศน์  พนุมรัมย์ ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

ภารกิจองค์กรหลักโรงเรียนพญาไท  นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการภาคี 
4 ฝ่าย 

นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

นางสาวศิวพร  พันศร 
 

ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมงานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

นางสาวศิวพร  พันศร ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
บริการชุมชน 

นางสาวศิวพร  พันศร ทั่วไป 



 
 

ท 
 

วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ตลอด 

ปีการศึกษา 
กิจกรรมงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ
โสตทัศนูปกรณ์ 

นางสาวศิวพร  พันศร ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมพญาไทรู้รักษ์พลังงาน นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมพญาไทรวมใจคัดแยกขยะ นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)  

นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมจัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการสังคมหัวแข็ง   
 

นายณัฐพล มะลิทอง และ  
นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ 

ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมสภานักเรียนรวมใจ  
กิจกรรมนักเรียนพญาไทสวมหมวกกัน
น็อก 

นายณัฐพล มะลิทอง 
นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ 

ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมDiary ความปลอดภัย นายณัฐพล มะลิทอง 
นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ 

ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมรณรงค์โรงเรียนหัวแข็งภายใน
โรงเรียนและชุมชน 

นายณัฐพล มะลิทอง 
นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ 

ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมสภานักเรียน Kids
ประชาสัมพันธ์ 

นายณัฐพล มะลิทอง 
นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ  

ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรม สาสน์ความห่วงใย ใส่ใจ
โรงเรียนหัวแข็ง 

นายณัฐพล มะลิทอง 
นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ 

ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมเพศวิถี และ
ทักษะชีวิต 

นางสาวสายรุ้ง   เหมือดชัยภูมิ 
 

ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมแกนนำเพศวิถี นางสาวสายรุ้ง   เหมือดชัยภูม ิ ทั่วไป 

    



 
 

ธ 
 

วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ตลอด 

ปีการศึกษา 
โครงการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นางสาวอมรวรรณ  เวชกามา 

 
ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กพญา
ไทดูดี ๔.๐ 

นายไพศาล  ศุภปฐม ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมด้านสุขภาพกาย นายไพศาล  ศุภปฐม ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา  นายไพศาล  ศุภปฐม ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมกีฬาสีภายใน (พญาไทเกมส์) นายไพศาล  ศุภปฐม ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายไพศาล  ศุภปฐม ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมลูกเสือ นายไพศาล  ศุภปฐม ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมยุวกาชาด นายไพศาล  ศุภปฐม ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมชุมนุม นายไพศาล  ศุภปฐม ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการท่องไปในโลกกว้าง นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปี
ที่ 1 

นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปี
ที่ 2 

นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปี
ที่ 3 

นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4 

นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก นายณัฐพล มะลิทอง ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

กิจกรรม Child’ Guard นายณัฐพล มะลิทอง ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการอาหารกลางวัน นางสาวอมรวรรณ  เวชกามา ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการอาหารเสริม(นม) นางสาวอมรวรรณ  เวชกามา ทั่วไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐาน
ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ 
 

ทั่วไป 



 
 

น 
 

วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ตลอด 

ปีการศึกษา 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียน
สุจริต” 

นางสาวอมรวรรณ  เวชกามา 
 

ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 



 
 

1 
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๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนพญาไท ที่ตั ้ง 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี   กรุงเทพมหานคร      
๑๐400 โทร ๐ 2354 5251  โทรสาร ๐ 2354 5277 website : www.phyathai.ac.th เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   
   

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
          โรงเร ียนพญาไท ต ั ้งอย ู ่ เลขที ่  306 ถนนศรีอย ุธยา แขวงทุ ่งพญาไท เขตราชเทว ี จ ังหวัด
กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10400  โทรศัพท์ 02 354 5251 โทรสาร 02 354 5277 ในที่ดิน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา เว็บไซต์โรงเรียน  www.phyathai.ac.th 
อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
 พ.ศ.2484   จัดตั้งเป็นโรงเรียน สังกัดเทศบาลกรุงเทพมหานคร เปิดสอนชั้น ป.1-4 

พ.ศ.2494   เข้าร่วมปรับปรุงโรงเรียนกรุงเทพ-ธนบุรี เพื่อทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1-3       

 พ.ศ.2500   เปิดสอนเด็กเรียนช้า 
 พ.ศ.2503   ปรับเปลี่ยนจากการสอนระดับมัธยมศึกษา เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  

พ.ศ.2506   โอนเข้าเป็นโรงเรียนส่วนกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา 
 พ.ศ.2508   ทดลองสอนเด็กตาบอดร่วมกับเด็กปกติและเปิดห้องเรียนสำหรับเด็กเล็ก  

1 ห้องเรียน   
 พ.ศ.2516   ยกเลิกการสอนนักเรียนตาบอดเรียนร่วม แต่เปิดสอนเด็กบกพร่องทางการได้ยิน 
 พ.ศ.2523   โอนจากกรมสามัญศึกษา ไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร       
                          จัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมีชั้นพิเศษเรียนร่วม  
 พ.ศ.2541   โรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  บริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9002   
 พ.ศ.2543   จัดสร้างโรงอาหารขนาด 6 x 56 เมตร 
 พ.ศ.2546   เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   
 พ.ศ.2547   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนชั้นนำด้วย 

ระบบการเป็นโรงเรียนพ่ีเลี้ยงให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ 
หนึ่งโรงเรียนในฝัน 

 พ.ศ.2549   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  
 พ.ศ.2553   เข้าร่วมโครงการสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 พ.ศ.2554  ได้คัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำกระบวนการคิด 

พ.ศ.2555   เปิดหลักสูตรการสอนวิชาภาษาจีน 
พ.ศ.2557    ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนิติบุคคล  
พ.ศ.2560   ได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และได้รับจัดตั้งเป็น

โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา  
(STEM Education)  

พ.ศ.2561   โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี และโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับ 3 ดาว 
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พ.ศ.2562   ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหาร 
สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข รวมทั้งบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสบความสำเร็จทั้งด้านสถานศึกษา ครู ตลอดจนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 

พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน นางพีรานุช ไชยพิเดช ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ได้พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับปรุงระบบประปา ติดตั้งกล้องวงจรปิดและสมาร์ท
ทีวีทุกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยและเพื่อการเรียนรู้ ปรับปรุง
พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน สร้างเรือนเพาะชำเห็ดเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การพึ่งพาตนเองในการผลิตหรือสร้างรายได้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนในห้องเรียน ซ่อมแซม 
เปลี ่ยนฝ้า ทาสี ติดตั ้งไฟ เปลี ่ยนเครื ่องปรับอากาศในห้องประชุมศรีพญาไท 
ซ่อมแซมเปลี่ยนฝ้าห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP อาคาร 3 จำนวน 12 ห้องเรียน 
เปลี่ยนฉากก้ัน   ห้องเรียน (อาคาร 3) จำนวน 4 ห้องเรียน และติดตั้งจอ LED เวที
ใหญ่ลานโดมอเนกประสงค์ นอกจากนี้ โรงเรียนพญาไท ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับคุณภาพดีเยี ่ยมทุกด้านทั ้งในระดับ
การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผ่านการประเมินคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาวของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

แผนที่โรงเรียน 
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๒. ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน  
   ชื่อ – สกุล  นางพีรานุช  ไชยพิเดช  

  โทรศัพท์  0 0354 5251  / 08 9578 2447   e-mail too.6060@gmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุดดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนพญาไท ตั้งแต่วันที่  22  ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน  

 2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3  คน 
    2.1  ชื่อ - สกุล  นางแสงอรุณ  มโนมัยอุดม  
   โทรศัพท์ 0 2354 5251 /09 6153 1951  e-mail sunnynamo@phyathai.ac.th 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ (กศ.ม)  
   ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบัน    
    2.2  ชื่อ – สกุล  นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา 
   โทรศัพท์ 0 2354 5251 / 06 4223 6547  e-mail wunwan_t@hotmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  
   ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  
   จนถึงปัจจุบัน 
                  2.3  ชื่อ – สกุล นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว 
   โทรศัพท์ 0 2354 5251 / 06 1441 9299  e-mail :  thitima@phyathai.ac.th 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา  
   ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  
   จนถึงปัจจุบัน 
 

3. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  
การแบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนพญาไท  ปีการศึกษา  ๒๕64 
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4. ข้อมูลนักเรียน  
 ข้อมูล ณ  วันที ่25  มิถุนายน 2564       
 จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น -  คน 
 4.1 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,793  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล  1 5 74 71 145 29 
อนุบาล  2 5 76 72 148 30 
อนุบาล  3 5 76 68 144 29 

รวมอนุบาล 15 226 211 437  
ประถมศึกษาปีที่  ๑ 7 92 120 212 30 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ 7 121 118 239 34 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ 7 114 118 232 33 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ 7 117 115 232 33 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ 7 107 92 199 28 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ 7 103 91 194 28 

รวมประถม 42 654 654 1,308  
ประถมศึกษาปีที่  ๑ (กศ.) 1 6 4 10 10 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ (กศ.) 1 5 2 7 7 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ (กศ.) 1 7 1 8 8 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ (กศ.) 1 4 3 7 7 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ (กศ.) 1 6 3 9 9 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ (กศ.) 1 4 3 7 7 

รวมประถม (กศ.) 6 32 16 48  
รวมทั้งหมด 63 912 881 1,793  

        
 4.2 จำนวนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย หลักสูตรห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา  2564 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล  1 4 63 57 120 30 
อนุบาล  2 4 65 59 124 31 
อนุบาล  3 4 59 60 119 30 

รวมอนุบาล 12 187 176 363  
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 4.3 จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา หลักสูตรห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ 5 66 86 152 30 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ 5 89 90 179 36 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ 5 91 90 181 36 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ 5 96 99 195 39 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ 5 76 74 150 30 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ 5 79 68 147 30 

รวมประถม 30 497 507 1,004  
 

 4.4 จำนวนนักเรียนในหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ (กศ.) 1 6 4 10 10 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ (กศ.) 1 5 2 7 7 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ (กศ.) 1 7 1 8 8 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ (กศ.) 1 4 3 7 7 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ (กศ.) 1 6 3 9 9 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ (กศ.) 1 4 3 7 7 

รวมประถม (กศ.) 6 32 16 48  
 

 4.5 จำนวนนักเรียนหลักสูตร  Mini  English  Program ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล  1 1 11 14 25 25 
อนุบาล  2 1 11 13 24 24 
อนุบาล  3 1 17 8 25 25 

รวมอนุบาล 3 39 35 74  
ประถมศึกษาปีที่  ๑ 2 26 34 60 30 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ 2 32 28 60 30 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ 2 23 28 51 26 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ 2 21 16 37 19 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ 2 31 18 49 25 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ 2 24 23 47 24 

รวมประถม 12 157 147 304  
รวมทั้งหมด 15 196 182 378  
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5. ข้อมูลครูและบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน  2564 ) 
    ครูประจำการ  จำนวน  69  คน  เป็นผู้บริหาร  4  คน  เป็นครูผู้สอน 65  คน  
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี)  

อายุราชการ 
(ปี)  

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

1 นางสาวศศิธร  เขยีวกอ 51 28 ครู  
วิทยฐานะชำนาญการ 

วิธีวิทยาการวจิัยทางการศึกษา ป.6 วิทยาศาสตร์ 

2 นางลักขณา  กลิ่นเฟื่อง 48 15 ครู  
วิทยฐานะชำนาญการ 

ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

ป.3 ภาษาไทย 

3 นางสาวตวันฉาย  ทิพย์รัตน์ 33 7 ปี                    
11 เดือน 

ครู  ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย ประจำชั้น อ.2 / 
หัวหน้าสายอนุบาล 2 

4 นางสาวจิรภัทร ์กาญจนครุฑ 33 9 ป ี ครู  
วิทยฐานะชำนาญการ 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจำชั้น อ.3 

5 นางสาวปิยาภัสร์  ประสงค์ 31 4 ปี  
11 เดือน 

ครู  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจำชั้น อ.3 / 
หัวหน้าสายอนุบาล 3 

6 นางสาวศรัญวิภา เงินดี 34 4 ครู  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจำชั้น อ.3 

7 นางสาวดุษณี  สามงามเหล็ก 30 4 ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจำชั้น อ.3 

8 นางสาวนันทิดา ศรีสังข ์ 32 4 ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจำชั้น อ.1 / 
หัวหน้าสายอนุบาล 1 

9 นางสาวณัฐชลัย  อำนาจวัฒนกุล 24 1 ปี 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจำชั้น อ.2 

10 นางสาวณัฐฎา  สนุกล้ำ 26 8 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจำชั้น อ.3 

11 นางสาววรรณา  ธนบวร 48 8 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจำชั้น อ.2 

12 นางธนินท์ธร ชูแก้ว 49 14 ปี 8 เดือน ครู  
วิทยฐานะชำนาญการ 

ศษ.บ. พลศึกษา ประจำชั้น ป.1/  
หัวหน้าสาย ป.1 

13 นางจารุวัฒน์ บวัชื่น 59 35 ครู  
วิทยฐานะชำนาญการ 

ศษ.บ. การสอนสังคมศึกษา ประจำชั้น ป.1 

14 นางสาวอภิชยา เกิดมณ ี 26 2 ปี 2 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ.  การประถมศึกษา ประจำชั้น ป.1 

15 นางสาวศุภรัสม์ิ  ปิ่นมณีวงศ์ 26 2 ปี 6 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ.การประถมศึกษา ประจำชั้น ป.1 

16 นางโชติกา  ศรีโคตร 33 8 ป ี ครู ศษ.บ. การประถมศึกษา ประจำชั้น ป.2 /  
หัวหน้าสายชั้น 

17 นางสาวโศภิตา  คงตาดำ 41 2 ป ี ครูผู้ช่วย ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ ประจำชั้น ป.2 

18 นายศิวะพล  ศรีโท 34 2 ป ี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การประถมศึกษา ประจำชั้น ป.2 

19 นางสาวญาณิศา  เข็มลาย 26 2 ปี 6 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.2 /  
ผช.การเงิน 

20 นางชลธิชา  เณรแก้ว 43 10 ป ี ครู  
วิทยฐานะชำนาญการ 

ค.บ. การประถมศึกษา สุขศึกษา   
พลศึกษา  ป.1-2 

21 นายณัฐดนัย  เช้ือบุญยืน 27 4 ป ี ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.2 

22 นางสาวอัจฉรา  โพธิ์สุวรรณ 37 12 ป ี ครู  
วิทยฐานะชำนาญการ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจำชั้น ป.3 /  
หัวหน้าสายชั้น 

23 นางเพ็ญศรี  ชัยศรี 59 3 ป ี ครู วิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ 

ศศ.บ. จิตวิทยา ประจำชั้น ป.3 

24 นางศิริลักษณ์  คำทรัพย ์ 57 31 ครู วิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ประจำชั้น ป.3 

25 นายสุทัศน์  พนุมรัมย ์ 29 4 ปี 3 เดือน ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ ประจำชั้น ป.3 

26 นางสาวอมรทิพย์  พึ่งสังข์ 27 4 ปี 3 เดือน ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ประจำชั้น ป.3 

27 นายพงษ์พิศักดิ ์ แร่ทอง 31  7 ปี 6 เดือน ครู ค.บ. (5 ปี)  คณิตศาสตร์ ประจำชั้น ป.3 / หัวหนา้
กลุ่มฯ คณิตศาสตร์ 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี)  

อายุราชการ 
(ปี)  

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

28 นางสาววนัสนันท ์ ใจมณ ี 27 3 ป ี ครู ศษ.บ. การสอนภาษาไทย ประจำชั้น ป.3/  
งานวัดประเมินผล 

29 นางสาวอมรวรรณ  เวชกามา 32 7 ปี3 เดือน ครู ศษ.บ. การประถมศึกษา ครูพิเศษ ป.3 /เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 

30 นางสาวรุ่งนภา  ชื่นส ี 38 2 ป ี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. คหกรรมศาสตร์ ศึกษาผ้า ครูพิเศษ ป.3 การงานอาชีพ 

31 นายฉรัฐ  สดสวย 27 1 ป ี
11 เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ดนตรีไทย ดนตรี ป.1,3 

32 นางชลธิชา  ศรีวะสุทธิ ์ 42 15 ป ี ครู  
วิทยฐานะชำนาญการ 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ประจำชั้น ป.4 /  
หัวหน้าสายชั้น 

33 นางสาวจุฑามาศ  นามจันทร์
ดา 

29 5 ป ี ครู ศษ.บ. การสอน
ภาษาตา่งประเทศ 

ประจำชั้น ป.4 

34 นางสาวพิณพิชา  เพยีรมานะ 26 2 ป ี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจำชั้น ป.4 

35 นางสาววภิาวี  อินทะเสม 29 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ประจำชั้น ป.4 

36 นางสาวศิโรรัตน์  เป้าเพชร 28 4 ป ี ครู ศษ.บ.  การสอนคณิตศาสตร์ ประจำชั้น ป.4 

37 นายไพศาล  ศุภปฐม 31 6 ป ี ครู วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำชั้น ป.4 / หน.กลุ่ม
สาระฯ  สุขศึกษาพลศึกษา 

38 นางสุคนธ์  ใสสะอาด 57 33 ป ี ครู วิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. การพัฒนาชุมนุม ประวัติศาสตร์ ป.4/  
หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้า 

39 นางสาวกาญจนา  เชาวลิต 44 12 ป ี ครู  
วิทยฐานะชำนาญการ 

ศศ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.4 / จนท.
การเงิน 

40 นายไพศาล  พินิจกร 37 8 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.ม. ดนตรีตะวันตก ดนตรีสากล ป.4-6 

41 นายธนพล  กลิ่นเดช 33 1 ปี  
7 เดือน 

ครูผู้ช่วย ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ ป.1 / 
ประวัติศาสตร์ 

42 นางสดศรี  ฝาวรรธนะ 60 36 ป ี ครู วิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ.  ภาษาไทย ประจำชั้น ป.5 /  
หัวหน้าสายชั้น 

43 นางสาวบุญสุดา  แสงธ ิ 31 6 ป ี ครู ศษ.บ. คณิตศาสตร์บัณฑิต ประจำชั้น ป.5 

44 นางสาวศิริกาญจน์  สุทธิปัญโญ 33 5 ปี ครู ร.บ.  
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 

ประจำช้ัน ป.5 

45 นางสาวกฤตยา  หมู่นิคม 26 3 ปี ครู ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ ประจำช้ัน ป.5 

46 นายประดิษฐ  วงค์ยา 26 2 ปี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การประถมศึกษา ประจำช้ัน ป.5 

47 นางสาวอภิญญา  สุขบัว 31 6 ปี ครู กศ.บ. ทัศนศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ ป.4-6 

48 นางสาวสายรุ้ง  เหมือดชัยภูม ิ 38 6 ปี ครู ศศ.ม. พลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา ป.5-6 

49 นางสาวสุวรรณา  แย้มอรุณ 48 7 ปี  
4 เดือน 

ครู  
วิทยฐานะชำนาญการ 

ศษ.ม. การประถมศึกษา ประจำช้ัน ป.6 / หัวหน้าสาย
ช้ัน 

50 นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมจันทร์ 40 6 ปี ครู ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ประจำช้ัน ป.6 / หัวหน้างาน 
MEP 

51 นางสาวกัญฬ์ฑิมา  จิตรมา 29 5 ปี ครู ค.บ. คณิตศาสตร ์ ประจำช้ัน ป.6 

52 นางแววนภา  กาญจนาวดี 58 33 ป ี ครู  
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน ประจำช้ัน ป.6 

53 นายคุณกิตติ์  สุดแป้น 29 5 ปี ครู กศ.บ. คณิตศาสตร ์ ประจำช้ัน ป.6 

54 นางสาวนิตยา  กายฤทธ์ิ 28 1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจำช้ัน ป.6 / หน.กลุ่มสาระ
ฯ ภาษาไทย 

55 นางจิรชยา  จาระนัย 40 10 ป ี ครู  
วิทยฐานะชำนาญการ 

ศษ.ม. การบริหารการจัด
การศึกษา 

ประจำช้ัน ป.6 / หน.กลุ่มสาระ
ฯ ภาษาต่างประเทศ 
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ท่ี ชื่อ – ชือ่สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

56 นางสาวศิวพร  พันศร 36 9 ครู  
วิทยฐานะชำนาญการ 

ศษ.ม. 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

คอมพิวเตอร์ ป.1, 6 

57 นายณัฐพล  มะลิทอง 27 3 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคม, ประวัตศิาสตร์ ป.6 

58 นางสาวน้ำฝน  ทับวัน 27 1 ครูผู้ช่วย กศ.บ.  ภาษาจีน ภาษาจีน ป.4-6 

59 นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ 40 11 ป ี ครู ครุศาสตร์บัณฑิต 
การศึกษาพิเศษ 

ประจำช้ัน ป.6 กศ/ หน.สายข้ัน 

60 นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย ์ 57 33 ป ี ครู  
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

ศษ.ม. 
หลักสตูรและการสอน 

วิทยาการคำนวณ/สุขศึกษา (กศ.) 

61 นางสาวพรวิรินทร์  เน่ืองสม 28 3 ปี ครูผู้ช่วย ครุศาสตร์บัณฑิต 
การศึกษาพิเศษ 

ประจำช้ัน ป.5 กศ. 

62 นส.ธนิษฐา  ชมศิลป ์ 32 6 ปี ครู  
วิทยฐานะชำนาญการ 

ศษ.ม. 
บริหารการศึกษา 

- 

63 นายประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ 46  ครู 
วิทยฐานะชำนาญการ 

ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

- 

 

    ข้าราชการครู ไปช่วยราชการ  จำนวน  1  คน   
 

ท่ี ชื่อ – ชือ่สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

1 นางจรรยวัฒน์  คำนุช 59 34 
ครู  
วิทยฐานะชำนาญการ 

ค.บ. ปรถมศึกษา - 

 
ข้าราชการครูมาช่วยราชการ  จำนวน  2  คน   
 

ท่ี ชื่อ – ชือ่สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

1 นางสาวรพีพรรณ  ภูถาวร 51 27 ป ี
ครู  
วิทยฐานะชำนาญการ 

ค.บ. การศึกษาพิเศษ ประจำช้ัน ป.1 (กศ) 

2 นางสาวสุมาลี  เรืองแก้ว 58 37 ป ี ครู  
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

ค.บ. การศึกษาพิเศษ ประจำช้ัน ป.4(กศ) 

 
สรุปภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ในแต่ละสาขา (ชม./สัปดาห์) 
 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  

ในแต่ละสาขา (ชม./สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 4 เฉพาะผู้บริหาร 
2. คณิตศาสตร์ 8 18 
3. วิทยาศาสตร์ 5 18 
4. ภาษาไทย 5 18 
5. ภาษาอังกฤษ 9 18 
6. ภาษาจีน 2 21 
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สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  

ในแต่ละสาขา (ชม./สัปดาห์) 
7. สังคมศึกษา 3 16 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 13 
9. สุขศึกษา/พละศึกษา 4 20 
10. ประถมศึกษา 10 18 
11. นาฏศิลป์/ศิลปะ/ดนตรี 4 19 
12. ปฐมวัย 16 30 
13. บรรณารักษ์ 1 12 
14. การพัฒนาชุมชน 1 16 
15. การศึกษาพิเศษ 7 19 
16. คหกรรม 1 21 
17. คอมพิวเตอร์ 3 13 
18. จิตวิทยาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 18 
19. นิติศาสตร์ 1 19 
20. วิจัยการศึกษา 1 18 
21. หลักสูตรและการสอน 1 18 

รวม 89 (ไม่รวมผู้บริหาร) 
 
จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  80   คน (ไม่รวมผู้บริหาร) คิดเป็นร้อยละ 94.12 
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด 85  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 

 

 

พนักงานราชการ จำนวน  3  คน   
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
สอน 

ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

1 นางสาวณัฎฐ์ฑิตา  บุญศิริรุจิชยา 44 22 ครูผู้สอน 
กศ. 

ค.บ.  
การศึกษาพิเศษ 

การศึกษา
พิเศษ 

ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์     
ป.1-6/8 

2 นายอาคม  สุมทอง 50 20 ปี ครูผู้สอน 
(ว่ายน้ำ) 

ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ว่ายน้ำลูกเสือ กศ 

3 นางสาวอุษณีย์ อุตมกูล 29 4 ปี ครูผู้สอน 
อนุบาล 

ศษ.บ. 
การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษา
ปฐมวัย 

ประจำชั้น  อ.1 
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ครูอัตราจ้าง จำนวน  17  คน   

ท่ี ชื่อ – ชือ่สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

1 นางสาวเวียงพิงค์ ชูพล 30 2 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจำช้ัน อ.3 

2 นางสาวสิริรัตน์  วุฒิยานันท ์ 29 4 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจำช้ัน ป.3 

3 นางสาวดาราวรรณ  กล่อมใจ 27 3 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจำช้ัน อ.2 

4 นางสาวอัมพิกา  สวัสดิผล 30 4 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจำช้ัน อ.3 

5 นางสาวไพลิน  โหระเวส 28 3 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจำช้ัน อ.1 

6 
นางสาววรทิพย์  ปลื้มสกุล
ไทย 

38 3 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

กศ.ม. วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการศึกษา 

ประจำช้ัน ป.1 

7 
นางสาวกัญญ์ฐญา  วิโรจน์
ศิรวุธ 

29 4 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ศษ.บ. การสอนภาษาจีน ภาษาจีน ป.1-3 

8 นางสาวสุนิศา  ผุยสาธรรม 28  2 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ป.1-2 

9 นางสาวเสาวลักษณ์  ชื่นตา 27 3 เดือน 
ครูอัตราจ้าง 
งบสมาคม ผปค และ
ครู รร.พญาไท 

ศษ.บ. ประถมศึกษา ประจำช้ัน ป.1 

10 ว่าที่ ร.ต.อนุชิต  วรวาทิน 57 20 ป ี
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา ประจำช้ัน ป.2 

11 นายนารถ  นันทกิจ 48 20 ป ี
ครูอัตราจ้าง 
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 

ค.บ. พลศึกษา ว่ายน้ำ ป.1-3 

12 นางสาวธันย์ชนก  จันทะวร 26 4 เดือน 
ครูอัตราจ้าง 
งบสมาคม ผปค และ
ครู รร.พญาไท 

ศษ.บ.คณิตศาสตร ์ ประจำช้ัน ป.2 

13 นายอรรณพ  ชูภักตร ์ 29 7 เดือน 
ครูอัตราจ้าง 
งบสมาคม ผปค และ
ครู รร.พญาไท 

ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ ประจำช้ัน ป.4 คณิตศาสตร์ ป.5 

14 นางสาวสราวลี  อภินันทเดช 25 
1 ปี            

6 เดือน 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ศษ.บ. นาฎศิลป์ไทย นาฏศิลป์ ป.4-6 

15 นส.เกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์ 38 3 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. การศึกษาพิเศษ ประจำช้ัน ป.2 (กศ.) 

16 นางสาววาสิฎฐี  คำนกขุ้ม 29 5 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. การศึกษาพิเศษ ประจำช้ัน ป.3 (กศ.) 

17 
นางสาวกมลรัตน์  ผดุงสิทธิ
โชค 

23 
2 เดือน 6 

วัน 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. การประถมศึกษา ประจำช้ัน ป.2 

18 นางสาวนิรชา  สาระไทย 25 
2 เดือน 6 

วัน 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. การประถมศึกษา ประจำช้ัน ป.1 

19 นางสาวสิริฉัตร  กลุมาตย ์ 28 
2 เดือน 6 

วัน 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

วท.บ. ฟสิิกร ์ ประจำช้ัน ป.5 

20 นางสาวหฤทัย  คุ้มโพธิ์น้อย 23 
2 เดือน 6 

วัน 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. การประถมศึกษา ประจำช้ัน ป.1 

21 นายสราวุธ  ไชยมูล 23 
2 เดือน 6 

วัน 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. ภาษาไทย ประจำช้ัน ป.4 

22 นายวัชระพงษ์  อุดไทย 24 6 วัน 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ป.1 
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ลูกจ้างประจำ  จำนวน  2  คน   
 

ที ่ ช่ือ – สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การทำงาน (ปี) 

วุฒิ งานท่ีรับผิดชอบ 

1 นายจันโท  สหรัฐ 59 31 ปริญญาตร ี ขับรถยนต์ / งานอาคารสถานท่ี 
2 นางสุภัทรา  อินทร์สุข 48 25 ปริญญาตร ี งานธุรการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  26  คน   
 

ที ่ ช่ือ – สกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การทำงาน (ปี) 

วุฒิ งานท่ีรับผิดชอบ 

1 นางจิรภัทร์ จุลศรี 54 11 ป.6 ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  
ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

2 นางนฤมล ช้างแจ้ง 58 16 ป.6 ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  
ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

3 นางเยาวลักษณ์  ห้าพุทธา 50 11 ม.3 ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  
ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

4 นส.อังค์วรา เกตุไชโย 56 28 ม.3 ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  
ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

5 นส.สิริกร วิลัยเลิศ 46 25 ม.3 ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  
ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

6 นางธนภัทร  เซงมณี 46 15 ม.6 ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  
ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

7 นส.นงเยาว์  สิงฉนิท 37 8 ม.3 ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  
ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

8 นายสมพงษ์ ทุยบึงฉิม 37 7 ม.3 ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน 
9 นางวิวา คงโนนกอก 48 4 ป.6 ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน  

10 นางเมตตา เขียนชัยนาท 45 4 ป.6 ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน  
11 นส.ชลธิชา ทองสีลา 58 1 ปี  ป.6 ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน  
12 นส.ดรุณี เชื้อคำเพ็ง 49 7 ม.3 ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน  
13 นส.สุพรรณี โพธ์ิเรียง 40 2 ปี  ม.3 ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน  
14 นส.พรพรรณ ขันธะ 48 5 ปวส. ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  

ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 
15 นส.พิมประภา  ยศธะ 35 7  ม.6 ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  

ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 
16 นส.กนกพร ราชวัตร 49 4  ป.ตรี ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  

ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 
17 นางพรปวีณ์ บุญวิทยากุล 57 9 ป.6 ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  

ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 
18 นส.ทิพวัล ราชประสิทธิ์ 35 1 ปี  ม.6 ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  

ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 
19 นางเยาวเรศ พินิจจิตร 41 7 ม.6 ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  

ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 
20 นส.สอาด กางแก้ว 43 3 ป.6 ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  

ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 
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ที ่ ช่ือ – สกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การทำงาน (ปี) 

วุฒิ งานท่ีรับผิดชอบ 

21 นางลักขณา รินไธสง 46 11 ป.ตรี ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  
ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

22 นส.นิภาภรณ์ จานกลาง 49 2 ปี  ม.3 ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  
ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

23 นส.ศิริลักษณ์ วิจิตร 53 11 ม.3 ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  
ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

24 นส.ญณินดา อุ่นรมัย ์ 45 7 ม.6 ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  
ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

25 นางอารยา ศรีเพ็ชร ์ 56 16 ม.3 ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  
ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

26 นางรังสิต วงษ์งาม 52 24 ม.3 ช่วยครูประจำชั้นดูแลนักเรียน  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียน  
ทำงานตามคำสั่งของโรงเรียน ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  6  คน   
ที ่ ช่ือ – สกุล อาย ุ ประสบการณ์

การทำงาน (ปี) 
วุฒิ งานท่ีรับผิดชอบ 

1 นายนิวัติ บุญมานันท์ 44 20  เจ้าหน้าท่ี ICT 
2 นางณิชาภัทร ดวงเกษม 49 10 ปริญญาตรี 

บริหารธรุกิจ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

3 นส.นันทรัตน์  
ลำธารสวรรค ์

42 20 ปริญญาตรี 
บริหารธรุกิจ 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 

4 นส.ษรสิน บัวศร ี 39 13 ม.6 เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

5 นางเกศกมล  ใจสาหสั  6 เดือน ปวส. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 
กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 
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ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision) 
โรงเรียนพญาไท เป็นองค์กรชั้นนำบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล พัฒนา

คุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน บนพื้นฐาน
หลักธรรมาภิบาล 

 
๑. มีการกำหนดพันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ (Mission) 

๑) จัดการศึกษาโดยพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก และเป็นผู้เรียนสู่ยุค“ประเทศ
ไทย ๔.๐” 

๒) จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมที่เหมาะสม มีสื่อ
อุปกรณ์อย่างเพียงพอทั่วถึงและทันสมัย พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล 

๓) ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ 

๔) ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รักความเป็นไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีจิตสาธารณะ เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 

๕) ส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  และนำนวัตกรรมการเรียนรู้
ใหม่ๆ มาจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนา
ศักยภาพของผู ้เร ียนเป็นสำคัญ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning 
Community : PLC) รวมทั้งนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

๖) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นิเทศติดตามการจัดการศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  

๗) พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

๘) พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management : SBM) 
และยึดหลักหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Participation) 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน (ประชารัฐ) โดยใช้กระบวนการทำงานแบบบูรณาการ   

๙) นำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA และ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการของโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

๑๐)  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสามารถพัฒนาตนเอง สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้การดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  ภายใต้หลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เทคโนโลยีที่ทันสมัย สู่ความเป็น 
“ประเทศไทย ๔.๐” 
 4. ครูมีความเป็นมืออาชีพ นำนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ มาจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ  
 5. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
 6. มีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ พร้อมภาคีเครือข่ายการจัดการเร ียนรู ้ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 
๒. การกำหนดกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้อย่างเหมาะสม  

กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ 
          ๒. ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา 
           ๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด การสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์  มุ่งเน้นให้
ผู้เรียน             มีสมรรถนะ ๓R๘C เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
และพัฒนาผู้เรียน            สู่ยุค “ประเทศไทย ๔.๐”  

กลยุทธ์ที ่๒ ปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม 
แนวทางปฏิบัติ 

           ๑. เพื่อให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน        
           ๒. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ                   
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้เรียน 

กลยุทธ์ที ่๓ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
แนวทางปฏิบัติ 
๑. ส่งเสริมให้ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

          ๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3. ส่งเสริมให้ครูนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที ่๔ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
แนวทางปฏิบัติ 
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และระบบการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา 

          ๒. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
 ๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล เพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
แนวทางปฏิบัติ 

              ๑. โรงเรียนใช้ระบบบริหารจัดการตามข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQAและ TQA 
   ๒. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) เน้น

การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และมีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) 
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   ๓. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปได้ การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

ข้าพเจ้าใช้หลักการบริหารงานโดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle) P-D-C-A ประกอบด้วย 
การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ การปรับปรุงและพัฒนา และทรัพยากรทางการบริหาร 4M 
โดยความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่ายสถานศึกษา รวมทั้งนำรูปแบบนวัตกรรมในการ
บริหารสถานศึกษา ด้วยรูปแบบ PHYATHAI MODEL พัฒนา 3M สู่โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
ดังนี้ 

 
 

 

 
 

รูปแบบการบริหารโรงเรียน PHYATHAI MODEL  พัฒนา 3M  สู่โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
P : Participation  : การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพของนักเรียน โดยกำหนดเป็นหลัก ๕ ร  คือ ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมแก้ปัญหา 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมภาคภูมิใจ 

H : High Performance Organization : การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  โดยใช้เกณฑ์รางวัล
คุณภาพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน OBECQA และเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ TQA เป็น
แนวทางในการบริหารองค์กร ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล 

Y : Yield : มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่มีขีดความสามารถ
สูงขึ้น 

A : Active Learning : การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  โดยการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ วัดและประเมินผลตามสภาพจริง  วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใช้สื่อนวัตกรรมและ

รูปแบบการบริหารโรงเรียน  โดยใช้  PHYATHAI  MODEL พัฒนา 3M  สู่โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
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เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(PBL= Project base Learning) การจัดการเรียนรู้แบบ STEM  เป็นต้น 

T : Teamwork  : เนรมิตทีมงาน การบริหารจัดการศึกษาใช้กระบวนการทำงานเป็นทีม สร้างทีมที่มี
คุณภาพเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและบูรณาการทำงานจากทุกภาคส่วน  ประกอบด้วย  ทีมนำ  ทีมทำ และ
ทีมสนับสนุน 

H : Happiness School : โรงเรียนแห่งความสุข การบริหารจัดการสถานศึกษา ด้วยการสร้าง   
ความรัก ความเข้าใจ ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  

A : Accountability : ความรับผิดชอบ สร้างความตระหนักต่อการบริหารจัดการบริหารศึกษาบน
พื้นฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ตามแนวทางโครงการโรงเรียน
สุจริต 

I : Innovation : นวัตกรรมการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคลโดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และเครือข่าย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

การพัฒนา 3M  สู่โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นกระบวนการพัฒนางานรูปแบบใหม่ ให้
เกิดข้ึน 3 มิติ  ประกอบด้วย 

Management Modern : การบริหารจัดการยุคใหม่ คือการบริหารจัดการรูปแบบใหม่แบบมีส่วน
ร่วม บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการสร้างภาคีเครือข่ายความช่วยเหลือในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพ 
 Teacher Modern : ครูยุคใหม่  คือการพัฒนาครู  ให้เป็นครูคุณภาพ  มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  จัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  และบูรณาการการบริหารจัดการชั้นเรียนในการจัดการ
เรียนรู้  ครูมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้  รวมทั้งสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

Student Modern : นักเรียนยุคใหม่  คือการพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ  
ความสามารถ  มีทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ และทักษะอาชีพ  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีคุณธรรม จริยธรรม           
จิตสาธารณะ และใช้ชีวิตอย่างสมดุลในวิถีชุมชนคู่กับของสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานสากล  

โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล  คือ โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  ให้เกิดความสำเร็จและเกิดคุณภาพใน ๓ ส่วน  คือ  นักเรียนคุณภาพ   ครูคุณภาพ  และการ
บริหารอย่างมีคุณภาพ                                          
๔. ภาพความสำเร็จ ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติ 

นักเรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางด้านสื่อสารสองภาษาลํ้าหน้าทางความคิด
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกนำพาประเทศไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
  ครู มีมาตรฐานวิชาชีพ สู่มาตรฐานสากล  มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  มีทักษะในวิชาชีพการ
พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เหมาะสมกับนักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
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  ผู้บริหาร มีภาวะผู้นำทางการวิชาการและเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ที่ดี บนหลักธรรมาภิบาล มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการ
เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 โรงเรียนมีกระบวนการทำงานที่สำคัญของโรงเรียนคือกระบวนการสร้างคุณค่าภายในโรงเรียนที่
สำคัญที่สุดรวมถึงการสนับสนุนนักเรียนกระบวนการจัดการเรียนการสอนกระบวนการที่สำคัญคือกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลส่วนใหญ่ของโรงเรียนและสร้างคุณค่าแก่นักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโรงเรียน และมีรูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และสนับสนุนการดำเนินงาน
ของโรงเรียน 
 
 
 
 



โครงการปีการศึกษา 2564
กลุ่มบริหารวิชาการ

---------------------------
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ชื่อโครงการ    หนูน้อยสดใสร่างกายแข็งแรง 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่3 พัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
       ขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก (ตัวบ่งชี้ 1.1) 
     มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
      (ตัวบ่งชี้ 3.1, 3.2) 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวปิยาภัสร์ ประสงค์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้ให้หลักการสำคัญในการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ของเด็กวัย 3-6 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัย
ทุกคน ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่
หลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและมีการพักผ่อนเพียงพอ  
โดยด้านร่างกาย ซึ ่งเป็นพัฒนาการสำคัญด้านหนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็ก มีสุขภาพแข็งแรง ซึ ่งส อดคล้องกับ
นักจิตวิทยาชาวสหรัฐอเมริกา อาร์โนลด์ กีเซล (Arnold Gesell) กล่าวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กว่า การเจริญเติบโตของเด็กจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ผ่านการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการเคลื่อนไหว การทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อ การพัฒนาความสามารถในการควบคุม
ร่างกาย การบังคับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย พัฒนาการทางกายมีรูปแบบที่แน่นอนและเป็นไปตามลำดับชั้น 
สภาพแวดล้อมมีส่วนช่วยส่งเสริมและต่อเติมพัฒนาการของเด็ก โดยการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กโดยมีจุดมุ่งหมาย
ที่จะพัฒนาเด็กให้ครบทุกด้าน บนความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งส่งผลให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ รวมถึงโรคอ้วนในวัยเด็ก 

  จากความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนพญาไท ระดับชั้นปฐมวัย จึงจัดทำโครงการหนูน้อยสดใสร่างกาย
แข็งแรง   อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เพื่อให้เด็ กมีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี 
ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว               
ประสานสัมพันธ์กันดี เด็กได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย เรียนรู้วิธีการ           
ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง รู ้จักโรคต่างๆ ดูแลตนเองและปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค รวมทั้งส่งเสริม



 
 

21 
 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพราะเชื่อว่ารา่งกายที่สมบูรณ์แข็งแรงจะนำไปสู่การเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กอย่างเต็มตามศักยภาพ โครงการหนูน้อยสดใสร่างกายแข็ งแรง ประกอบด้วยกิจกรรม     
4 กิจกรรม ดังนี้ 
  1. กิจกรรมปฐมวัยร่างกายแข็งแรง 
  2. กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย 
  3. กิจกรรมกีฬาสี พญาไทเกมส์ 
  4. กิจกรรมรักษ์สุขภาพ 
2. วัตถุประสงค ์

 2.1 นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
  2.2 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสุขนิสัยที่ดี  

2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย 
2.4 นักเรียนเล่นและทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 

 2.5 นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน 
            สัมพันธ์กัน  
 2.6 เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์การเล่นกีฬาตามความสามารถและเกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพ 
           ของตนเอง 
 2.7 นักเรียนช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

    3.1.1 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
    3.1.2 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 มีสุขภาพอนามัยสุขนิสัยที่ดี 
    3.1.3 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 รักการออกกำลังกาย 
    3.1.4 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 เล่นและทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 
    3.1.5 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 สามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงได้อย่าง 
             คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

         3.1.6 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 90 มีประสบการณ์การเล่นกีฬาตามความสามารถและเกิดความ 
                  ภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง 
         3.1.7 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

        3.2.1 นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
      3.2.2 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสุขนิสัยที่ดี 
         3.2.3 นักเรียนรักการออกกำลังกาย 
         3.2.4 นักเรียนเล่นและทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 
         3.2.5 นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงได้อย่างคล่องแคล่วและ 
                       ประสานสัมพันธ์กัน 
      3.2.6 นักเรียนมีประสบการณ์การเล่นกีฬาตามความสามารถและเกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพ 
                       ของตนเอง 
      3.2.7 นักเรียนช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ 
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4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564 30,000 นางสาวปิยาภัสร์ ประสงค์ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ พ.ค. 2564  นางสาวปิยาภัสร์ ประสงค์ 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ดำเนินการตามแผน ก.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ปฐมวัยร่างกายแข็งแรง    
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
2. กิจกรรมเต้นออกกำลังแอโรบิค ก.ค. 2564 - 

ก.พ. 2565 
 คณะกรรมการดำเนินงาน 

3. กิจกรรมกีฬาตามฐาน  2,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านร่างกาย ทั ้ง กิจกรรมเคลื ่อนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และกิจกรรม
กลางแจ้ง  

 คณะกรรมการดำเนินงาน 

5. กิจกรรมการประเมินสมรรถนะร่างกายเด็ก
ปฐมวัย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

10,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

6. ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม มี.ค. 2565  คณะกรรมการดำเนินงาน 
7. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565  คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 หนูน้อยฟันสวย    
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
2. กิจกรรมจัดประกวดหนูน้อยฟันสวย (ภายใน

โรงเรียนปีละ 1 ครั้ง) 
และนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม    ประกวด
ฟัน หนูน้อยฟันสวย ของคณะทันตแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ก.ค. 2564 - 
ก.พ. 2565 

2,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

3. เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ฟัน  

 คณะกรรมการดำเนินงาน 

4. กิจกรรมโฮมรูมทุกวันพฤหัสบดี ให้ความรู้เรื่อง
การดูแลสุขภาพฟัน 

 คณะกรรมการดำเนินงาน 

5. ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม มี.ค. 2565  คณะกรรมการดำเนินงาน 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565  คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 3 กีฬาสี พญาไทเกมส์    
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
2. เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีร่วมกับทางโรงเรียน  ม.ค. 2565 5,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 
3. จัดกิจกรรมกีฬาสีตามฐาน ม.ค. 2565 10,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม มี.ค. 2565  คณะกรรมการดำเนินงาน 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565  คณะกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 4 รักษ์สุขภาพ    
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัด

ประสบการณ์โดยสอดแทรกกิจกรรมที่สร้าง
เสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  
- หน่วยตัวเรา 

ก.ค. 2564 - 
ก.พ. 2565 

 คณะกรรมการดำเนินงาน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ 
- หน่วยผักสดสะอาด 
- หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน 

3. จัดกิจกรรมและการดูแลนักเรียนที ่ส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกาย  
- การชั ่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และนำข้อมูล
ว ิ เ ค ร าะห ์ ต าม โปรแกรมคำนวณภา วะ
โภชนาการ 
- การตรวจสุขภาพ 
- การล้างมือ 
- การรับประทานอาหารและการดื่มนม 

1,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

4. ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม มี.ค. 2565  คณะกรรมการดำเนินงาน 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565  คณะกรรมการดำเนินงาน 
5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. 2565  คณะกรรมการดำเนินงาน 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565  คณะกรรมการดำเนินงาน 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ     30,000 บาท   
 
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 ปฐมวัย
ร่างกายแข็งแรง 

1.นักเรยีนอนุบาลร้อยละ 80 รักการ
ออกกำลังกาย 
2. นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 เลน่และ
ทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 
3.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 สามารถ
ใช้กล้ามเนื ้อใหญ่และกล้ามเนื ้อเล็ก
แข็งแรงได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน 

สังเกตการร่วมกิจกรรมและ
ประ เม ินพ ัฒนาการของ
นักเรียน 

- แบบประเมิน
พัฒนาการนักเรียน 
- แบบประเมิน
สมรรถนะรา่งกายเด็ก
ปฐมวัย 
 

กิจกรรมที ่ 2 หนูน้อยฟัน
สวย 

1. 2.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 มี
สุขภาพอนามัยสุขนิสยัที่ด ี

สังเกตการร่วมกิจกรรมและ
ประ เม ินพ ัฒนาการของ
นักเรียน 

- แบบประเมิน
พัฒนาการนักเรียน 
- แบบบันทึการตรวจ
สุขภาพ 

กิจกรรมที่ 3 กีฬาสี พญา
ไทเกมส์ 

1.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 90 มี
ประสบการณ์การเล ่นกีฬาตาม
ความสามารถและ เก ิ ด คว าม
ภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง 
 

สังเกตการร่วมกิจกรรมและ
ประ เม ินพ ัฒนาการของ
นักเรียน 
 

- แบบประเมิน
พัฒนาการนักเรียน 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

กิจกรรมที่ 4 รักษ์สุขภาพ 1.นักเรยีนอนุบาลร้อยละ 80 มีนำ้หนัก
และส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

สังเกตการร่วมกิจกรรมและ
ประ เม ินพ ัฒนาการของ
นักเรียน 

- แบบประเมิน
พัฒนาการนักเรียน 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

2.นักเรยีนอนุบาลร้อยละ 85 มีสขุภาพ
อนามัยสุขนิสัยที่ด ี
3.นักเรยีนอนุบาลร้อยละ 85 ช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกจิวัตรประจำวันได ้

- โปรแกรมคำนวณ
ภาวะโภชนาการ (อายุ1 
วัน-19 ปี) INMU-
THAIGROWTH โดย
สถาบันวิจัยโภชนาการ
มหาวิทยาลยัมหิดล 
- แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
  7.2 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสุขนิสัยที่ดี 
     7.3 นักเรียนรักการออกกำลังกาย 
     7.4 นักเรียนเล่นและทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 
     7.5 นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงได้อย่างคล่องแคล่วและ ประสานสัมพันธ์กัน 
   7.6 นักเรียนมีประสบการณ์การเล่นกีฬาตามความสามารถและเกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพ                       
ของตนเอง 
  7.7 นักเรียนช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ 

 
 
ลงชื่อ                    ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวปิยาภัสร์  ประสงค์) 
           หวัหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท  
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    หนูน้อย คนเก่ง 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่3 พัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายสพฐ.   นโยบายที่ 3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ( ตบช. 1.2. 1.4 )  

และมาตรฐานที่ 3 ( ตบช. 3.1 3.2 3.3 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวณัฏฐา  สนุกล้ำ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเป็นองค์รวม เนื่องจากสมองของ
เด็กได้รับการสร้างและพัฒนาอย่างรวดเร็ว การพัฒนาเด็กในช่วงนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้
และพัฒนาตลอดชีวิต แผนการศึกษาแห่งชาติ มิทิศทางการจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพและขีดความ
สามรถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้ ชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21             
ตามเป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม 
สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2553)  มุ่งเน้นทักษะการคิด การใช้ภาษาในการสื่อสาร และการแก้ปัญหา ปลูกฝังเจตคติ
ที่ด ีต่อการเรียนรู้และการใช้ คณิตศาสตร์ การสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดูแลตนเอง สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมตามวัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน      

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้ความสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 
6 ปีบริบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็ม
ตามศักยภาพ  ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย ได้ลง
มือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเหมาะสมกับวัย  เพื่อสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิต ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งพัฒนาการด้านสติปัญญานั้นมี
ความสำคัญเป็นการสร้างพื ้นฐานทักษะที่สำคัญต่างๆ นำไปสู ่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Jean Piaget, 1969) กล่าวว่า การเรียนรู้ของ
เด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ ่งจะมีพัฒนาการตามลำดับขั ้นเป็นไปตามวัย การจัด
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ประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กกำลังพัฒนาโดยยึดเด็กเป็นศูนย์การเรียนรู้ สามารถ
ช่วยให้เด็กพัฒนาไดอ้ย่างรวดเร็ว 

  ดังนั้นโรงเรียนพญาไท จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ หนูน้อยคนเก่ง ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายบูรณาการผ่านการเล่น 
ได้รับประสบการณ์ตรง สนุกกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ฝึกฝนทักษะ
การคิด การแก้ไขปัญหา และการใช้ภาษาในการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาทางสติปัญญา ที่เน้นการเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเด็กสามารถสร้างความรู้ได้เองโดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ ผ่านการ
กระทำของตน  โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกถึงความคิด ความสามารถ
และความถนัดของตนเอง  เรียนรู ้ร่วมกันอย่างมีความสุข นำไปสู ่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมซึ่ ง
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมภาษาพาสนุก 
2. กิจกรรมคณิตศาสตร์หรรษา 
3. กิจกรรม UNPLUGGED CODING  
4. กิจกรรม ไฮสโคป (high scope) 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย มีความภาคภูมิใจในผลงานและความสาม

รถของตนเองและผู้อ่ืน 
 2.2 นักเรียนสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนฟังได้   

2.3 นักเรียนอ่านภาพ สัญลักษณ์ วาดภาพ ขีดเขียนตัวอักษรและคำ อย่างมีความหมาย 
2.4 นักเรียนมีความคิดรวบยอด เกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ จำแนก จับคู่ และจัดกลุ่มต่าง ๆ ตามลักษณะ เรียงลำดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
2.5 นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหาลองผิดลองถูก ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหาด้วย
ตนเองได ้
2.6 นักเรียนสามาถถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ ท่าทาง และ 
การเคลื่อนไหวได ้
2.7 นักเรียนให้ความสนใจ กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.8 นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 กล้าพูดกล้าแสดงออก มีความภูมิใจในผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อ่ืน 
3.1.2 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟังได้ 
3.1.3 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 สามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์ วาดภาพ ขีดเขียนตัวอักษรและคำ 
สื่อความหมายได้ 
3.1.4 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 มีความสารถในการคิดรวบยอด เกิดทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
3.1.5 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 สามารถคิดแก้ปัญหาลองผิดลองถูก ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและ
เลือกวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 
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3.1.6 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 90 สามารถถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงาน
ศิลปะ ท่าทาง และการเคลื่อนไหว 
3.1.7 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 90 ให้ความสนใจ กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3.1.8 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้ 
 
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย มีความภาคภูมิใจในผลงานและความ
สามรถของตนเองและผู้อ่ืน 
3.2.2  นักเรียนสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนฟังได้ 
3.2.3 นักเรียนอ่านภาพ สัญลักษณ์ วาดภาพ ขีดเขียนตัวอักษรและคำ อย่างมีความหมาย 
3.2.4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดรวบยอด เกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
เปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ จำแนก จับคู่ และจัดกลุ่มต่าง ๆ ตาม
ลักษณะ เรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
3.2.5 นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหาด้วยการลองผิดลองถูก ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและเลือกวิธี
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 
3.2.6 นักเรียนสามาถถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ ท่าทาง และ 
การเคลื่อนไหวได ้
3.2.7 นักเรียนให้ความสนใจ กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3.2.8 นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้ 
 

4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ   ณัฏฐาและคณะ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   ณัฏฐาและคณะ 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ   ณัฏฐาและคณะ 
4. ดำเนินการตามแผน   ณัฏฐาและคณะ 
กิจกรรมที่ 1 ภาษาพาสนุก  10,000  
1 วางแผนและเขียนโครงการขออนุมัติ มิถุนายน2564  ณัฏฐาและคณะ 
2 ขออนุมัติโครงการและประชุมชี้แจง 

คณะคร ู เพ ื ่อกำหนดร ูปแบบการจัด
กิจกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

มิถุนายน2564  ณัฏฐาและคณะ 

3 ดำเนินงานตามโครงการ 
-นักเรียนร่วมกิจกรรมสนทนาเล่าข่าว นำ
ข้อมูลข่าวสารมาเล่าหน้าชั ้นเรียนและ
สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง 
-จัดกิจกรรม ธนาคารคำ นักเรียนเลือก
วาดภาพ ขีดเขียนตัวอักษรหรือคำ ตาม

สิงหาคม2564-
เมษายน 2565 

 ณัฏฐาและคณะ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ความสนใจอย่างอิสระ และหยอดสะสม
ลงในกล่องธนาคารคำ 

4 กำกับ ติดตาม 
-นิเทศการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 

สิงหาคม2564-
เมษายน 2565 

 รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ 

5 ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
-แบบประเมินผล 

เมษายน 2565  ณัฏฐาและคณะ 
 

6 รายงานผลโครงการ 
-สรุปรายงานโครงการเป็นรูปเล่ม 

เมษายน 2565  ณัฏฐาและคณะ 
 

กิจกรรมที่ 2 คณิตศาสตร์หรรษา  10,000  
1 วางแผนและเขียนโครงการขออนุมัติ มิถุนายน 2564  ณัฏฐาและคณะ 
2 ขออนุมัติโครงการและประชุมชี้แจง 

คณะคร ู เพ ื ่อกำหนดร ูปแบบการจัด
กิจกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

มิถุนายน 2564  ณัฏฐาและคณะ 

3 ดำเนินงานตามโครงการ 
-จ ัดศูนย์การเร ียนรู ้คณิตศาสตร์ตาม
หัวข้อเรื ่องของแต่ละระดับชั ้นประจำ
สัปดาห์ 

สิงหาคม2564-
เมษายน 2565 

 ณัฏฐาและคณะ 

4 กำกับ ติดตาม 
-นิเทศการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 

สิงหาคม2564-
เมษายน 2565 

 รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ 

5 ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
-แบบประเมินผลการดำเนินโครงการ 

เมษายน 2565  ณัฏฐาและคณะ 
 

6 รายงานผลโครงการ 
-สรุปรายงานโครงการเป็นรูปเล่ม 

เมษายน 2565  ณัฏฐาและคณะ 

กิจกรรมที่ 3 UNPLUGGED CODING  20,000  
1 วางแผนและเขียนโครงการขออนุมัติ มิถุนายน 2564  ณัฏฐาและคณะ 
2 ขออนุมัติโครงการและประชุมชี้แจง 

คณะคร ู เพ ื ่อกำหนดร ูปแบบการจัด
กิจกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

มิถุนายน 2564  ณัฏฐาและคณะ 

3 ดำเนินงานตามโครงการ 
-จ ัดศูนย์การเร ียนรู ้คณิตศาสตร์ตาม
หัวข้อเรื ่องของแต่ละระดับชั ้นประจำ
สัปดาห์ 

สิงหาคม2564-
เมษายน 2565 

 ณัฏฐาและคณะ 

4 กำกับ ติดตาม 
-นิเทศการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 

สิงหาคม2564-
เมษายน 2565 

 รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ 

5 ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
-แบบประเมินผลการดำเนินโครงการ 

เมษายน 2565  ณัฏฐาและคณะ 
 

6 รายงานผลโครงการ 
-สรุปรายงานโครงการเป็นรูปเล่ม 

เมษายน 2565  ณัฏฐาและคณะ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 4 ไฮสโคป (High Scope)  24,000  
1 วางแผนและเขียนโครงการขออนุมัติ มิถุนายน 2564  ณัฏฐาและคณะ 
2 ขออนุมัติโครงการและประชุมชี้แจง 

คณะคร ู เพ ื ่อกำหนดร ูปแบบการจัด
กิจกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

มิถุนายน 2564  ณัฏฐาและคณะ 

3 ดำเนินงานตามโครงการ 
-จ ัดศูนย์การเร ียนรู ้คณิตศาสตร์ตาม
หัวข้อเรื ่องของแต่ละระดับชั ้นประจำ
สัปดาห์ 

สิงหาคม2564-
เมษายน 2565 

 ณัฏฐาและคณะ 

4 กำกับ ติดตาม 
-นิเทศการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 

สิงหาคม2564-
เมษายน 2565 

 รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ 

5 ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
-แบบประเมินผลการดำเนินโครงการ 

เมษายน 2565  ณัฏฐาและคณะ 
 

6 รายงานผลโครงการ 
-สรุปรายงานโครงการเป็นรูปเล่ม 

เมษายน 2565  ณัฏฐาและคณะ 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    64,000  บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมภาษาพาสนุก 1.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 กล้า
พูดกล้าแสดงออกมีความภาคภูมิใจ
ในผลงานและความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น 

2.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 
สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง
ให้ผู้อื่นฟังได้ 

3.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 
สามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์ วาด
ภาพ ขีดเขียนตัวอักษรและคำ สื่อ
ความหมายได้ 

4.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 90 ให้
ความสนใจ กระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

-สังเกตและประเมิน
พัฒนาการ 
-สังเกตและประเมิน
กิจกรรมสนทนาเล่า
ข่าว 
-สังเกตพฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ธนาคารคำ 
-บันทึกนิทาน 
ครอบครัวนักอ่าน 

-แบบประเมิน
พัฒนาการ 

-แบบประเมิน
กิจกรรมสนทนาเล่า
ข่าว 

-ความถี่ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมธนาคาร
คำ 

-สมุดบันทึกนิทาน 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

ก ิจกรรมคณิตศาสตร์
หรรษา 

1.นักเรียนมีความสามารถในการคิด
รวบยอด เกิดทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่าง 
ๆ จำแนก จับคู่ และจัดกลุ่มต่าง ๆ 
ตามลักษณะ เรียงลำดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

2.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 90 ให้
ความสนใจ กระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

-ส ังเกตและประเมิน
พัฒนาการ 
-ส ังเกตและประเมิน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ 

-แบบประเมิน
พัฒนาการ 

-แบบประเมินทักษะ
คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมที่UNPLUGGED 
CODING 

1.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 
สามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์ วาด
ภาพ ขีดเขียนตัวอักษรและคำ สื่อ
ความหมายได้ 
2.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 
สามารถคิดแก้ปัญหาลองผิดลองถูก 
ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและเลือก
วิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 

-ส ังเกตและประเมิน
พัฒนาการ 
 

-แบบประเมิน
พัฒนาการ 

 

กิจกรรมไฮสโคป  High 
Scope 

1.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 
สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง
ให้ผู้อื่นฟังได้ 
2.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 มี
ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว้ได้ 

-ส ังเกตและประเมิน
พัฒนาการ 
-แบบประเมินกิจกรรม
ไฮสโคป 
 

-แบบประเมิน
พัฒนาการ 

 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย มีความภาคภูมิใจในผลงานและความสาม
รถของตนเองและผู้อ่ืน 
 7.2 นักเรียนสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนฟังได้   

7.3 นักเรียนอ่านภาพ สัญลักษณ์ วาดภาพ ขีดเขียนตัวอักษรและคำ อย่างมีความหมาย 
7.4 นักเรียนมีความคิดรวบยอด เกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ จำแนก จับคู่ และจัดกลุ่มต่าง ๆ ตามลักษณะ เรียงลำดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
7.5 นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้  
7.6 นักเรียนสามาถถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ ท่าทาง และ 
การเคลื่อนไหวได ้
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7.7 นักเรียนให้ความสนใจ กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 
7.8 นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้ 

 

 
                                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวณัฏฐา สนุกล้ำ) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท  
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    โครงการเด็กไทย รักดี  มีสุข 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่3 พัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายสพฐ.   นโยบายที่ 3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม  
                                                    จริยธรรม 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวจิรภัทร์  กาญจนครุฑ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ และในยุทธศาสตร์
ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ มีเป้าหมายพัฒนาคนไทยในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่ง มีความรักในความเป็นไทย และมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 – 2579 มีวิสัยทัศน์มุ่งให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553 หมวด6 บททั่วไปความมุ่งหมายและหลักการใน
มาตรา 6 การจัดการศึกษาจะต้องเป็นไปตามแผนเพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์แบบทั้ง
ร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 และในยุทธศาสตร์ที่ 5 ของแผนการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรมจริยธรรม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ่งพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที ่สนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการ เรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมกับวัย มีทักษะชีวิต ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีวินัยมีคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมให้เด็กรักความเป็นไทย ทำบุญไหว้พระในวันสำคัญต่างๆ 
รักความเป็นไทยและ   รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ และส่งเสริมให้เด็กรู้จักคุณค่าแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง รู้จักการประหยัดไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟ่ือย ช่วยเหลือตนเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข รู้จักการป้องกันโรคภัยต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้กับตัวเราอยู่บ่อยครั้ง เรียนรู้วิธีการดูแล
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รักษาสุขภาพให้แข็งแรงและปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคร้าย โดยดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันตนเองจากอัคคีภัย และห่างไกลจากยาเสพติด 

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของนักจิตวิทยาซิกมันด์ ฟรอยด์ กล่าวว่า ช่วงปฐมวัยว่าเป็นวัยที่สำคัญ หากเด็กมี
พัฒนาการที่สมบูรณ์จากการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องจากครอบครัว  เมื่อเด็กเติบโตขึ้นจะมีบุคลิกภาพดี 
โดยเฉพาะช่วงอายุ 3 - 6 ปี เป็นช่วงวัยที่สนใจสังคมภายนอกมากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่นที่อยู่รอบตัว พัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัยนี้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการการสร้างบุคลิกภาพ จาก
นโยบายสาธารณะของชาติและทฤษฎีพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนพญาไท ระดับปฐมวัย จึงจัดทำโครงการ
เด็กไทย รักดี  มีสุข เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ เก่ง ดี และมีความสุข 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 นักเรียนเกิดความรักและความภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้เหมาะสมตามวัย 
2.3 นักเรียนรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 นักเรียนรักธรรมชาติ ร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักการประหยัด มีจิตสาธารณะ 
2.5 นักเรียนยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
2.6 นักเรียนเรียนรู้การดูแลตนเองให้ปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย 
2.7 นักเรียนเรียนรู้การดูแลตนเองให้ปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดและคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จัก 
2.8 นักเรียนสามารถอ่านภาพเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรเบื้องต้นได้ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 80 เกิดความรักและความภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3.1.2 นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 85 มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้

เหมาะสมตามวัย 
3.1.3 นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 85 ภาคภูมิใจรักในความเป็นไทยมีมารยาท ทั้งการไหว้ การกราบ 

การทำความเคารพ การพูดอย่างสุภาพ สืบสานประเพณีไทย 
3.1.4 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 รักธรรมชาติร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักการ

ประหยัดน้ำประหยัดไฟ มีจิตสาธารณะเก็บขยะ 
3.1.5 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
3.1.6 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 เรียนรู้การดูแลตนเองให้ปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย 
3.1.7 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 เรียนรู้การดูแลตนเองให้ปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดและคน

แปลกหน้าที่ไม่รู้จัก 
3.1.8 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 สามารถอ่านภาพเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรเบื้องต้นได้ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนเกิดความรักและความภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3.2.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าวัด ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้

เหมาะสมตามวัย 
3.2.3 นักเรียนรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีมารยาท ทั้งการไหว้ การกราบ การทำความเคารพ 

การพูดอย่างสุภาพ สืบสานประเพณีไทย  
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3.2.4 นักเรียนรักธรรมชาติร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้และสิ่งแวดล้อม มีจิต
สาธารณะเก็บขยะ รู้จักการประหยัดน้ำประหยัดไฟ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3.2.5 นักเรียนยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมี
ความสุข 3.2.6 นักเรียนเรียนรู้การดูแลตนเองให้ปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย เช่น สถานการณ์เวลาเกิดไฟไหม้ 
หรือน้ำท่วมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เบื้องต้น 

3.2.7 นักเรียนเรียนรู้การดูแลตนเองให้ปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติด โดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดหรือคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จัก 

3.2.8 นักเรียนสามารถอ่านภาพเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรเบื้องต้นได้ 
4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พฤษภาคม 64  จิรภัทร์  และคณะ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พฤษภาคม 64  จิรภัทร์  และคณะ 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ พฤษภาคม 64  จิรภัทร์  และคณะ 
4. ดำเนินการตามแผน พ.ค 64 - มี.ค 

65 
 จิรภัทร์  และคณะ 

กิจกรรมที่ 1 เด็กดีศรีพญาไท    
- สมุดเด็กดี / จิตอาสา   ตลอดปีการศึกษา  จิรภัทร์  และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 ธรรมสวัสดี    
- นิทานคุณธรรม ตลอดปีการศึกษา  จิรภัทร์  และคณะ 
- ทำบุญทุกวันพระ ตลอดปีการศึกษา  จิรภัทร์  และคณะ 
- อบรมธรรมะ    มกราคม 65  จิรภัทร์  และคณะ 

กิจกรรมที่ 3  หนูน้อยรักษ์โลก    
- ประหยัดน้ำ / ไฟ ตลอดปีการศึกษา  จิรภัทร์  และคณะ 
- พ่ึงพาตนเอง ตลอดปีการศึกษา  จิรภัทร์  และคณะ 
- เก็บขยะ ตลอดปีการศึกษา  จิรภัทร์  และคณะ 
- ปลูกต้นไม้/รดน้ำต้นไม้ ตลอดปีการศึกษา  จิรภัทร์  และคณะ 

กิจกรรมที่ 4  รู้เท่าทันป้องกันตนเอง      
- ยาเสพติด มิถุนายน 64  จิรภัทร์  และคณะ 
- อัคคีภัย มกราคม 65  จิรภัทร์  และคณะ 
- จราจร มกราคม 65  จิรภัทร์  และคณะ 
- การป้องกันตนเองจากคนแปลก

หน้า 
มกราคม 65  จิรภัทร์  และคณะ 

กิจกรรมที่ 5  หนูน้อยรักษ์ความเป็นไทย    
- การไหว้ การกราบ เคารพผู้ใหญ่ กรกฎาคม 65  จิรภัทร์  และคณะ 
- สืบสานประเพณีไทย กรกฎาคม 65  จิรภัทร์  และคณะ 

5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ เมษายน 65   จิรภัทร์  และคณะ 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน เมษายน 65  จิรภัทร์  และคณะ 
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5.  งบประมาณทั้งโครงการ           บาท   
 
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 เด็กดีศรีพญาไท นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 เข้า
ร่วมโครงการเด็กไทย รักดี มีสุข
ความรักและความภูมิใจในชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ยอมรับความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- ภาพถ่ายการเข้าร่วม
กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 2 ธรรมะสวัสดี 

 

นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 เข้า
ร่วมกิจกรรมธรรมะสวัสดี 
อบรมธรรมะ ทำบุญตักบาตร
ทุกวันพระ ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือได้เหมาะสม
ตามวัย 

- สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบบันทึก
กิจกรรมนิทาน
คุณธรรม 
 

- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- ภาพถ่ายการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

กิจกรรมที่ 3  หนูน้อยรักษ์โลก นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 เข้า
ร่วมกิจกรรมรักธรรมชาติร่วม
ดูแลรักษาธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ 
รดน้ำต้นไมแ้ละสิ่งแวดล้อม 
การประหยัดน้ำประหยัดไฟ มี
จิตสาธารณะช่วยเก็บขยะ 

- สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
-บันทึกการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 
- บันทึกความดี 

- ตารางเวรดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 
- ภาพถ่ายการเข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบบันทึกความดี 
กิจกรรมที่ 4  รู้เท่าทันป้องกัน
ตนเอง   

นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 เข้า
ร่วมกิจกรรมการดูแลตนเองให้
ปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยและ
กิจกรรมรณรงค์ปลอดภัย
ห่างไกลจากยาเสพติดและไม่ไป
กับคนแปลกหน้า และอ่านภาพ
เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ
จราจรเบื้องต้นได้ 

- สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

-แบบประเมิน 
กิจกรรมเล่นล้อมรัก 
รู้เท่าทันป้องกันตนเอง                                                                                                      
-แบบประเมิน
กิจกรรมรู้เท่าทัน
ป้องกันตนเอง 

กิจกรรมที่ 5  หนูน้อยรักษ์
ความเป็นไทย 

นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 เข้า
ร่วมกิจกรรมรักความเป็นไทย
การมีมารยาท ทั้งการไหว้ การ
กราบ การทำความเคารพ การ
พูดอย่างสุภาพ และการสืบสาน
ประเพณีไทย 

- สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบบันทึก
กิจกรรม 

- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- ภาพถ่ายการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 มีความรักและความภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

7.2 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าวัด ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือได้เหมาะสมตามวัย 

7.3 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 รักธรรมชาติร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้และ
สิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะช่วยเก็บขยะให้สะอาด 

7.4 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
          7.5 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 ดูแลตนเองให้ปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยและกิจกรรมรณรงค์ปลอดภัย
ห่างไกลจากยาเสพติดและไม่ไปกับคนแปลกหน้า  
 

7.6 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 อ่านภาพเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรเบื้องต้นได้ 
          7.7 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 รักความเป็นไทยการมีมารยาท ทั้งการไหว้ การกราบ การทำความ
เคารพ การพูดอย่างสุภาพ และการสืบสานประเพณีไทย 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวจิรภัทร์  กาญจนครุฑ) 
         หัวหน้าโครงการ 

      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท  
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    Mini English Program ระดับปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่3 พัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายสพฐ.   นโยบายที่ 3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก (ตัวบ่งชี้ 1.2, 1.4) 
     มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
      (ตัวบ่งชี้ 3.1, 3.2, ๓.3, ๓.๔) 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวดุษณี  สามงามเหล็ก  
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การเข้าสู้ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวของประเทศไทยนั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นอย่างมาก มีการต่อรองและมีการแข่งขันในด้านต่างๆสูงขึ้น ทักษะภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจำเป็น
อย่างมากในการติดต่อสื่อสารและใช้สื่อความหมาย กระทรวงศึกษาธิการเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้
ประกาศ นโยบายในการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนที่เรียนระดับการศึกษาขั้น
พื ้นฐานได้เรียนรู้และ ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ จนเกิดทักษะและความสามารถในการสื ่อสารได้อย่าง
คล่องแคล่ว เพื่อนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหน้าที่ที่โรงเรียนต่างๆต้องส่งเสริมให้มีผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ  
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันศตวรรษที่ 
๒๑ ที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งผลให้เกิดการปฏิรูปและเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับสากล 

โรงเรียนพญาไทตระหนักถึงความสำคัญจึงได้ดำเนินโครงการ Mini English Program  ระดับปฐมวัย
ขึ ้นโดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ใช้หลักสูตรเดียวกับการเรียนการสอนภาคปกติ แต่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้เด็กระดับปฐมวัยและ
เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาอังกฤษและจะส่งผลให้การพัฒนานักเรียนในด้านภาษาอังกฤษ
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้ 

๑. กิจกรรม MORNING ASSEMBLY 
๒. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล Mini English Camp For Kids 
๓. กิจกรรม SINGING CONTEST 
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2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการสนทนา ฟ้ง พูด อ่าน เขียน กับเจ้าของภาษาต่างประเทศ
และสามารถนำทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
       2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความสุขและกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมร่วมกับเจ้าของภาษา 

     2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
     2.4 เพ่ือให้นักเรียนสนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี 

          2.5 นักเรียนเกิดความรักและความภูมิใจในความสามารถของตนเอง 
      2.6 เพ่ือให้นักเรียนสามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

    3.1.1 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 ได้ฝึกทักษะทางภาษาในการสนทนา ฟ้ง พูด อ่าน เขียน กับ
เจ้าของ ภาษาต่างประเทศและสามารถน่าทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

     3.1.2 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 มีความสุขและกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมร่วมกับเจ้าของ
ภาษา 

     3.1.3 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 มีวินัยและมีความรับผิดขอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
     3.1.4 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี 
     3.1.5 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 เกิดความรักและความภูมิใจในความสามารถของตนเอง 

          3.1.6 นักเรียนอนุบาลร้อยละ ๘0 สามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

        3.2.1 นักเรียนอนุบาลได้'ฝึกทักษาทางภาษาในการสนทนา ฟัง พูด อ่าน เขียน กับเจ้าของ
ภาษาต่างประเทศและสามารถน่าทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
      3.2.2 นักเรียนอนุบาลมีความสุขและกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมร่วมกับเจ้าของภาษา 
         3.2.3 นักเรียนอนุบาล มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ของตนเอง โดยนำใบกิจกรรม 
Morning Assembly มาในวันที่ตนเองรับผิดชอบ 
         3.2.4 นักเรียนอนุบาลสนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านเสียงเพลง โดยสามารถร้องเพลง
และจดจำเนื้อร้องที่เป็นภาษาอังกฤษได้ 
         3.2.5 นักเรียนอนุบาลเกิดความรักและความภูมิใจในความสามารถของตนเอง 
      3.2.6 นักเรียนอนุบาลสามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564 ๒0,000 นางสาวดุษณี  สามงามเหล็ก 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564  นางสาวดุษณี  สามงามเหล็ก 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ดำเนินการตามแผน ก.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม MORNING ASSEMBLY    
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ดำเนินงานตามโครงการ 

- โดยให้นักเรียนเตรียมคำศัพท์ นิทานหรือ
เรื่องราวที่ตนเองสนใจเป็นภาษาอังกฤษมา

ก.ค. 2564 
- ก.พ. 
2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 



 
 

39 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สนทนาร่วมกับเพื่อนและครูชาว
ต่างประเทศ 

3. ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม  มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับ
เด็กอนุบาล Mini English Camp For Kids 

   

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ดำเนินงานตามโครงการ 

- จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก
อนุบาล Mini English Camp For Kids 

ก.ย. 2564-  ๑๐,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

3. ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม  มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม SINGING CONTEST    
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ประชาส ัมพ ันธ ์ การประกวด Singing 

contest 
ม.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

3. เปิดรับสมัครประกวดSinging contest แก่
ผู้ที่สนใจ 

ม.ค. 2565 10,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

4. ดำเนินการจัดกิจกรรม ประกวด Singing 
contest 

ธ.ค. ๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 

5. ประกาศผลการประกวดSinging contest ธ.ค. ๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 
๖. ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
๗. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

5.  งบประมาณทั้งโครงการ     ๒0,000 บาท  
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
Morning Assembly 
 
 
 

 

1. นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 ได้
ฝึกทักษะทางภาษาในการสนทนา 
ฟ้ง พูด อ ่าน เข ียน กับเจ ้าของ 
ภาษาต่างประเทศและสามารถนำ
ท ั กษะภ าษาอ ั ง กฤษ ไป ใช ้ ใ น
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

สังเกตการร่วมกิจกรรม
และประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียน  

- ใบกิจกรรม 
Morning Assembly 
- แบบประเมิน
พัฒนาการนักเรียน 

 

๒. นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 มี
ว ิน ัยและม ีความร ับผ ิดขอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
ค ่ า ย ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ
สำหร ั บ เด ็ กอน ุ บาล 
Mini English Camp 
For Kids 

1. นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 ได้
ฝึกทักษะทางภาษาในการสนทนา 
ฟ้ง พูด อ ่าน เข ียน กับเจ ้าของ 
ภาษาต่างประเทศและสามารถนำ
ท ั กษะภ าษาอ ั ง กฤษ ไป ใช ้ ใ น
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

สังเกตการร่วมกิจกรรม
และประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียน 

- แบบประเมิน
พัฒนาการนักเรียน 
- แบบบันทึการตรวจ
สุขภาพ 

๒. นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 มี
ความสุขและกล้าแสดงออกผ่าน
กิจกรรมร่วมกับเจ้าของภาษา 
๓ . นักเร ียนอนุบาลร ้อยละ ๘0 
สามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม 
SINGING CONTEST 

1.น ักเร ียนอน ุบาลร ้อยละ 80 
สนใจและมีความสุขและแสดงออก
ผ่านเสียงเพลง ดนตรี 

สังเกตการร่วมกิจกรรม
และประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียน 
 

- แบบประเมิน
พัฒนาการนักเรียน 
- เกณฑ์การให้
คะแนนการประกวด 
SINGING CONTEST 

๒. นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 เกิด
ความรักและความภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 นักเร ียนอนุบาลได ้ฝ ึกทักษะทางภาษาในการสนทนา ฟัง พูด อ่าน เขียน กับเจ้าของ
ภาษาต่างประเทศและสามารถนำทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
  7.2 นักเรียนอนุบาลมีความสุขและกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมร่วมกับเจ้าของภาษา 
     7.3 นักเรียนอนุบาล มีวินัยและมีความรับผิดขอบต่อหน้าที่ของตนเอง โดยนำใบกิจกรรมMorning 
Assembly มาในวันที่ตนเองรับผิดขอบ 
     7.4 นักเรียนอนุบาลสนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านเสียงเพลง โดยสามารถร้องเพลงและ
จดจำเนื้อร้องที่เป็นภาษาอังกฤษได้ 
     7.5 นักเรียนอนุบาลเกิดความรักและความภูมิใจในความสามารถของตนเอง 
   7.6 นักเรียนอนุบาลสามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  
ลงชื่อ                    ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวดุษณี  สามงามเหล็ก) 
           หวัหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา) 
          รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    โครงการนิเทศภายใน 
ลักษณะโครงการ     ใหม ่       

          🗹  ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน      🗹 บริหารงานวิชาการ        บริหารงานบุคคล   
         บริหารงานงบประมาณ     บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่๓ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ                 
                                                    ศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ด้านที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่ 
                                                    มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ ๑พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ข้อ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวศรัญวิภา   เงินดี 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และสถานศึกษา
ในสังกัดให้ดำเนินการจัดการให้มีระบบการนิเทศภายในเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม กำกับ  ติดตาม ช่วยเหลือ ดูแล
ครูในการปฏิบัติหน้าที่ การนิเทศเป็นระบบหนึ่งของระบบการจัดและบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการ
ปรับปรุง การเรียนการสอน การชี้แนะ การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับครู รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สามารถที่จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 การนิเทศภายในโรงเรียน มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
จะต้องร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการพัฒนางานทุกด้านในสถานศึกษา  

โรงเรียนพญาไท มีแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง สามารถดำรงตนได้อย่างมีความสุข จึงจัดทำโครงการนิเทศภายในขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
2.วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.  เพ่ือพัฒนากระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่นักเรียนตามพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 

และด้านสติปัญญา  
3.เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1   ครูปฐมวัยร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการสอน ปีละ 4 ครั้ง 
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3.1.2   ครูปฐมวัยร้อยละ ๘0 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1.3   นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ตามพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1   ครูปฐมวัยได้รับการนิเทศการสอนอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
3.2.2   ครูปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา 
 

4.วิธีการดำเนินงานแผนปฏบิัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564 3,000 นางสาวศรัญวิภา  เงินดี 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564  นางสาวศรัญวิภา  เงินดี 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย. 2564   
4. ดำเนินการตามแผน 

- ครูปฐมวัยได้รับการนิเทศจากผู้บริหาร
และหัวหน้าสายชั้นปฐมวัย 
- ครูปฐมวัยประเมินตนเองและจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติ 

มิ.ย. 2564 
- 

มี.ค. ๒๕๖๕ 
 นางสาวศรัญวิภา  เงินดี 

๕ ประเมินโครงการ มี.ค. ๒๕๖๕  นางสาวศรัญวิภา  เงินดี 
๖ สรุป/รายงานผลโครงการ มี.ค. ๒๕๖๕  นางสาวศรัญวิภา  เงินดี 

 
5.งบประมาณทั้งโครงการ    3,000  บาท 
 
6.การประเมินผล 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

การนิเทศ 
การสอน 
ครูปฐมวัย 

ครูปฐมวัยร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ การ
สอน ปีละ 4 ครั้ง 

ตรวจแบบบันทึกการนิเทศ 
แบบบันทึก   
การนิเทศ 

ครูปฐมวัยร้อยละ ๘0 สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สังเกตการสอน 
แบบบันทึก   
การนิเทศ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ตาม
พัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 

ประเมินพัฒนาการตาม
สภาพที่พึงประสงค์ภาค
เรียนละ  1 ครั้ง 

แบบประเมิน
พัฒนาการ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  การจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
7.2  ครูปฐมวัยมีกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
7.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา 

     

 
ลงชื่อ                    ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวศรัญวิภา  เงินดี) 
           หวัหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 

                            
 
                         ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
                                

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

44 
 

ชื่อโครงการ    บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่ 
สนองนโยบายสพฐ.   นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 2,4,5        
สนองกลยุทธ์สพป.กทม. นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่

มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน  

พ้ืนฐานเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล ข้อที่ ๓ 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.2, 1.4)  

มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.3)  
หัวหน้าโครงการ    นางสาวศรัญวิภา   เงินดี 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้ความสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด 
ถึง 6 ปีบริบูรณ์ โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม ทั ้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ -จ ิตใจ          
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้ที ่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัย        
ของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการเล่น     
และได้ลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์  ซึ่งพัฒนาการด้านสติปัญญานั้นมีความสำคัญ เป็นการสร้างพื้นฐานทักษะที่สำคัญต่างๆ นำไป สู่  
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในช่วงที่เด็กกำลังพัฒนาโดยยึดเด็กเป็นศูนย์การเรียนรู้ สามารถช่วยให้เด็ก
พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้มีพระราชดำริจัดตั้งโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามพระราชประสงค์ในด้าน  
การสร้างรากฐานที่มั ่นคงในการพัฒนาประเทศชาติด้วยการศึกษาภายใต้การดำเนินโดย มูลนิธิสมเด็จ  
พระเทพรัตนราชสุดา (PMF) ซึ ่งได้ดำเนินโครงการบ้านนักว ิทยาศาสตร์น ้อยประเทศไทย ตั ้งแต่ปี              
พ.ศ.2553-ปัจจุบัน 

 ดังนั้นโรงเรียนพญาไท จึงได้ดำเนินการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย       
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
บูรณาการผ่านการเล่นได้รับประสบการณ์ตรง สนุกกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ผ่านการใช้ประสาทสัมผัส 
ทั้ง 5 โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางและเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกถึงความคิด ความสามารถและการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข นำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม 
2. วัตถุประสงค ์

 2.1 นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออก มีความภาคภูมิใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน 
  2.2 นักเรียนสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนฟังได้ 

2.3 นักเรียนสามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์ วาดภาพ ขีดเขียนตัวอักษรและคำ สื่อความหมายได้ 
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2.4 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดรวบยอด เกิดทักษะและกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ 

 2.5 นักเรียนมีความสามารถในคิดเชิงเหตุผล อธิบายเชื่อมโยงเหตุและผล คาดเดาสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น 
 2.6 นักเรียนให้ความสนใจ กระตือรืนร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.7 นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ ค้นหาคำตอบด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ตอบข้อสงสัยของตนเองได้ 

3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 กล้าพูดกล้าแสดงออก มีความภาคภูมิใจในผลงานและ 

ความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน 
3.1.2 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 8๐ มีสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนฟังได้ 
3.1.3 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 สามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์ วาดภาพ ขีดเขียนตัวอักษรและคำ 

สื่อความหมายได้ 
3.1.4 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 มีความสามารถในคิดเชิงเหตุผล อธิบายเชื่อมโยงเหตุและผล คาด 

เดาสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น 
3.1.5 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 8๐ มีความสนใจ กระตือรืนร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3.1.6 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 90 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ  

ค้นหาคำตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ตอบข้อสงสัยของ
ตนเองได ้

3.1.7 นักเรียนอนุบาลร้อยละ 8๐ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
ค้นหาคำตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ตอบข้อสงสัยของ
ตนเองได ้

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออก มีความภาคภูมิใจในผลงานและความสามารถของตนเองและ 

ผู้อื่น 
  3.2.2  นักเรียนมีสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนฟังได้ 
     3.2.3  นักเรียนสามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์ วาดภาพ ขีดเขียนตัวอักษรและคำสื่อความหมายได้ 

3.2.4  นักเรียนมีความสามารถในคิดเชิงเหตุผล อธิบายเชื่อมโยงเหตุและผล คาดเดาสิ่งที่อาจจะ 
เกิดข้ึน 
     3.2.5  นักเรียนมีความสนใจ กระตือรืนร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 

3.2.6  นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ ค้นหาคำตอบด้วย 
วิธีการที่หลากหลาย สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ตอบข้อสงสัยของตนเองได้ 

3.2.7  นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ ค้นหาคำตอบด้วย 
วิธีการที่หลากหลาย สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ตอบข้อสงสัยของตนเองได้ 
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4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564  นางสาวศรัญวิภา   เงินดี 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564  นางสาวศรัญวิภา   เงินดี 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย. 2564  นางสาวศรัญวิภา   เงินดี 
4. ดำเนินการตามแผนงานโครงงาน ก.ค. 2564  คณะครูปฐมวัย 
 ๔.๑ ประชุมคณะครูปฐมวัย 

   - ชี้แจงโครงการ 
   - แสดงความคิดเห็นในการดำเนิน
โครงการ 
   -ขอความร ่ วมม ื อในการจ ั ด ฐาน
กิจกรรม 
๔.๒ จัดการทดลองในห้องเรียน 
๔.๓ จัดทำฐานกิจกรรมกรทดลอง  

 
 
 
 
 
 

ส.ค. 2564 
ส.ค. 2564 

 
 
 
 
 
 

๕,000   

 
 
 

คณะกรรมการ 
คณะครูปฐมวัย 

๕. ติดตามและประเมินผล ก.พ. 2565  นางสาวศรัญวิภา   เงินดี 
๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565  นางสาวศรัญวิภา   เงินดี 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ     ๕,000  บาท   

6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

- โครงการ
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่ง
ประเทศไทย            
ทุกห้องเรียนทดลอง
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
ตามใบกิจกรรม 
- จัดฐานกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 

๑.น ักเร ียนอน ุบาลร ้อยละ 80   
กล ้าพ ูดกล ้าแสดงออก ม ีความ
ภาคภูมิใจในผลงานและความ 
สามารถของตนเองและผู้อ่ืน 
2.น ักเร ียนอน ุบาลร ้อยละ 8๐      
มีสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่า
เรื่องให้ผู้อ่ืนฟังได้ 
3.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 
สามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์    
วาดภาพ ขีดเขียนตัวอักษรและคำ 
สื่อความหมายได้ 
4.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80     
มีความสามารถในคิดเชิงเหตุผล 
อธิบายเชื่อมโยงเหตุและผล คาด 
เดาสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น 

สังเกตการร่วมกิจกรรม
และประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียน 

- แบบประเมิน
พัฒนาการนักเรียน 
- แบบประเมิน
สมรรถนะร่างกาย
เด็กปฐมวัย 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

5.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 8๐     
มีความสนใจ กระตือรืนร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
6.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 90     
มีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ  
ค้นหาคำตอบด้วยวิธีการที่หลาก 
หลาย สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ ตอบข้อ
สงสัยของตนเองได้ 
7.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 8๐     
มีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
ค้นหาคำตอบด้วยวิธีการที่หลาก 
หลาย สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ ตอบข้อ
สงสัยของตนเองได้ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออก มีความภาคภูมิใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน 
  7.2 นักเรียนมีสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนฟังได้ 
     7.3 นักเรียนมีสามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์    วาดภาพ ขีดเขียนตัวอักษรและคำสื่อความหมายได้ 
     7.4 นักเรียนมีความสามารถในคิดเชิงเหตุผล อธิบายเชื่อมโยงเหตุและผล คาดเดาสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น 
     7.5 นักเรียนมีความสนใจและกระตือรืนร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 
   7.6 นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ ค้นหาคำตอบด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ตอบข้อสงสัยของตนเองได้ 
  7.7 นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจค้นหาคำตอบด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ตอบข้อสงสัยของตนเองได้ 
 
ลงชื่อ                    ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวศรัญวิภา   เงินดี) 
           หวัหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท  
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ     ใหม ่       

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ               บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน  
                                                    การแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน  
                                                    การแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน  
                                                    พ้ืนฐานเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
                                   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวนิตยา กายฤทธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ได้นำเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากร
มนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และยึดเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คือ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3) 
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในระดับประถมศึกษากำหนดหลักการให้ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และ
จัดการเรียนรู้แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น เช่น ในการเรียน
ภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้น
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหา
และการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข  เรียนรู้ Digital และใช้ Digital 
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

จากนโยบายดังกล่าวมีจุดเน้นให้ความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย โดย
กำหนดเป็นจุดเน้นสำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ 
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในปีการศึกษา 256๒ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชาภาษาไทย 
โรงเรียนพญาไทเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 256๓ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นในบางระดับชั้น ในส่วนของ
คะแนนการสอบ๐-NET มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ แต่ในบางมาตรฐานการเรียนรู้ยงัมี
จุดที่ควรได้รับการพัฒนาให้มากขึ้น ส่วนของคะแนนการสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading 
Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ยังคงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียนในการสอบ NT และการปลูกฝังและพัฒนาทักษะในด้านภาษาไทยของผู้เรียน ในด้าน
การอ่าน เขียน การฟัง ดู พูด หลักภาษา และวรรณคดีวรรณกรรม ให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  
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เห็นความสำคัญในการนำไปใช้สื่อสาร และเกิดความรักความหวงแหนในภาษาประจำชาติของตน 
จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนพญาไทได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์อันสูงสุดที่จะ

เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ซึ่งนับเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งของโรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น โดยการพัฒนาครูผู ้สอน 
พัฒนาสื่อและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยทั้งในการ
แข่งขันทักษะทางภาษาภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมไปถึงกิจกรรมในวันสำคัญทางภาษาไทย เพ่ือ
ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักษ์ภาษาอันเป็นภาษาประจำชาติ มีความสามารถในการใช้ภาษาประจำ
ชาติไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันอันเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น 
2.2  เพ่ือยกระดับผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่1, 

การประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6 
๒.๓ เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (NT) ด้านภาษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

๒.๔ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้สามารถพัฒนาสื่อและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการ Active Learning และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          ๓.๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แต่ละ 
ระดับชั้นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไป 
          ๓.๑.๒  ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,    
การประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6 มีพัฒนาการคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 

๓.๑.๓  ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา (NT) วิชาภาษาไทย และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 256๓ 
 3.1.4  ครูผู้สอนภาษาไทยร้อยละ 80 สามารถพัฒนาสื่อและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการ Active Learning และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          ๓.๒.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          3.2.2  ครูผู้สอนภาษาไทยให้สามารถพัฒนาสื่อและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญด้วยวิธีการ Active Learning และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ได้อย่างมีคุณภาพ 
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4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564 - นางสาวนิตยา   

กายฤทธิ์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564 - ผู้บริหาร 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. 2564 - นางสาวนิตยา  

กายฤทธิ์และคณะ
ครูกลุ่มสาระฯ 

4. ดำเนินการตามแผน พ.ค. 2564 - นางสาวนิตยา  
กายฤทธิ์และคณะ
ครูกลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
๑ ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ค. 2564–มี.ค. 

2565 
- นางสาวนิตยา  กาย

ฤทธิ์และคณะครู
กลุ่มสาระฯ 

๒ การออกแบบแผนการเรียนรู้และจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning และ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

พ.ค. 2564–มี.ค. 
2565 

- คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๓ วิเคราะห์ผลการสอบ RT ระดับชั้น ป.1 
การสอบวัดการอ่านและเขียน ป.1-6 ผล
การสอบ O-Net, NT, ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด เพ่ือนำมาพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการออกข้อสอบ 

พ.ค. 2564– มี.ค. 
2565 

- คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๔ จัดทำแบบบันทึกกิจกรรม แบบฝึกหัด 
และเอกสารประกอบการเรียนรู้ 

พ.ค. 2564– มี.ค. 
2565 

๑,๐๐๐ คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๕ จัดทำสื่อ นวัตกรรม เพ่ือใช้ประกอบ 
การเรียนรู้ 

พ.ค. 2564– มี.ค. 
2565 

๑,๐๐๐ คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๖ พัฒนาอบรมครูผู้สอนภาษาไทย ด้าน
ความรู้ทางด้านภาษาไทย เทคนิคการ
สอน การสร้างสื่อ นวัตกรรม การวิจัย 

พ.ค. 2564– มี.ค. 
2565 

๑,๐๐๐ คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๗ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องภาษาไทย)  
จัดหาซื้อและซ่อมแซมสื่อ  วัสดุ อุปกรณ์ 
เช่น โต๊ะญี่ปุ่น  
เครื่องฉาย ชั้นวางหนังสือ เครื่องพิมพ์ 
หมึกพิมพ์ เครื่องเคลือบกระดาษ 
 

พ.ค. 2564– มี.ค. 
2565 

 
 

๓,๐๐๐ คณะครูกลุ่มสาระฯ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
1 กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทย 

วันสุนทรภู่ (รูปแบบออนไลน์) 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดำเนินงานตามกิจกรรม 
 

พ.ค. – มิ.ย. 256๔ 
 

- นางสาวนิตยา  
กายฤทธิ์และคณะ
ครูกลุ่มสาระฯ 

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
ดำเนินงาน 
 

พ.ค. – มิ.ย. 256๔ 
 

- นางสาวนิตยา  
กายฤทธิ์และคณะ
ครูกลุ่มสาระฯ 

๓. กิจกรรมวันสุนทรภู่ มีดังนี้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
   -การแข ่ งข ันระบายส ีต ั วละครใน
วรรณคดี  
 

พ.ค. – มิ.ย. 256๔ 
 

๑๐๐๐ นางสาวอภิชญา  
เกิดมณีและคณะครู
กลุ่มสาระฯ 

๓.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
   -การแข่งขันคัดลายมือ บรมครูกลอน
สุนทรภู่ 
 

พ.ค. – มิ.ย. 256๔ 
 

๑๐๐๐ นางโชติกา  
ศรีโตตร และคณะ
ครูกลุ่มสาระฯ 

๓.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
   -การแข่งขันวาดภาพระบายสีพร้อม
บอกเหตุผล 
 

พ.ค. – มิ.ย. 256๔ 
 

๑๐๐๐ นางสาววนัสนันท์ 
ใจมณี และคณะครู
กลุ่มสาระฯ 

๓.๓ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ 
   -การแข่งขันอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  
เรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร 
 

พ.ค. – มิ.ย. 256๔ 
 

๑๐๐๐ นายสราวุธ  
ไชยมูล และคณะ
ครูกลุ่มสาระฯ 

๓.๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
   -การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ประเภท
กลอนสี่ เรื่อง วันสุนทรภู่ 
 

พ.ค. – มิ.ย. 256๔ 
 

๑๐๐๐ นายประดิษฐ  
วงศ์ยา และคณะครู
กลุ่มสาระฯ 

๓.๕ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
   -การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ(กลอน
แปด)  
หัวข้อ บรมครูกลอนสุนทรภู่ 
 

พ.ค. – มิ.ย. 256๔ 
 

๑๐๐๐ นางสาวสุวรรณา 
แย้มอรุณ และคณะ
ครูกลุ่มสาระฯ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๓.๖ กิจกรรมตอบแบบทดสอบออนไลน์
ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๑-๓ 
และ ๔-๖ เนื ่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
เรื่อง บรมครูกลอนสุนทรภู่ 

พ.ค. – มิ.ย. 256๔ 
 

๑,๕๐๐ นางสาวนิตยา  
กายฤทธิ์ และคณะ
ครูกลุ่มสาระฯ 

 วันภาษาไทยแห่งชาติ 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดำเนินงานตามกิจกรรม 
 

มิ.ย.- ก.ค. 256๔ 
 

- นางสาวนิตยา  กาย
ฤทธิ์ 
นางสาวสุวรรณา  
แย้มอรุณ 
และคณะครูกลุ่ม
กลุ่มสาระฯ 

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
ดำเนินงาน 
 

มิ.ย.- ก.ค. 256๔ 
 

- นางสาวนิตยา  กาย
ฤทธิ์ 
นางสาวสุวรรณา  
แย้มอรุณและคณะ
ครูกลุ่มกลุ่มสาระฯ 

๓. กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทย ดังนี้  
      กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ   
ประกอบไปด้วย การนำเสนอ     
การประกวดทักษะทางภาษาไทย เช่น          
            -การคัดลายมือ  
            -การแต่งคำประพันธ์  
            -การเขียนความเรียง 
            -การอ่านทำนองเสนาะ 
            -การเปิดพจนานุกรม 
            -การประดิษฐ์หนังสือเล่มเล็ก 
            -การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้
ภาษาไทย  
            -การพูดฯลฯ 

มิ.ย.- ก.ค. 256๔ 
 

๑๐,๐๐๐ นางสาวนิตยา   
กายฤทธิ์ 
นางสาวสุวรรณา  
แย้มอรุณและคณะ
ครูกลุ่มกลุ่มสาระฯ 

๒ กิจกรรม “นานาภาษาไทยน่ารู้” 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยหน้าเสาธง 

พ.ค. 2564– มี.ค. 
2565 

 

๑,๐๐๐ นางสาวนิตยา  
กายฤทธิ์ 
นางสาวอภิชยา  
เกิดมณี 
นางสาววิภาวี  
อินทะเสม 
นางสาววนัสนันท์  
ใจมณี 
และคณะครูกลุ่ม
สาระฯ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๓ กิจกรรมค่ายพญาไท “ปลูกต้นกล้ารักการ

อ่าน” 
  กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
    - นักอ่าน เจ้าฟ้าฯ 
    - แฟนพันธุ์แท้สารานุกรมไทย 
     

พ.ค. 2564– มี.ค. 
2565 

 

๒,๐๐๐ นางสาวนิตยา   
กายฤทธิ์ 
นางสาววิภาวี  
อินทะเสม 
นายสราวุธ ไชยมูล  
และคณะคร ูกลุ่ ม
สาระฯ 

๔ กิจกรรม “PLC ภาษาไทย” 
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูภาษาไทย 
 

พ.ค. 2564– มี.ค. 
2565 

 

๕๐๐ นางสาวสุวรรณา  
แย้มอรุณ 
นางสาวญาณิศา 
เข็มลาย 
และคณะคร ูกลุ่ ม
สาระฯ 

๕ กิจกรรม “บันทึกพญาไทรักการอ่าน” 
   - บันทึกรักการอ่าน 
 

พ.ค. 2564– มี.ค. 
2565 

 

๒,๐๐๐ นางโชติกา  
ศรีโคตร 
นายสราวุธ ไชยมูล  
นางสาวอภิชยา  
เกิดมณี 
นายประดิษฐ   
วงค์ยา 
และคณะคร ูกลุ่ ม
สาระฯ 

๖ กิจกรรม เวทีความรู ้ ผ ่าน facebook 
ภาษาไทย 
- ตอบคำถามสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาไทย 
- การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยรูปแบบ
ออนไลน์ 
- ผลงานก ิจกรรมของนักเร ียนแต่ละ
ระดับชั้น 
 

พ.ค. 2564– มี.ค. 
2565 

 

๑,๐๐๐ นางสาวนิตยา  
กายฤทธิ์  
นายสราวุธ ไชยมูล 
นางสาวญาณิศา  
เข็มลาย 
และคณะคร ูกลุ่ ม
สาระฯ 

๗ กิจกรรม เปิดบ้านพญาไท 
- จัดนิทรรศการกลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาไทย 

พ.ค. 2564– มี.ค. 
2565 

 

๕,๐๐๐ นางสาวนิตยา  
กายฤทธิ์และคณะ
ครูกลุ่มสาระฯ 

๘ ก ิจกรรม “สารส ัมพ ันธ ์  (กล ุ ่มสาระ
ภาษาไทย)” 
 
 
 

พ.ค. 2564– มี.ค. 
2565 

 

๒,๐๐๐ นางสาววนัสนันท์  
ใจมณี และคณะครู
กลุ่มสาระฯ 



 
 

54 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพื่อการแข่งขัน 
๑ สอนเสริมศักยภาพนอกเวลาเรียน พ.ค. 2564– มี.ค. 

2565 
 

- นางสาวนิตยา  
กายฤทธิ์และคณะ
ครูกลุ่มสาระฯ 

๒ ฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าประกวด
แข่งขันกิจกรรม ต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียน
และหน่วยงานภายนอก เช่น 
   - กิจกรรม ความสามารถในการอ่าน
พระราชนิพนธ์ใน ร.6 
   - กิจกรรม ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 
   - กิจกรรม ความสามารถในการใช้
ภาษาไทย ของราชบัณฑิตยสถาน 
   - การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ด้านภาษาไทย 
   - การแข่งขันบรรยายธรรม 
   - กิจกรรม ในงาน 0pen house ของ
โรงเรียนมัธยม  ฯลฯ 

พ.ค. 2564– มี.ค. 
2565 

 

๓,๐๐๐ นางสาวนิตยา  
กายฤทธิ์และคณะ
ครูกลุ่มสาระฯ 

๓ ติดตามการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะ เพ่ือ
ประ เม ิ นความก ้ า วหน ้ าและแก ้ ไ ข 
ปรับปรุงให้ลุล่วง 

พ.ค. 2564– มี.ค. 
2565 

 

- นางสาวนิตยา  
กายฤทธิ์และคณะ
ครูกลุ่มสาระฯ 

๔ ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. 2565 
 

- นางสาวนิตยา  
กายฤทธิ์และคณะ
ครูกลุ่มสาระฯ 

๕ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 
 

- นางสาวนิตยา  
กายฤทธิ์และคณะ
ครูกลุ่มสาระฯ 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๔๐,๐๐๐  บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1. กิจกรรม 
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในแต่ละ
ระดับชั้นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 
75 ขึ้นไป 

- ทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
2. ผลการประเมินความสามารถใน
การอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 ,การประเมิน
ความสามารถในการอ่านและการ
เขียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6 มี
พัฒนาการคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 

- ทดสอบ - แบบทดสอบ 
 

3. ผลการประเมินคุณภาพทาง
การศึกษา (NT) ด้านภาษา และผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มี
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 

- ทดสอบ - แบบทดสอบ 
 

4. ครูผู้สอนภาษาไทยร้อยละ 80 
สามารถออกแบบแผนการเรียนรู้
และจัดการเรียนรู้ที่เน้นรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learningและรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

- ตรวจ และประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- นิเทศครูผู้สอน 

- แบบประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบบันทึกการ
นิเทศ 

2. กิจกรรมส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ 
 

นักเรียนโรงเรียนพญาไทเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยอย่างน้อยร้อยละ 90 

- ประเมินผลการทำ
กิจกรรม/สัมภาษณ์/
สังเกต 

- แบบบันทึก
กิจกรรม/แบบ
สัมภาษณ์/แบบ
ประเมินพฤติกรรม 

3. กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน 

นักเรียนโรงเรียนพญาไทที่เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอก ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขัน 

- แข่งขันทักษะ
ภาษาไทย ภายในและ
กับหน่วยงานภายนอก 

- เกียรติบัตร / 
รางวัล 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนโรงเรียนพญาไทมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยผ่านตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
กำหนด 
 7.2  ผลการสอบประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1  ผลการประเมินคุณภาพทาง
การศึกษา (NT) วิชาภาษาไทย รวมทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา
ภาษาไทย ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับชาติมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น และสูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

7.3  นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาไทย สามารถเข้าประกวดแข่งขันและได้รับรางวัล 
สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน  
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๗.๔  ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถพัฒนาสื่อและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญด้วยวิธีการ Active Learning และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    ( นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์ ) 
         หัวหน้าโครงการ 

   
 
ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา) 
      รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท  
 
 

                                                  
                             ลงชือ่    ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ        โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      
                                                      ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่๓ พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ 
                                                    เรียนรู ้
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ ๓ พัฒนาและสร้างสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน 
                                                    การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน   
หัวหน้าโครงการ    นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
              คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากคณิตศาสตร์ 
ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาค้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ชาติให้มีคุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึง
จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุดโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ , ๒๕๖๐, 
หน้า ๘) โดยยึดแนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา ซึ่งหมายถึงครูผู้สอน
และผู้บริหารที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้ต้องมุ่งเน้น
ความสำคัญทั้งด้านความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษาจะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้เพ่ือมาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ทำได้ คิด เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งต้องจัดการเรียนการสอนในลักษณะการผสมผสานสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ควบคู่
ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาด้วย (วิชาการ. ๒๕๔๒ : ๑๓) คณิตศาสตร์ถือ
เป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อสาขาวิชาต่าง ๆ  เช่น  วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี  คอมพิวเตอร์  วิศวกรรมศาสตร์ 
และเศรษฐศาสตร์  เป็นต้น  การพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำคัญ ๆ นั้น ต้องอาศัยทฤษฎีและองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สามารถนำไปต่อยอดวิชาอื่น ๆ 
และศาสตร์ที่สำคัญที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมากมาย  
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            วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรของทุกสถานศึกษาที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีทักษะการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย จึงได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการรูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และผลทดสอบระดับชาติ (NT, 
O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ , ๖ ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในแต่ละปี อีกทั้งส่งเสริม
นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ไปแข่งขันในรายการต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถของ
นักเรียน และซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความต้องการความรู้พื้นฐานในด้านคณิตศาสตร์สูงเพื่อที่จะนักเรียนเรียน
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความสุข ฉะนั้นจึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื ่อให้
นักเรียนมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์และมีศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น  อีกทั้งมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น  จึงเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนทุกคนจะต้องให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนดไว้ จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์
      ๒.๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีผลการเรียน
ตั้งแต่ระดับดี (เกรด ๓.๐) ขึ้นไป สูงกว่าร้อยละ ๗๕.๐๐ 
      ๒.๒ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบข้อสอบระดับชาติ NT, O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓,๖  ให้
สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ ๑๐  
      ๒.๓ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์มีผลการทดสอบระดับท้องถิ่นหรือข้อสอบกลางรายวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๔ และ ๕ ให้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
      ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ในเวทีต่าง ๆ  
      ๒.๕ เพื่อซ่อมเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความต้องการปรับปรุงทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตรใ์ห้
อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 
 
๓. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         ๓.๑.๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับดี 
(เกรด ๓.๐) ขึ้นไป สูงกว่าร้อยละ ๗๕.๐๐ 
         ๓.๑.๒  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ ๑๐  
         ๓.๑.๓  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๔ และ ๕ ผลการทดสอบระดับท้องถิ่นหรือข้อสอบกลาง
รายวิชาคณิตศาสตร์ ให้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
         ๓.๑.๔  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ เข้าประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ  
         ๓.๑.๕  นักเรียนที่มีความต้องการปรับปรุงทักษะพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ให้อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์
ทุกคนเข้ารับการรับซ่อมเสริมร้อยละ ๑๐๐ 
   

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         ๓.๑.๑  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  
         ๓.๑.๒  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
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         ๓.๑.๓  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปทดสอบระดับท้องถิ่นหรือข้อสอบกลางรายวิชาคณิตศาสตร์  
         ๓.๑.๔  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ เข้าประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ตามความ
สนใจและตามศักยภาพของนักเรียน 
         ๓.๑.๕  นักเรียนที่มีความต้องการปรับปรุงทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ทุกคนคนเข้ารับการรับ
ซ่อมเสริม 
 
๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนและเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ พฤษภาคม 

๒๕๖๔  
นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 
๒. เสนอโครงการ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 
 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ พฤษภาคม 
๒๕๖๔  

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 
๔. ประชุมวางแผนดำเนินการ พฤษภาคม 

๒๕๖๔  
นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 
๕. ดำเนินการตามแผน พฤษภาคม 

๒๕๖๔ – 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 
กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 

กิจกรรมที่ ๑ 
พัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรยีนรู้แบบอิงมาตรฐานสากล/จัดการเรียนรู้ที่เน้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning และกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๑.ประชุม/วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 

- 
นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 

 ๒.เขียนหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

 ๓.เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

 ๔.นำแผนไปใช้ในการเรียนการสอน พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
 ๕.ปรับปรุงแผนและบันทึกหลังสอน พฤษภาคม 

๒๕๖๔ – 
มีนาคม ๒๕๖๕ 



 
 

60 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๒ 
พัฒนาครเูพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการเรียนการสอน 
 ๑.วางแผน / เลือกโครงการอบรมตาม

ความสนใจของตนเอง 
พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
- 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 

 ๒.เข้ารับการอบรมตามกำหนดการ 
 ๓.นำความรู้มาเผยแพร่ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

กิจกรรมที่ ๓ 
จัดทำข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 ๑.วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
- 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 

 ๒.แบ่งเนื้อหาตามตัวชี้วัดในการสอบแต่
ละครั้ง 

 ๓.จัดทำข้อสอบเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
กิจกรรมที่ ๔ 
วิเคราะห์ผลการสอบ  O-Net, NT, ข้อสอบกลางตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อนำมาพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการออกข้อสอบ 
 ๑.ประชุม/วิเคราะห์ผลการสอบ  

O-Net, NT, ข้อสอบกลาง 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
- 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 

 ๒.หาแนวทางการแก้ไข/วิธีการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 ๓.เขียนแผนการจัดการเรียนรู้/วิธีการ
ดำเนินการตามแนวทางการแก้ไข 

 ๔. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรยีนให้เหมาะกับการ
สอบ O-Net, NT, ข้อสอบกลาง 

 ๕.สรุปผลการสอบ O-Net, NT, ข้อสอบ
กลาง 

กิจกรรมที่ ๕ 
กิจกรรม พัฒนาผลิต/จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
 ๑. ประชุมวางแผนสำรวจกำหนดสื่อที่

ต้องการ มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละ
ระดับชั้น 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
๒,๐๐๐ 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 

 ๒. จัดหา/ผลิตสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
เทคโนโลยีสื่อบุคคล  สื่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  สื่อกิจกรรม/ กระบวนการ 

 ๓.จัดทำทะเบียนสื่อ/ผลิตสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ ์สื่อกิจกรรม/ กระบวนการ สื่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ๔. นำสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
 ๕. ประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ที่นำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

 ๖. ปรับปรุงพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
 

กิจกรรมที่ ๖ 
นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๑.ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์วิเคราะห์

ปัญหาของผู้เรียน พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
๒,๐๐๐ 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 
 ๒.จัดทำวัตกรรมที่แก้ไขปัญหา/ส่งเสริม

การเรียนของผู้เรียน 
 ๓.สรุปผลนวัตกรรม 
กิจกรรมที่ ๗ 
วิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๑.ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์วิเคราะห์

ปัญหาของผู้เรียน พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
๑,๐๐๐ 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 
 ๒.จัดทำวิจัยในชั้นเรียนที่แก้ไขปัญหา/

ส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน 
 ๓.สรุปวิจัย 
กิจกรรมที่ ๘ 
การนิเทศ กำกับ/ติดตาม รายงานผล 

 ๑.ประชุมวางแผนการนิเทศ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๔ – มีนาคม 
๒๕๖๕ 

- 
นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 

 ๒.แจ้งกำหนดการการนิเทศน์ให้กับ
ครูผู้สอน 

 ๓.นิเทศ/ติดตาม 
 ๔.สรุปผล 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๙ 
ทักษะคณิต ฝึกคิดทุกวัน (Math Every Day) 
 ๑.ประชุม/วิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนใน

ปีการศึกษาที่ผ่านมา พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
๒,๐๐๐ 

นายสุทัศน์  พนุมรัมย์ 
นางสาวธันย์ชนก จันทะวร 
นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 

 ๒.จัดทำแบบฝึกทักษะ 
 ๓.นำแบบฝึกทักษะคณิต ฝึกคิดทุกวัน 

(Math Every Day)ไปใช้กับนักเรียน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ๔.สรุปผล  

 
กิจกรรมที่ ๑๐ 
กิจกรรมซ่อมเสริมคณติศาสตร์ (คลินิกนายคำนวน) 
 ๑.วัดระดับความรู้ทักษะการคำนวน

พ้ืนฐานก่อนของนักเรียนทุกระดับชั้น 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
๒,๐๐๐ 

นางสาวศุภรัสมิ์ ปิ่นมณีวงศ์ 
นางสาวนิรชา สาระไทย 
นางสาวศิโรรัตน์ เป้าเพชร 
นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 

 ๒.วิเคราะห์ผลทักษะการคำนวนพื้นฐาน 
 ๓.พัฒนาทักษะพื้นฐานนักเรียนที ่ต ้อง

ได้รับการพัฒนา 
 ๔ .ว ัดระดับความรู ้ท ักษะการคำนวน

พื้นฐานหลังเรียนของนักเรียนทุกที่ต้อง
ได้รับการพัฒนา 

 ๔.สรุปผล 
กิจกรรมที่ ๑๑ 
ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) 
 ๑.ประชุม/วางแผนการจัดกิจกรรม 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
๕,๐๐๐ 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง 
นางสาวกัญฬ์ฑิมา  จิตรมา
นางสาวศุภรัสมิ์ ปิ่นมณีวงศ์ 
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 

 ๒. ประชาสัมพันธ์ ให้ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองได้รับถึงการจัดกิจกรรม 

 ๓.จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 
 ๔.สรุปผล 
กิจกรรมที่ ๑๒ 
วันคณิตศาสตร์ (Math Day) 
 ๑.ประชุม/วางแผนการจัดกิจกรรม 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 

 

๘,๐๐๐ 

นางสาวบุญสุดา แสงธิ 
นายอรรณพ  ชูภักตร์ 
นายคุณกิตต์  สุดแป้น 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 
 
 

 ๒. ประชาสัมพันธ์ ให้ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองได้รับรู้ข้อมูล 

 ๓. จัดกิจกรรมวันคณิตศาสตร์ 
 ๔. จัดแสดงผลงานของนักเรียน 
 ๕.จัดการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 ๖.สรุปผล 

กิจกรรมที่ ๑๓ 
การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์กับสิ่งรอบตัว (Mathematics is All around) 
 ๑.ประชุม/วางแผนการจัดกิจกรรม 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
๑,๐๐๐ 

นางสาวกัญฬ์ฑิมา  จิตรมา 
นางสาวบุญสุดา แสงธิ 
นายอรรณพ  ชูภักตร์ 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 

 ๒.จัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการณ์
คณิตศาสตร์กับสิ่งรอบตัว 

 ๓.นำแผนการสอนไปจัดการเรียนการ
สอนให้กับผู้เรียน 

 ๔,สรุปผล 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑๔ 
คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ (Math In English) 
 ๑.ประชุม/วางแผนการจัดกิจกรรม 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 

 
นายคุณกิตต์  สุดแป้น 

นางสาวศิโรรัตน์ เป้าเพชร 
นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 

 ๒.จัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์ภาษาอ ังกฤษ (Math In 
English) 

 ๓.ครูผู ้สอนนำไปจัดการเรียนรู ้ให ้กับ
ผู้เรียน 

 ๔.สรุปผล 
กิจกรรมที่ ๑๕ 
คณิตศิลป์ (Math In Art) 
 ๑.ประชุม/วางแผนการจัดกิจกรรม 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
๒,๐๐๐ 

นายสุทัศน์  พนุมรัมย์ 
นางสาวธันย์ชนก จันทะวร 
นางสาวนิรชา สาระไทย 
นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 

 ๒.จัดเตรียมเอกสารคณิตศิลป์ (Math In 
Art) 

 ๓.ครูผู้สอนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 

 ๔.สรุปผล 
กิจกรรมที่ ๑๖ 
โครงงานคณิตเล่มเล็ก (Mini Math Project) 
 ๑.ประชุม/วางแผนการจัดกิจกรรม 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
๒,๐๐๐ 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 
 
 
 
 

 ๒.จัดเตรียมเอกสารโครงงานคณิตเล่ม
เล็ก (Mini Math Project) 

 ๓.ครูผู้สอนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 

 ๔.สรุปผล 

กิจกรรมที่ ๑๗ 
คณิตศาสตร์กับการทดลอง (Math Lab) 
 ๑.ประชุม/วางแผนการจัดกิจกรรม 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
๕,๐๐๐ 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 

 ๒.จัดเตรียมกิจกรรมคณิตศาสตร์กับการ
ทดลอง (Math Lab) 

 ๓.ครูผู้สอนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 

 ๔.สรุปผล 
กิจกรรมที่ ๑๘ 
คณิตศาสตร์ออนไลน์ (Math Online) 
 ๑.ประชุม/วางแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
๑,๐๐๐ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ๒.เตรียมเอกสาร,เนื ้อหาการเรียนการ

สอน 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 

 ๓.ครูผู ้สอนนำไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนออนไลน์ให้กับผู้เรียน 

 ๔.เตรียมคลิปวีด ีโอการสอนออนไลน์ 
สำหรับนักเรียนที ่นักเรียนไม่สามารถ
เรียนออนไลน์ 

 ๔.สรุปผล 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพื่อการแข่งขัน 

กิจกรรมที่ ๑๙ 
โครงการคณิตศาสตร์อัจฉริภาพ (Math Genius) 
 ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ดำเนินงานตามกิจกรรม 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
๕,๐๐๐ 

นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 

 ๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
ดำเนินงาน 

 ๓. สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ 
 ๔. จัดสอนเสริมศักยภาพนอกเวลาเรียน 
 ๕ . ส ่งน ักเร ียนเข ้ าประกวดแข ่ งขัน

กิจกรรม ต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก 
  - ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) 
  - แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
(คณิตศาสตร์นานาชาติ) 
  - เพชรยอดมงกุฏคณิตศาสตร์ 
  - การสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎพระนคร 
   - แข่งขัน ASMO THAI Science & 
Mathematics Competition 
   - การสอบแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  
(สิรินธร) 
   - กิจกรรมการแข่งขัน  Open House 
ตามโรงเรียนต่างๆ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   - รายการแข่งขันตามศักยภาพรายการ
อ่ืน ๆ 

 ๖. จัดการประกวด แข่งขัน ภายใน
โรงเรียน  

 ๗. สรุปผล 
๕. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๕ - 
นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 
๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

มีนาคม ๒๕๖๕ - 
นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
และ คณะกรรมการกลุ่ม

สาระ ฯ 
 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๔๐,๐๐๐ บาท   
 
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

๑. กิจกรรมเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นจากเดิมร้อยละ๓ 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

๒. กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจ 

- การสอบถาม 
- การสังเกตพฤติกรรม 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 

๓. กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน 

ผลการเข้าร่วมแข่งขัน ประเมินตามสภาพจริง 
 

ผลการเข้าร่วม
แข่งขัน 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   ๗.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับดี (เกรด ๓.๐) ขึ้นไป สูง
กว่าร้อยละ ๗๕.๐๐ 
   ๗.๒ ผลการสอบการสอบระดับชาติ NT, O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓,๖  ให้สูงกว่าระดับประเทศ
ร้อยละ ๑๐  
   ๗.๓ ผลการทดสอบระดับท้องถิ่นหรือข้อสอบกลางรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , 
๔ และ ๕ ให้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 
   ๗.๔ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ได้แสดงความสามารถในเวทีต่าง ๆ  
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   ๗.๕ นักเรียนที่มีความต้องการปรับปรุงทักษะพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ได้รับการซ่อมเสริมศักยภาพให้อยู่
ในระดับผ่านเกณฑ์ 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
     (นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา) 
          รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท  
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ                             เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่๓ พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ
     เรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
     มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
     สำคัญ 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวศศิธร เขียวกอ   
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาข้อมูลทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วโดยจัดทำบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ซึ่งมียุทธศาสตร์ชาติที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อ
จากนี้ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นสำคัญเพื่อแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้
จริงตามยุทธศาสตร์และเสริมสร้างศักยภาพคน คือ การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพ
ของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตาม
ช่วงวัยเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะ
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อม
ของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ่จะเปลี ่ยนแปลงในอนาคตตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

โรงเรียนพญาไท ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พื ้นฐานตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างศักยภาพคน จึงจัดทำโครงการเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะที่
จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
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๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับโรงเรียนให้สูงขึ้น 

 ๒.๒ เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
 (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 ๒.๓ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทาง
เทคโนโลยี  

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ แต่ละระดับชั้นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
 ๓.๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
 ๓.๑.๓ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ ๘๐ สามารถออกแบบแผนการเรียนรู้และ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทาง
เทคโนโลยี 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๒.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะที่จำเป็นต่อ
การเรียนรู้ที่ดีขึ ้น เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 
ทักษะการทำงานกลุ่ม ฯลฯ 
 ๓.๒.๓ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถออกแบบแผนการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางเทคโนโลยีได้
อย่างมีคุณภาพ 
 

๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ พ.ค. ๖๔ - น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย. ๖๔ - น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย. ๖๔ ๕๐๐ คณะครูกลุ่มสาระฯ 
๔. ดำเนินการตามแผน มิ.ย. ๖๔ - มี.ค.

๖๕ 
๓๕,๐๐๐ คณะครูกลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์    
๑ การปรับปรุงหลักสูตรกลุ ่มสาระการ

เรียนรู้ 
พ.ค. ๖๔ ๕๐๐ - น.ส.ศศิธร เขียวกอ  

- คณะครูกลุ่มสาระฯ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๒ การออกแบบการจัดการเร ียนร ู ้แบบ 

Active Learning 
ก.ค. ๖๔ ๕๐๐ - คณะครูกลุ่มสาระฯ 

 
๓ การว ิ เ คราะห ์ ผลการสอบทดสอบ

ระด ับชาต ิข ั ้นพ ื ้นฐาน (O Net) ตาม
มาตรฐานและต ั วช ี ้ ว ั ด  เพ ื ่ อนำมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
วัดและประเมินผล 

พ.ค. - ก.ค. ๖๔ - - น.ส.ศศิธร เขียวกอ  
-  คณะคร ู ก ล ุ ่ ม ส า ระฯ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๔ - ๖ 

๔ การจ ั ดทำส ื ่ อ  นว ั ตกรรม  เพ ื ่ อ ใช้
ประกอบการเรียนรู ้ทั ้งในรูปแบบ on 
line และ on demand 

มิ.ย.๖๔  
-  

มี.ค.๖๕ 

๓,๐๐๐ - คณะครูกลุ่มสาระฯ 
 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้    
๑ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

- กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทยและความเป็นมา
ของวันวิทยาศาสสตร์ 
- กิจกรรมการแสดงความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
จำนวน ๔ ฐาน 
-  ก ิ จ กร รมว ิ ทยาการคำนวณและ
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ฐาน 
- กิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
(CPR)  

ส.ค. ๖๔ ๑๘,๐๐๐ - น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
- คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๒ กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ม.ค. ๖๔ - - น.ส.พิณพิชา เพียรมานะ 
- คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๓ กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

ส.ค.-พ.ย. ๖๔ ๓,๐๐๐ - น.ส.อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ 
- คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๔ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ย. ๖๔ 
 –  

ม.ค.๖๕ 

๓,๐๐๐ - น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
- คณะครูกลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการ
แข่งขัน 

   

๑ การสอนเสริมศักยภาพนอกเวลาเรียน
ด้วยวิทยากรภายนอก 

ต.ค. ๖๔ 
– 

มี.ค. ๖๕ 

๙,๐๐๐ - น.ส.กาญจนา เชาวลิต 
- คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๒ การจัดการประกวดแข่งขันภายใน
โรงเรียนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 

พ.ค. 
 –  

ก.ค. ๖๔ 

๓,๐๐๐ - น.ส.สุนิศา ผุยสาธรรม 
- คณะครูกลุ่มสาระฯ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๕. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ ก.พ. ๖๕ 

– 
มี.ค. ๖๕ 

- -น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
- คณะครูกลุ่มสาระฯ 
 

๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ก.พ. ๖๕ 
– 

เม.ย. ๖๕ 

- - น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
- คณะครูกลุ่มสาระฯ 
 

 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ ๔๐,๐๐๐ บาท   
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในแต่ละ
ระดับชั้นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 
๗๕ ขึ้นไป 
 

-  ก า ร ต ร ว จ ผ ล ง า น
นักเรียน 
-  ก า ร ท ด ส อบ ร ะดั บ
โรงเรียน 
 

- แบบประเมินผล
งานของนักเรียน 

- แบบทดสอบระดับ
โรงเรียน 

 

๒. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

- การทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน 

- แบบทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

 

๓. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร้อยละ ๘๐ สามารถ
ออกแบบแผนการเรียนรู้และ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

-  ก า รตรวจแผนการ
จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ข อ ง
ครูผู้สอน 
- การนิเทศการสอน 
 

- แบบตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

- แบบนิเทศภายใน 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ 

๑. นักเรียนโรงเรียนพญาไทเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย ร้อยละ 
๘๐ 

- การประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการ
แข่งขัน 
 

๑. นักเรียนโรงเรียนพญาไทที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอก ร้อยละ ๗๐ 
ของการส่งเข้าแข่งขันได้รับรางวัล
หรือได้เข้ารอบสอง 

- การแข่งขัน 
- การเข้าร่วมกิจกรรม  
 

- เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 
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๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑- ๖ แต่ละระดับชั้นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
 ๗.๒  ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 

๗.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ที่
ดีขึ้น เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ทักษะการทำงานกลุ่ม ฯลฯ 

๗.๔ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ ๘๐ สามารถออกแบบแผนการเรียนรู้และจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางเทคโนโลยี 
 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวศศิธร เขียวกอ) 
         หัวหน้าโครงการ       

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 

            รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ   
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที ่๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
หัวหน้าโครงการ    นายณัฐพล มะลิทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเจริญงอกงาม
ทุกด้าน เป็นต้นทุนทางปัญญาที่สำคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการดำรงชีวิตร่วมกัน
กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศใน
เวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของศตวรรษท่ี ๒๑  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชาติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกคน โรงเรียนพญาไท กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธ รรม จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ และตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นคนดี คน
เก่ง มีคุณภาพ มีความเป็นพลเมืองดี พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ได้จัดทำโครงการเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมขึ้น ด้วยกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
๒. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ้น 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ แสดงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ

สืบค้นข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 
2.3  เพ่ือให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เทคนิคการสอน 

และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๓. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๓.๑.๑  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน
จากเดิมเม่ือเปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๓ ร้อยละ ๓   
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๓.๑.๒  นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิด วิเคราะห์ แสดงหาความรู้ด้วย
ตนเอง     
๓.๑.๓  ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ร้อยละ ๘๐ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เทคนิคการสอน และใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  
๓.๒.๒  นักเรียนมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิด วิเคราะห์ แสดงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๓.๒.๓  ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เทคนิคการสอน และใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
 

๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
๕.  

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ เมษายน ๖๔ - นายณัฐพล มะลิทอง 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ เมษายน ๖๔ - นายณัฐพล มะลิทอง 
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ เมษายน ๖๔ - นายณัฐพล มะลิทอง 
๔. ดำเนินการตามแผน พฤษภาคม ๖๔ 

– มีนาคม ๖๕ 
๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม

ศึกษาทุกท่าน 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์    

๑. กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ป.๑ 
- “อ่าน เขียน เรียนสนุกไป

กับนิทานชาดก” 
- การมีส ่วนร่วมในใช้เร ียน

โดยใช้นิทานชาดก ฝึกการ
คิดวิเคราะห์จากสื ่อพิมพ์ 
คลิปวิดีโอ เทคโนโลยี  

- การสรุป ข้อคิด ความคิด
รวบยอด 

พฤษภาคม ๖๔ 
– มีนาคม ๖๕ 

๕๐๐ นางสาวเสาวลักษณ์ ชื่นตา 
นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยา
นนท์ 

๒. กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ป.๒ 
- “ชาดกน่ารู ้ สู ่กระบวนการ

คิด” 
การมีส ่วนร ่วมในช ั ้นเร ียนโดยใช้
เทคโนโลยีเพื ่อช่วยให้นักเรียน คิด 
วิเคราะห์ 

พฤษภาคม ๖๔ 
– มีนาคม ๖๕ 

๕๐๐ นายศิวพล ศรีโท 
ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต วรวาทิน 

๓. กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ป.๓ 
- “Kahoot พาเพลิน” 

ใช ้ เทคโนโลย ีสำหร ับการเร ียนรู้  
เพื่อให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ความรู้ที่
ได้จากชั้นเรียน ผ่านการแข่งขัน 

พฤษภาคม ๖๔ 
– มีนาคม ๖๕ 

๕๐๐ นางสาวอมรวรรณ เวชกามา 
นางเพ็ญศรี ชัยศรี 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๔. กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ป.๔ 

- “ชาดกที่ชอบกับความคิดที่
ใช่” 

ใช ้เทคโนโลยีสำหรับ         การ
เรียนรู้ มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียน 

พฤษภาคม ๖๔ 
– มีนาคม ๖๕ 

๕๐๐ นางสุคนธ์ ใสสะอาด 
นายณัฐพล มะลิทอง 

๕. กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ป.๕ 
- “Kahoot พาเพลิน” 

ใช ้ เทคโนโลย ีสำหร ับการเร ียนรู้  
เพื่อให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ความรู้ที่
ได้จากชั้นเรียน ผ่านการแข่งขัน 

พฤษภาคม ๖๔ 
– มีนาคม ๖๕ 

๕๐๐ นางสาวศิริกาญจน์ สุทธิปัญโญ 
นายณัฐพล มะลิทอง 

๖. กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ป.๖ 
- “Kahoot พาเพลิน” 

ใช ้ เทคโนโลย ีสำหร ับการเร ียนรู้  
เพื่อให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ความรู้ที่
ได้จากชั้นเรียน ผ่านการแข่งขัน 

พฤษภาคม ๖๔ 
– มีนาคม ๖๕ 

๕๐๐ นางแววนภา กาญจนาวดี 
นายณัฐพล มะลิทอง 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
๑. วันอาเซียน (ASEAN DAY CAMP) 

- นิทรรศการวันอาเซียน 
- ฐานกิจกรรมอาเซียน 

ตอบปัญหาอาเซียน       (มอบเกียรติ
สำหรับนักเรียน       ตอบปัญหาผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ ๘๐) 

สิงหาคม ๖๔ ๕,๐๐๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาทุกท่าน 

๒. วันสันติภาพสากล 
- นิทรรศการวันสันติภาพ

สากล 
อ่านสาส์นวันสันติภาพสากล 

กันยายน ๖๔ ๒,๐๐๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาทุกท่าน 

๓.  การประกวดมารยาทไทย 
ประกวดมารยาทไทย  ต ั วแทน
ห้องเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ (มอบเกียรติ
บัตรนักเรียน) 

ตุลาคม ๖๔ ๑,๐๐๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาทุกท่าน 

๔.  ประชาธิปไตย 
- ส่งเสริมประชาธิปไตย และ    

การเลือกตั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน 

รณรงค์การเลือกตั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน 

พฤษภาคม ๖๔ 
– มีนาคม ๖๕ 

๒,๐๐๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาทุกท่าน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๕. มือใหม่หัดค้า 

การค้าขายในสถานการณ์จริงของ
นักเรียน 

พฤศจิกายน ๖๔ 
และ มกราคม 

๖๕ 

๒,๐๐๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาทุกท่าน 

๖. ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ / 
นวัตกรรม 

- ประชุมวางแผน 
- ศึกษาสื่อ นวัตกรรม 
- แลกเปลี่ยนสื่อ นวัตกรรม 
- จัดทำสื่อ นวัตกรรม 
- ปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม  

นำสื ่อ นวัตกรรม ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

พฤษภาคม ๖๔ 
– มีนาคม ๖๕ 

๒,๐๐๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาทุกท่าน 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
๑. วันอาเซียน (ASEAN DAY CAMP) 

- นิทรรศการวันอาเซียน 
- ฐานกิจกรรมอาเซียน 

ตอบปัญหาอาเซียน       (มอบเกียรติ
สำหรับนักเรียน       ตอบปัญหาผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ ๘๐) 

สิงหาคม ๖๔ ๕,๐๐๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาทุกท่าน 

๒. วันสันติภาพสากล 
- นิทรรศการวันสันติภาพ

สากล 
อ่านสาส์นวันสันติภาพสากล 

กันยายน ๖๔ ๒,๐๐๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาทุกท่าน 

๓.  การประกวดมารยาทไทย 
ประกวดมารยาทไทย  ต ั วแทน
ห้องเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ (มอบเกียรติ
บัตรนักเรียน) 

ตุลาคม ๖๔ ๑,๐๐๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาทุกท่าน 

๔.  ประชาธิปไตย 
- ส่งเสริมประชาธิปไตย และ    

การเลือกตั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน 

รณรงค์การเลือกตั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน 

พฤษภาคม ๖๔ 
– มีนาคม ๖๕ 

๒,๐๐๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาทุกท่าน 

๕. มือใหม่หัดค้า 
การค้าขายในสถานการณ์จริงของ
นักเรียน 

พฤศจิกายน ๖๔ 
และ มกราคม 

๖๕ 

๒,๐๐๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาทุกท่าน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๖. ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ / 

นวัตกรรม 
- ประชุมวางแผน 
- ศึกษาสื่อ นวัตกรรม 
- แลกเปลี่ยนสื่อ นวัตกรรม 
- จัดทำสื่อ นวัตกรรม 
- ปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม  
- นำสื่อ นวัตกรรม ใช้ในการ 

จัดการเรียนรู้ 

พฤษภาคม ๖๔ 
– มีนาคม ๖๕ 

๒,๐๐๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาทุกท่าน 

กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมศักยภาพเพื่อการแข่งขัน 
๑. การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอด

มงกุฎ 
พัฒนาทักษะด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อ
การแข่งขัน 

กรกฎาคม 
๒๕๖๔ – 

เมษายน ๒๕๖๕ 

๕๐๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาทุกท่าน 

๒. การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ 
พัฒนาทักษะด้านประวัติศาสตร์เพื่อ
การแข่งขัน 

กรกฎาคม 
๒๕๖๔ – 

เมษายน ๒๕๖๕ 

๕๐๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาทุกท่าน 

๓.  การแข่งขันหน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ 
พัฒนาทักษะด้านหน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรมเพื่อการแข่งขัน 

กรกฎาคม 
๒๕๖๔ – 

เมษายน ๒๕๖๕ 

๕๐๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาทุกท่าน 

๔. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
พัฒนาทักษะนักเรียนในหัวข้อที่
ได้รับมอบหมาย 

กรกฎาคม 
๒๕๖๔ – 

เมษายน ๒๕๖๕ 

๕๐๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาทุกท่าน 

๕. ประเมินผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

- คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาทุกท่าน 

๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม ๒๕๖๕ ๑,๐๐๐ นายณัฐพล มะลิทอง 
 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    .....๒๐,๐๐๐.......บาท   
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษาฯ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมและมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรม 

การเข ้าร ่วมก ิจกรรม 
และมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรม 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริม
ศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน 

ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก 
เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับ
รางวัล 

การเข ้าร ่วมก ิจกรรม 
และมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรม 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น 
 ๗.๒  นักเรียนมีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ แสดงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สืบค้นข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 

๗.๓  ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เทคนิคการสอน 
และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 

 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
        (นายณัฐพล มะลิทอง) 
           หวัหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    เพ่ิมผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ศิลปินโรงเรียน) 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      
                                                      ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ                     ข้อที่ ๓ พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.                      ข้อที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                     ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                                                    เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวอภิญญา สุขบัว 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
               การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พุทธศักราช ๒๕๔๒  ได้กำหนดให้
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  รวมถึงจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะพื้นฐานในด้านต่าง ๆ 
ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ  ซึ่งโรงเรียนได้
ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางศิลปะ
มากขึ้นและได้ฝึกทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับศิลปะ  รวมทั้งได้สร้างสรรค์งานศิลปะจากจินตนาการของตนเอง  มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม   สามารถ
พัฒนาตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ และเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นที่ยอมรับแล้วว่าศาสตร์วิชา ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ นั้น มีส่วนช่วยให้
ผู้เรียนเกิดสุนทรียภาพ มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ช่วยทำให้ผู้เรียนมีความ
ตั้งใจ สนใจการเรียนรู้ มีความจำ ส่งเสริมการมีความคิดสร้างสรรค์ อีกท้ังยังมีทักษะและความสามารถพิเศษที่
นำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ นอกจากนี้ผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาวิชาการ ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
จนมีความสามารถติดตัวแล้ว  โรงเรียนส่วนมากมักจะมอบหมายให้ผู้เรียนเหล่านั้น ทำหน้าที่เป็นนักแสดงหรือ
นักดนตรีของโรงเรียน สำหรับแสดงในงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และมอบหมายให้เป็นตัวแทนของเพื่อน
นักเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ทางด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ที่มีจัดขึ้นอยู่เป็นประจำใน
หน่วยงานต่างๆ  
               จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนพญาไทได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์อันสูงสุดที่จะ
เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ซึ่งนับเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งของโรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระกา
เรียนรู้ศิลปะขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ รวมไปถึงการเข้า
ร่วมประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตัวผู้เรียนเอง 
อีกทังยังสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเช่นกัน 
 
๒. วัตถุประสงค ์
      ๒.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่า ร้อยละ ๘๐  
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      ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ที่ถูกต้อง และสามารถ
นำไปต่อยอดในชีวิตในประจำวันได้ 
      ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
      ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย แบ่งเวลาในการทำกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
      ๒.๕ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
      ๒.๖ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
      ๒.๗ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ เพ่ือนำไปใช้ในการประกวดแข่งขัน
ตามเวทีต่างๆได้ 
      ๒.๘ เพ่ือพัฒนาวัสดุอุปกรณ์อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 
      ๒.๙ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้สามารถพัฒนาสื่อและออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการ Active Learning และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓.  เป้าหมาย 
   ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       ๓.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๘๐  
       ๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
       ๓.๑.๓ วัสดุอุปกรณ์ร้อยละ ๑๐๐ มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
       ๓.๑.๔ นักเรียนอย่างน้อย ๑๐๐ คน เป็นศิลปินประจำโรงเรียน 
    ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       ๓.๒.๑  นักเรียนมีระดับผลการเรียนวิชาศิลปะอยู่ในระดับ ดี – ดีเยี่ยม  
       ๓.๒.๒  นักเรียนที่เป็นศิลปินประจำโรงเรียน มีความรู้ความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางทัศนศิลป์ต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียนได้ 
 
๓.๒.๓  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ ๘๐ สามารถออกแบบแผนการเรียนรู้ จัดทำเอกสาร
ประกอบกาเรียนรู้ จัดทำสื่อ นวัตกรรม และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างมี
คุณภาพ 
๔.  วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ มิ.ย.๖๔  นางสาวอภิญญา สุขบัว 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย.๖๔  คณะครูกลุ่มสาระฯ 
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย.๖๔  คณะครูกลุ่มสาระฯ 
๔. ดำเนินการตามแผน พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  คณะครูกลุ่มสาระฯ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์    
๑. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. ๖๔  คณะครูกลุ่มสาระฯ 
๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ค. ๖๔  คณะครูกลุ่มสาระฯ 
๓. การออกแบบแผนการเรียนรู้และจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  คณะครูกลุ่มสาระฯ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เ ร ี ย น ร ู ้ แ บบ  Active Learning และ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔. จัดทำสื ่อ นวัตกรรม เพื ่อใช้ประกอบ 
การเรียนรู้ 

พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๕. จัดทำแบบบันทึกกิจรรม แบบฝึกหัด 
และเอกสารประกอบการเรียนรู้ 

พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๖. พัฒนาแหล่งเร ียนรู ้ (ห ้องปฏิบัต ิการ
ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากลและ
นาฏศิลป์)  จัดหาซื ้อและซ่อมแซมสื่อ  
ว ั ส ด ุ  อ ุ ป ก ร ณ ์  เ ช ่ น  ส ม า ร ์ ทท ี วี  
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เครื ่องฉาย ตู ้ เก็บ
อุปกรณ์ เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ เครื่อง
เคลือบกระดาษ ฯลฯ 

พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๗. วิเคราะห์ผลการสอบ Phyathai – test 
ตามมาตรฐานและตัวชี ้ว ัด เพื ่อนำมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ออกข้อสอบ 

พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๘. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม มี.ค.๖๕  คณะครูกลุ่มสาระฯ 
๙. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม มี.ค.๖๕  คณะครูกลุ่มสาระฯ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
๑. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. ๖๔  คณะครูกลุ่มสาระฯ 
๒. กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนโครงการศิลปิน

โรงเรียนทุกเย็นวันศุกร์หลังเลิกเรียน 
และฝึกซ้อมนอกเวลาเมื่อมีงานประกวด
ต่างๆ ตามกิจกรรม ดังนี้ 

   

 ๒.๑ กิจกรรมทัศนศิลป์ พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  นางสาวอภิญญา สุขบัว 
 ๒.๒ กิจกรรมดนตรีไทย พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  นายฉรัฐ สดสวย 
 ๒.๓ กิจกรรมดนตรีสากล พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  นายไพศาล พินิจกร 

 ๒.๔ กิจกรรมนาฏศิลป์ พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  นางสาวธนิษฐา  ชมศิลป์ 
นางสาวสราวลี  อภินันทเวช 

๓. จัดนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ในงาน “เปิดบ้านพญาไท” 

  คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๔. จัดนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ในกิจกรรม “รักการอ่าน” 

  คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๕. จัดนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ในงาน “วันสัปดาห์ห้องสมุด” 

  คณะครูกลุ่มสาระฯ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๖. การแสดงเปิดงานพญาไทร่วมจิต โดย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๗. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม มี.ค.๖๕  คณะครูกลุ่มสาระฯ 
๘. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม มี.ค.๖๕  คณะครูกลุ่มสาระฯ 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและทักษะเพื่อการแข่งขัน 
กิจกรรมที่ ๓.๑ กิจกรรมทัศนศิลป์    
๑. ฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าประกวด

แข่งขันกิจกรรม ต่างๆ ทั้งภายใน
โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก เช่น 
การประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องใน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดย 
(อพวช.)  

ก.ค. ๖๔  นางสาวอภิญญา สุขบัว 

๒. โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริม
วัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 
๑๖ ประจำปี ๒๕๖๔ จัดโดย ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับ 
มูลนิธิเอ็มโอเอไทย 

ก.ค. ๖๔  นางสาวอภิญญา สุขบัว 

๓. การประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ 
“กล้าใหม่ ใฝ่รู้” จัดโดย SCB 

พ.ย.๖๕  นางสาวอภิญญา สุขบัว 

๔. กา รประกวดออกแบบนว ั ต ก ร รม 
โครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก” จัดโดย 
ปตท และ MCOT 

  นางสาวอภิญญา สุขบัว 

๕. การประกวดวาดภาพระบายสีในโรงเรียน 
“รักแม่..ที ่ส ุดในโลก” เนื ่องในวันแม่
แห่งชาติ 

ส.ค. ๖๔  นางสาวอภิญญา สุขบัว 

๖. การแข่งขันความสามารถงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ตามกำหนดการ
ของ สพฐ. 

 นางสาวอภิญญา สุขบัว 

๗. ก ิจกรรม ในงาน ๐pen house ของ
โรงเรียนมัธยม 

ก.พ.๖๕-มี.ค.๖๕  นางสาวอภิญญา สุขบัว 

๘. การสอบความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อ
ใ น ร ะ ด ั บ ม ั ธ ย ม ข อ ง น ั ก เ ร ี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ก.พ.๖๕-มี.ค.๖๕  นางสาวอภิญญา สุขบัว 

๙. การประกวดแข ่งข ันจากหน ่วยงาน
ภายนอกรายการต่างๆ 

พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  นางสาวอภิญญา สุขบัว 

๑๐. กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนโครงการศิลปิน
โรงเรียนทุกเย็นวันศุกร์หลังเลิกเรียน 

พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  นางสาวอภิญญา สุขบัว 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
และฝึกซ้อมนอกเวลาเมื่อมีงานประกวด
ต่างๆ 

กิจกรรมที่ ๓.๒ กิจกรรมดนตรีไทย    
๑. กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนโครงการศิลปิน

โรงเรียนทุกเย็นวันศุกร์หลังเลิกเรียน 
พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  นายฉรัฐ สดสวย 

๒. ฝึกซ้อมและนำนักเรียนแสดงดนตรีไทย
ในงานต่างๆ ของโรงเรียน 

พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  นายฉรัฐ สดสวย 

๓. ฝึกซ ้อมและส่งน ักเร ียนเข ้าประกวด
แข่งข ันดนตรีไทยก ิจกรรมต่างๆ ทั้ง
ภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 

พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  นายฉรัฐ สดสวย 

๔. การแข่งขันความสามารถงานมหกรรม
ความสามารถทางศ ิลปห ัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ตามกำหนดการ
ของ สพฐ. 

 นายฉรัฐ สดสวย 

๕. การสอบความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ก.พ.๖๕-มี.ค.๖๕  นายฉรัฐ สดสวย 

กิจกรรมที่ ๓.๓ กิจกรรมดนตรีสากล    
๑. กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนโครงการศิลปิน

โรงเรียนทุกเย็นวันศุกร์หลังเลิกเรียน 
พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  นายไพศาล พินิจกร 

๒. ฝึกซ้อมและนำนักเรียนแสดงดนตรีสากล
ในงานต่างๆ ของโรงเรียน 

พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  นายไพศาล พินิจกร 

๓. ฝึกซ ้อมและส่งน ักเร ียนเข ้าประกวด
แข่งขันดนตรีสากลกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
ภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 

พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  นายไพศาล พินิจกร 

๔. การแข่งขันความสามารถงานมหกรรม
ความสามารถทางศ ิลปห ัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ตามกำหนดการ
ของ สพฐ. 

 นายไพศาล พินิจกร 

๕. กิจกรรมประกวดแข่งขันร้องเพลงภายใน
โรงเรียน 

ก.ค. ๖๔  นายไพศาล พินิจกร 
และครูในกลุ่มสาระฯ 

๖. กิจกรรมการสดงดนตรีของวงโยธวาทิต
ในวันคริสมาสต์ 

ธ.ค.๖๔  นายไพศาล พินิจกร 

๗. กิจกรรมการแสดงดนตรีของวงโยธวาทิต
ในงานกีฬาสีประจำปี 

  นายไพศาล พินิจกร 

๘. กิจกรรมการฝึกซ้อมและเตรียมความ
พร้อมช่วงปิดเทอม  

ต.ค.๖๕  นายไพศาล พินิจกร 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๙. ก ิจกรรมการศ ึกษาด ูงานการแสดง

เกี่ยวกับดนตรีสากล วงโยธวาทิต นอก
สถานที ่

พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  นายไพศาล พินิจกร 

๑๐. กิจกรรมการแนะแนวฝึกซ้อมสำหรับ
การศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
(ความสามารถพิเศษ) 

ก.พ.๖๕-มี.ค.๖๕  นายไพศาล พินิจกร 

กิจกรรมที่ ๓.๔ กิจกรรมนาฏศิลป์    
๑ การแสดงนาฏศิลป์ไทยเนื ่องในงานวัน

เฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
ส ุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรม
ราชีนี 

มิ.ย.๖๔  
นางสาวธนิษฐา  ชมศิลป์ 
นางสาวสราวลี อภินันทเวช 

๒ การแสดงนาฏศิลป์ไทยเนื ่องในงานใน
ง า น ว ั น เ ฉ ล ิ ม พ ร ะ ช น พ ร ร ษ า 
พระปรเมทรารามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอย่หัว 

ก.ค.๖๔  
นางสาวธนิษฐา  ชมศิลป์ 
นางสาวสราวลี อภินันทเวช 

๓ การแสดงนาฏศิลป์ไทยเนื ่องในงานใน
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้า
สิร ิกิต์พระบรมราชินีนาถ พระยรมรา
ชชนนีพันปีหลวง 

ส.ค.๖๔  
นางสาวธนิษฐา  ชมศิลป์ 
นางสาวสราวลี อภินันทเวช 

๔ ก า ร แ ส ด ง น า ฏ ศ ิ ล ป ์ ไ ท ย ใ น ง า น
เกษียณอายุราชการ 

ก.ย.๖๔  
นางสาวธนิษฐา  ชมศิลป์ 
นางสาวสราวลี  อภินันทเวช 

๕ การแสดงนาฏศิลป์ไทย เพื่อต้อนรับคณะ
ต่างๆ ที่เข้ามาเยี่ยมโรงเรียน 

พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  
นางสาวธนิษฐา  ชมศิลป์ 
นางสาวสราวลี  อภินันทเวช 

๖ การแสดงปิดโครงการ D.A.R.E  
  

นางสาวธนิษฐา  ชมศิลป์ 
นางสาวสราวลี  อภินันทเวช 

๗ การแข่งขันความสามารถงานมหกรรม
ความสามารถทางศ ิลปห ัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ตามกำหนดการ
ของ สพฐ. 

 
นางสาวธนิษฐา  ชมศิลป์ 
นางสาวสราวลี อภินันทเวช 

๘ กิจกรรมแข่งขัน ในงาน ๐pen house 
ของโรงเรียนมัธยม 

ก.พ.๖๕-มี.ค.๖๕  
นางสาวธนิษฐา  ชมศิลป์ 
นางสาวสราวลี  อภินันทเวช 

๙ การแสดงนาฏศ ิลป ์ เป ิดงาน ๐pen 
house ของโรงเรียนพญาไท 

ก.พ.๖๕-มี.ค.๖๕  
นางสาวธนิษฐา  ชมศิลป์ 
นางสาวสราวลี  อภินันทเวช 

๑๐ การแข ่ งข ัน เต ้น  PHYATHAI DANCE 
CONTEST 

ก.พ.๖๕-มี.ค.๖๕  
นางสาวธนิษฐา  ชมศิลป์ 
นางสาวสราวลี  อภินันทเวช 

๑๑ กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนโครงการศิลปิน
โรงเรียนทุกเย็นวันศุกร์หลังเลิกเรียน 

พ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕  
นางสาวธนิษฐา  ชมศิลป์ 
นางสาวสราวลี  อภินันทเวช 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๓.๕ กิจกรรมออกมาแสดง
ความสามารถกัน 

   

๑. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย.๖๔  คณะครูกลุ่มสาระฯ 
๒. ดำเนินการแข่งขันการแสดง

ความสามารถพิเศษในรูปแบบออนไลน์ 
ก.ย.๖๔  คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๓. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ต.ค.๖๔  คณะครูกลุ่มสาระฯ 
๔. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ต.ค.๖๔  คณะครูกลุ่มสาระฯ 
๕. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค.๖๕  คณะครูกลุ่มสาระฯ 
๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค.๖๕  คณะครูกลุ่มสาระฯ 

๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๔๐,๐๐๐ บาท   
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

๑.กิจกรรมเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑- ๖ ในแต่ละระดับชั้นมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าร้อยละ ๘๐ 

- ทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ 
 

๒. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะร้อยละ ๘๐ สามารถออกแบบ
แผนการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่
เน้นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learningและรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

- ตรวจ และประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- นิเทศครูผู้สอน 

- แบบประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบบันทึกการ
นิเทศ 

๒.กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
โรงเรียนพญาไทอย่างน้อย ๑๐๐ คน
เข้าร่วมโครงการศิลปินโรงเรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

-  บ ันท ึกการเข ้ าร ่ วม
กิจกรรม 

- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

๒.๑ กิจกรรมทัศนศิลป์ ๑.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการศิลปิน
โรงเรียน(ทัศนศิลป์) มีทักษะและ
ความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะมาก
ขึ้น 

ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร ท ำ
ก ิจกรรม/ส ัมภาษณ์/
สังเกต 

แบบบันทึกกิจกรรม/
แบบสัมภาษณ์/แบบ
ประเมินพฤติกรรม 

๒.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการศิลปิน
โรงเรียน(ทัศนศิลป์) รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร ท ำ
ก ิจกรรม/ส ัมภาษณ์/
สังเกต 

แบบบันทึกกิจกรรม/
แบบสัมภาษณ์/แบบ
ประเมินพฤติกรรม 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

๒.๒ กิจกรรมดนตรีไทย นักเรียนที่เป็นศิลปินโรงเรียนใน
กิจกรรมดนตรีไทย สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมทางดนตรีไทยต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร ท ำ
ก ิจกรรม/ส ัมภาษณ์/
สังเกต 

แบบบันทึกกิจกรรม/
แบบสัมภาษณ์/แบบ
ประเมินพฤติกรรม 

๒.๓ กิจกรรมดนตรี
สากล 

๑. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการศิลปิน
โรงเรียนได้เป็นนักดนตรีและนักแสดง
ประจำโรงเรียนขึ ้นไว้ใช้ในกิจกรรม
ต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน 

การประเมินผลการทำ
ก ิจกรรม / การส ังเกต
พฤติกรรม 

แบบประเมินการทำ
กิจกรรม / แบบ
ประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

๒. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการศิลปิน
โรงเรียนได้มีความรู้ และทักษะทางด้าน
ดนตรีที่ถูกต้อง สามารถไปต่อยอด
ความรู้ได้ 

การประเมินผลการทำ
ก ิจกรรม / การส ังเกต
พฤติกรรม/ 

แบบประเมินการทำ
กิจกรรม / แบบ
ประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

๓. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการศิลปิน
โรงเรียนได้เป็นผู้มีระเบียบวินัย แบ่ง
เวลาในการทำกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

การประเมินผลการทำ
ก ิจกรรม / การส ังเกต
พฤติกรรม/ 

แบบประเมินการทำ
กิจกรรม / แบบ
ประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

๔.. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการศิลปิน
โรง เร ี ยน ได ้ ใช ้ เ วลาว ่ า ง ให ้ เกิด
ประโยชน์ 

การประเมินผลการทำ
ก ิจกรรม / การส ังเกต
พฤติกรรม/สัมภาษณ์ 

แบบบันทึกกิจกรรม/
แบบสัมภาษณ์/แบบ
ประเมินพฤติกรรม 

๕. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการศิลปิน
โรงเรียนได้ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
ของงตนเองในการเป็นผู้นำและผู้
ตามท่ีดี 

การประเมินผลการทำ
ก ิจกรรม / การส ังเกต
พฤติกรรม/สัมภาษณ์ 

แบบประเมินการทำ
กิจกรรม / แบบ
ประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

๒.๔ กิจกรรมนาฏศิลป์ ๑.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการศิลปิน
โรงเรียน(นาฏศิลป์) มีความกล้า
แสดงออกมากข้ึน 

การประเมินผลการทำ
ก ิจกรรม / การส ังเกต
พฤติกรรม  

แบบประเมินการทำ
กิจกรรม / แบบ
ประเมินการสังเกต
พฤติกรรม  

๒.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการศิลปิน
โรงเรียน(นาฏศิลป์) มีใจรักความเป็น
ไทย เห็นถึงความสำคัญของวิชา
นาฏศิลป์ 

การประเมินผลการทำ
กิจกรรม / การสังเกต 

แบบประเมินการทำ
กิจกรรม / แบบ
ประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

๓.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการศิลปิน
โรงเรียน(นาฏศิลป์) มีบุคลิกภาพที่ดี
มากยิ่งขึ้น 

การประเมินผลการทำ
กิจกรรม / การสังเกต 

แบบประเมินการทำ
กิจกรรม / แบบ
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

ประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

๔.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการศิลปิน
โรงเรียน(นาฏศิลป์) มีกิริยามารยาทที่
อ่อนน้อมถ่อมตน 

การประเมินผลการทำ
กิจกรรม / การสังเกต 

แบบประเมินการทำ
กิจกรรม / แบบ
ประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

๕.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการศิลปิน
โรงเรียน(นาฏศิลป์) มีสมาธิในการ
เรียนหรือการทำงาน 

การประเมินผลการทำ
กิจกรรม / การสังเกต 

แบบประเมินการทำ
กิจกรรม / แบบ
ประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

๓.กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพเพื่อการ
แข่งขัน 

นักเรียนโครงการศิลปินโรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันภายใน
โรงเรียนและจากหน่วยงานภายนอก 
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 

การแข่งขันภายในและ
กับหน่วยงานภายนอก 

เกียรติบัตร/รางวัล 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 ๗.๒ นักเรียนมีความรู้ และทักษะทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ที่ถูกต้อง 
  ๗.๓ นักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
  ๗.๔ นักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย แบ่งเวลาในการทำกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
          ๗.๕ นักเรียนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
          ๗.๖ นักเรียนมีทักษะทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ เพ่ือนำไปใช้ในการประกวดแข่งขัน 
          ๗.๗ สื่อการเรียนรู้ หรือวัสดุอุปกรณ์อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ มีความพร้อมสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 
          ๗.๘ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้สามารถพัฒนาสื่อและออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการ Active Learning และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวอภิญญา สุขบัว) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
         ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
           รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    เพ่ิมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที ่๓ พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ. ข้อที ่๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของ

ชาติ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม. ข้อที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ

ประเทศชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ 
หัวหน้าโครงการ    นายไพศาล  ศุภปฐม  
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ได้ กำหนด
นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (ศึกษาธิการ,๒๕๔๒:๕)  โดยยึดแนวการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้อเท็จจริงที่ว่าผู้เรียน
ทุกมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ทั้งนี้ต้องมุ่งเช่น ความสำคัญ
ทั้งด้าน ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนการสนับสนุน
ให้ผู้เรียน ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดการเผชิญสถานการณ์ เพ่ือมาใช้แก้ปัญหา ด้วยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ และปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ ในรายวิชาด้วย 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นวิชาหนึ่งในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ที ่ถูกบรรจุในหลักสูตรของทุก
สถานศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีทักษะทั้งทางด้านความรู้ในด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ดังนั้นจึงต้อง
มีการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงกว่า
เป้าหมายของโรงเรียนให้กับผู้เรียน 

     โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา จึง
จัดทำโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ให้สูงขึ้น จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพื่อแข่งขัน เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ เปิดกว้างทางความคิด มีเจตคติที่ดี ส่งเสริมคุณลักษณะต่างๆ ที่จำเป็นต่อ
การนำไปใช้ในการดำรงชีวิต 
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๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑- ๖ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ ๘๐  
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสุขศึกษาและพลศึกษาที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนพญาไท เข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๒.๔ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนพญาไท เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอก 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – 
๖ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๘๐  
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนพญไท ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
- มีนักเรียนโรงเรียนพญาไท จำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมประกวดและแข่งขัน กับหน่วยงานภายนอก 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสุขศึกษาและพลศึกษาที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน อยู่ในเกณฑ์ ดี 
- ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ ๘๐ สามารถออกแบบแผนการเรียนรู้ จัดทำเอกสาร
ประกอบกาเรียนรู้ จัดทำสื่อ นวัตกรรม และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 

๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ พ.ค.-มิ.ย. ๖๔  นายไพศาล  ศุภปฐม 

และคณะครูกลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย.-ก.ค. ๖๔  
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔  
๔. ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๖๔  
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์   นายไพศาล  ศุภปฐม 

และคณะครูกลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔  
 ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๖๔  
 ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้    
 การออกแบบแผนการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่

เน้นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

   

 วิเคราะห์ผลการสอบ Phyathai – test ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อนำมาพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการออกข้อสอบ 

   

 จัดทำแบบบันทึกกิจรรม แบบฝึกหัด และเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 จัดทำสื่อ นวัตกรรม เพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้    
 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม    
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม    
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   นายไพศาล  ศุภปฐม 

และคณะครูกลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔  
 ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๖๔  
 จัดนิทรรศการกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 

ในงาน “เปิดบ้านพญาไท” 
   

 จัดนิทรรศการกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
ในงาน “วันสัปดาห์ห้องสมุด” 

   

 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม    
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม    
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพื่อการ
แข่งขัน 

  นายไพศาล  ศุภปฐม 
และคณะครูกลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา  ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔  

 ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๖๔  
 จัดการประกวด แข่งขัน ภายในโรงเรียน    
 ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุข

ศึกษาและพลศึกษา งานศิลปหัตกรรม 
   

 ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรม ต่างๆ 
กับหน่วยงานภายนอก 

   

 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม    
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม    
๕. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. ๖๕  นายไพศาล  ศุภปฐม 

และคณะครูกลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. ๖๕  

 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ   ๔๐,๐๐๐ บาท   
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

กิจกรรมเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ ๘๐ 

- ทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ 
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กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
สามารถออกแบบแผนการเรียนรู้ จัดทำเอกสาร
ประกอบกาเรียนรู้ จัดทำสื่อ นวัตกรรม และจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้
อย่างมีคุณภาพ 

- ตรวจ และ
ประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- นิเทศครูผู้สอน 

- แบบประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบบันทึกการ
นิเทศ 

 นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสุขศึกษาและพล
ศึกษาที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน อยู่ในเกณฑ์ ดี 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

กิจกรรม
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู ้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนพญ
ไท ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

- บ ันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

กิจกรรม
ส่งเสริม
ศักยภาพเพื่อ
การแข่งขัน 

มีนักเรียนโรงเรียนพญาไท จำนวน ๒๐ คน เข้าร่วม
ประกวดและแข่งขัน กับหน่วยงานภายนอก 

- สังเกต - แบบรายชื่อ
โรงเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขัน 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาสุขศึกษา อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เกิดเป็นทักษะชีวิตที่เหมาะสมแก่สังคม 
 ๗.๒  ครูผู้สอนมีความชำนาญในสาขาวิชาที่สอน พร้อมเข้ารับการอบรมพัฒนาให้ทันตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป มีการผลิตสื่อการสอน และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยก้าวทันตามเทคโนโลยี 

๗.๓  นักเรียนได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกท่ีหลากหลาย สามารถนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างดี 
 ๗.๔ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และ สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
       (นายไพศาล  ศุภปฐม) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางอุไรวรรณ  มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท               
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    เพ่ิมผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

           ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ ๓ พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ. ข้อที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษา เพื่อความม่ันคงของมนุษย์และ   

ของชาติ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ 
     ประเทศชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่  ๑ พัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนตามมาตรฐานการศึกษา        

ขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ  
หัวหน้าโครงการ    นางชลธิชา  ศรีวะสุทธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา (มาตรา 
๒๒-๓๐) เป็นหัวใจของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๒๒ ได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของชาติไว้
ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า “ผู้เรียนสำคัญที่สุด” กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจึงจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของสังคม
และหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและ
นำไปเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ทั้งใน
ส่วนงานอาชีพและการใช้เทคโนโลยีโดยจัดให้มีการสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริงสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และท้องถิ่น / ชุมชน โดย
เน้นความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน / ผู้ปกครองโรงเรียนมีนโยบายให้ครูผู้สอนได้พัฒนาผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่ทางโรงเรยีน
ตั้งไว้  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

1.1  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษา  
            ปีที่ ๑- ๖ 

๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานงานอาชีพ นำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
๒.๓ เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีของนักเรียนต่อการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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๒.๔ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ๓.๑.๑ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพ ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๑ - ๖     
               มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้พื้นฐานงานอาชีพสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ    

                    ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 ๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๓.๑.๓ ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
                   มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๒.๒ นักเรียนมีความรู้พื้นฐานงานอาชีพสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้      
         ในชีวิตประจำวัน 
๓.๒.๓ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๓.๒.๔ ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ พ.ค. ๒๕๖๔ - นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. ๒๕๖๔ - นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์ 
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. ๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 
๔. ดำเนินการตามแผน มิ.ย. ๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ เพิ่มผลสัมฤทธิ์    
๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. ๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 
๒. พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ค.- มิ.ย. 

๒๕๖๔ 
๑,๐๐๐ คณะกรรมการดำเนินงาน 

๓. จัดทำแผนการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้  
ที่เน้นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning 

พ.ค. – ก.ย.  
๒๕๖๔ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

๔. จัดทำสื่อ นวัตกรรม เพื่อใช้ประกอบการ
เร ี ยนรู้ ให ้ม ีประส ิทธ ิภาพและ เกิ ด
ประสิทธิผล 

พ.ค. – มี.ค.  
๒๕๖๔ 

๑๐,๐๐๐ คณะกรรมการดำเนินงาน 

๕. ว ิ เคราะห ์ผลการสอบ Phyathai test 
ตามมาตรฐานและตัวชี ้ว ัด เพื ่อนำมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ออกข้อสอบ 

ส.ค. – ก.พ. 
๒๕๖๕ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

๖. ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม มี.ค. ๒๕๖๕ - คณะกรรมการดำเนินงาน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๗. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. ๒๕๖๕ - นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์ 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้    
๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. ๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 
๒. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ ก.ค. ๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 
๓ สร้างผลงาน/ชิ้นงานจากสิ่งที่เรียน ก.ค. – มี.ค.  

๒๕๖๔ 
๒,๕๐๐ คณะกรรมการดำเนินงาน 

๓. ประดิษฐ์ “กระทงรักษ์โลก” พ.ย. ๒๕๖๕ ๓,๐๐๐ คณะกรรมการดำเนินงาน 
๔. ปลูกผัก ปลูกใจ ไร้สารตกค้าง ก.ค. – มี.ค.  

๒๕๖๔ 
๓,๐๐๐ คณะกรรมการดำเนินงาน 

๕. ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม มี.ค. ๒๕๖๕ - คณะกรรมการดำเนินงาน 
๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. ๒๕๖๕ - นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์ 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมศักยภาพเพื่อการแข่งขัน    
๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. ๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 
๒. ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศด้านการงาน

อาชีพ 
ก.ค. – มี.ค.  

๒๕๖๔ 
๕,๐๐๐  

๓. ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรม 
ต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ 

ก.ค. – มี.ค.  
๒๕๖๔ 

๑๕,๐๐๐ คณะกรรมการดำเนินงาน 

๔. ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม มี.ค. ๒๕๖๕ - คณะกรรมการดำเนินงาน 
๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. ๒๕๖๕ - คณะกรรมการดำเนินงาน 
๕. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. ๒๕๖๕ - นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์ 
๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. ๒๕๖๕ ๕๐๐ นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์ 

 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๔๐,๐๐๐ บาท  (หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ ๑ เพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ 

๑. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ ๑- ๖ ในแต่ละ
ระดับชั้นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

-  รายงานผลส ัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

แบบทดสอบ 

๒. คร ูผ ู ้สอนออกแบบแผนการ
เร ียนร ู ้และจ ัดการเร ียนรู้ท ี ่ เน้น
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- นิเทศครูผู้สอน 

- แบบประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบบันทึกการ
นิเทศ 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

๓. ครูมี สื่อ นวัตกรรม เพื่อใช้
ประกอบการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- สื่อการเรียนรู้ 
- นวัตกรรม 

- แบบประเมิน 

๔. วิเคราะห์ผลการสอบ Phyathai 
test ตามมาตรฐานและต ัวช ี ้วัด 
เพื ่อนำมาพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการออกข้อสอบ 

- การหาประสิทธิภาพ
ความยากและอำนาจ
จำแนกของข้อสอบ 

แบบประเมิน 

กิจกรรมที ่ ๒ ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ 

มีป้ายนิเทศให้ความรู้ส ับเปลี ่ยน
หมุดเวียนตลอดปีการศึกษา 

สังเกต/แบบสอบถาม แบบสังเกต/
แบบสอบถาม 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ ออกแบบและ
สร้างชิ้นงานจากสิ่งที่เรียนได้อย่าง
สร้างสรรค ์

- ผลงาน/ชิ้นงาน - แบบประเมินผล
งานนักเรียน 

ผลงานจากการประดิษฐ์ “กระทง
รักษ์โลก” 

- ผลงาน/ชิ้นงาน - แบบประเมินผล
งานนักเรียน 

ผลผลิตจากการปลูกผักสวนครัว - ผลงาน - แบบประเมิน 
กิจกรรมที่๓ ส่งเสริม
ศักยภาพเพื่อการ
แข่งขัน 

นักเรียนมีทักษะความเป็นเลิศด้าน
การงานอาชีพ ทักษะการทำงาน 
การแก้ปัญหา เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ได้อย่างถูกต้อง 

- การสังเกต 
- ผลงานนักเรียน 

- แบบสังเกต 
-  แบบประเม ินผล
งานนักเรียน 

ผลงาน/รางวัล จากการประกวด
แ ข ่ ง ข ั น ก ิ จ ก ร ร ม  ต ่ า ง ๆ  กั บ
หน่วยงานต่างๆ 

- การแข่งขัน 
- เกียรติบัตร 

- ผลการแข่งขัน 
- เกียรติบัตร/รางวัล 

๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      

           โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๘๐ 
๗.๒ นักเรียนมีความรู้พื้นฐานงานอาชีพ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
๗.๓ นักเรียนเจตคติที่ดีต่อการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๗.๔ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
      (นางชลธชิา ศรีวะสุทธิ์) 
          หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ            โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่
              ต่อเนื่อง  
กลุ่มงาน    บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
                 บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ           ข้อที่ ๓. พัฒนาศักกยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองนโยบาย สพฐ.           ข้อที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ และของชาติ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.           ข้อที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
             ของประเทศชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                          เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  
                                    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น  
                                          สำคัญ 
หัวหน้าโครงการ             นางจิรชยา จาระนัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน            พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
    ตามท ี ่ กระทรวงศ ึกษาธ ิการได ้กำหนดนโยบายการปฏ ิร ูปการศ ึกษาในทศวรรษท ี ่สอง                         
(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)  โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพภายในปี ๒๕๖๑   จะต้องมี
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ้อย่างเป็นระบบใน ๓ ประเด็นหลักคือ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง การจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพเป้าหมายสูงสุด คือ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งต้องทำการ
ประเมินผลผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  ทั้งการประเมินในระดับโรงเรียน  การประเมินในระดับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  และการประเมินระดับชาติ  โรงเรียนพญาไทได้ทำโครงการเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ 
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๑ โดยให้กับนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายคือนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET) ผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนคาดว่าน่าจะสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ ๓) 
      ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนพญาไท ต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย 

๒. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น 
๒. เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ 
๓. เพ่ือพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน วิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร

ของโรงเรียนพญาไทให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

๔. เพื่อนักเรียนสามารถจัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS ภายในภายนอกโรงเรียน 
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๓.เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

     ๓.๑.๑ นักเร ียนมีผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ แต่ละระดับชั้นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 

    ๓.๑.๒ นักเร ียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ 

    ๓.๑.๓ นักเรียนมีผลการพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรของโรงเรียนพญาไทให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

๓.๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามความแตกต่างของวัฒนธรรมทางภาษาต่างประเทศ และไทย 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
     ๓.๒.๑ นักเรียนมีผลการเรียนที่พัฒนาขึ้นกว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๒  

 
๔. ขั้นตอนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 
 นางจิรชยา 

จาระนัย 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 
 นางจิรยา 

จาระนัย 
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ   พฤษภาคม 

๒๕๖๔ –  
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

 นางจิรชยา 
จาระนัย และ 
คณะกรรมการ
กลุ่มสาระ ฯ 

๔. ดำเนินการตามแผน   พฤษภาคม 
๒๕๖๔ –  
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

 รองบริหารงาน
วิชาการ 

กิจกรรมที่ ๔.๑ กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์    
๔.๑.๑ พัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 
  นางจิรยา 

จาระนัย 
๔.๑.๒ พัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรยีนรู้แบบ

อิงมาตรฐานสากล 
   

๔.๑.๓ จัดทำข้อสอบเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์    
๔.๑.๔ จัดทำเล่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ 

ภาษาจีน พัฒนาศักยภาพการสะกดคำ และ
การอ่านคำศัพท์สำหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษา      ปีที่ ๑ - ๖ 
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ที ่ งาน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๔.๑.๕ กิจกรรมซ่อมเสริมภาษาอังกฤษ           

(English Clinic) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
   

๔.๑.๖ กิจกรรม พัฒนาผลิต/จัดหาสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ/์วิจัย 

   

๔.๑.๗ การนิเทศ กำกับ/ติดตาม รายงานผล 
 

   

กิจกรรมที่ ๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
๔.๒.๑ กิจกรรม Three minutes for 

morning languages 
(ให้เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาจีน นักเรียนทั้งโรงเรียนพญาไท
ช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ) 

   

๔.๒.๒ กิจกรรม English Breakfast 
(กิจกรรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษใน
ช่วงเวลา Homeroom สัปดาห์ละ      
๑ วัน) 

   

๔.๒.๓ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ   
(English Camp) 

   

๔.๒.๔ กิจกรรม Christmas Day 
- นิทรรศการ Christmas Day 
- กิจกรรมการแข่งขันภายในแต่ละ
สายชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล กศ. และ ป.
๑-ป.๖ 
- กิจกรรมการแข่งขันประกวดการ
แ ต ่ ง ต ั ว แ ฟ น ซ ี  Christmas Day 
นักเร ียน ป.ต้น และ นักเร ียน ป.
ปลาย 
- กิจกรรมทักษะเพิ่มเติมความรู้เนื่อง
ในวัน Christmas Day : ทำ
แบบทดสอบ Google Form ผ่าน 
๘๐%  รับเกียรติบัตร 

   

๔.๒.๕ กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมจีน (กิจกรรมวันตรุษจีน) 
- นิทรรศการ Christmas Day 
- กิจกรรมการแข่งขันภายในแต่ละ
สายชั้น ตั้งแต่ชั้น กศ. และ ป.๑-ป.๖ 
- กิจกรรมทักษะเพิ่มเติมความรู้เนื่อง
ในวัน ตรุษจีน : ทำแบบทดสอบ 

   



 
 

98 
 

ที ่ งาน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
Google Form ผ่าน ๗๕% รบัเกียรติ
บัตร 

๔.๒.๖ กิจกรรม Phyathai Open House 
- แสดงผลงานภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาจีน นักเรียนชั้น ป.๑- ป.๖ 
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะผ่านการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 

   

๔.๒.๗ กิจกรรม Welcome Friends  
ต้อนรับโรงเรียนเครือข่ายคู่สัมพันธ์
ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนพญาไท 

   

กิจกรรมที่ ๔.๓ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพื่อการแข่งขัน 
๔.๓.๑ การแข่งขันภาษาอังกฤษ              

เพชรยอดมงกุฎ 
   

๔.๓.๒ การแข่งขันทักษะวิชาการ        
Open House ภาษาอังกฤษ          
และ ภาษาจีนต่างๆ  

   

๔.๓.๓ การแข่งขันทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เช่น Story Telling, 
Impromptu Speech, 
Spelling Bee, Multi Skills, Quiz, 
King of dictionary 

   

๕. ประเมินผลการดำเนินโครงการ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

 นางจิรยา 
จาระนัย 

๖. รายงานผลโครงการ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

 นางจิรยา 
จาระนัย 

๕. งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท  

6. การประเมินผล 
 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์

ภาษาต่างประเทศ 

๑. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษา 

- การนิเทศ
ครูผู้สอน 
- ทดสอบภาคเรียน
ละ ๒ ครั้ง 

- แบบบันทึกการนิเทศ 
- แบบทดสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ 

นางจิรชยา 
จาระนัย และ 
คณะกรรมการ
กลุ่มสาระ ฯ 
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กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

ปีที่ ๑ – ๖ ในแต่
ละระดับชั้นมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อย
ละ ๗๕ ขึ้นไป 
 
๒. ผลการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 
ภาษาอังกฤษ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
๖ มีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าประเทศ 
 

- การทดสอบ
ความรู้ 
- ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบ 

- แบบทดสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ 
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 ๓. นักเรียนมีผล
การพัฒนาการอ่าน 
คิด วิเคราะห์และ
เขียนทางด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสมรรถนะ
สำคัญตาม
หลักสูตรของ
โรงเรียนพญาไท
ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
 

- การทดสอบ
ความรู้ 
- ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบ 

- แบบประเมิน
ความสามารถในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียน  
วิชาภาษาอังกฤษ 
- แบบประเมิน
สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน ๕ ด้าน  
วิชาภาษาอังกฤษ 

นางจิรชยา 
จาระนัย และ 
คณะกรรมการ
กลุ่มสาระ ฯ 

กิจกรรมส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ 

๔.นักเรียนโรงเรียน
พญาไทเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อย ร้อยละ 
๘๐ 

- ประเมินผลการ
ทำกิจกรรม/
สัมภาษณ์/สังเกต/
การตอบคำถาม
ของนักเรียน 

- แบบบันทึกกิจกรรม/
แบบสัมภาษณ์/แบบ
ประเมินพฤติกรรม
นักเรียน/คำถาม 
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กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพ 

เพ่ือการแข่งขัน 

๕.นักเรียนโรงเรียน
พญาไทที่เข้าร่วม
กิจกรรมการ
แข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอก 
ร้อยละ ๘๐ ได้รับ
รางวัลจากการ
แข่งขัน 
 

- การแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอก 

- เกียรติบัตร / รางวัล นางจิรชยา 
จาระนัย และ 
คณะกรรมการ
กลุ่มสาระ ฯ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.๑ นักเรียนโรงเรียนพญาไทมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ดีขึ ้นเมื่อ
เปรียบเทียบในปี พ.ศ. ที่ผ่านมา  

๗.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทึ่ ๖ มีผลการสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยสูงกว่า 
ระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติขึ้น  

๗.๓ นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถความสนใจความถนัด สามารถเข้าประกวด
แข่งขันเวทีวิชาการได้รับรางวัลเพ่ิมข้ึน และนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ 
 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
      (นางจิรชยา  จาระนัย) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ                               โครงการโรงเรียนคุณธรรม   
ลักษณะโครงการ                          ใหม ่       
                                                          ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน                              บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
                               บรหิารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ                         ข้อที ่๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
                                                       ข้อ ๓.๓ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
สนองนโยบายสพฐ.                         ข้อที ่๓ ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 
                                                       ข้อ ๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการ  
                                                        เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ อย่าง   
                                                        ครบถ้วนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันของชาติ ยึดมั่น 
                                                        ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
                                                        เป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.                         ข้อที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและ  
                                                        วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                          กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
                                                        คุณธรรม จริยธรรมข้อ ๒. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง         
                                                        ประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักค่านิยม   
                                                        ของคนไทย ๑๒ ประการ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   
                                                         และมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา                         มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 

               ข้อ ๑.๒  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
           ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

               มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  
               เป็นสำคัญ    
               ข้อ ๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
               สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

หัวหน้าโครงการ                                         นางแววนภา  กาญจนาวดี    
ระยะเวลาดำเนินการ               พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระราชทาน พระบรมรา
โชบาย ด้านการศึกษาที่ครูทุกคนควรรู้และน้อมนำมาปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนว่า 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ต้องมีความรู้ความ
เข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอ้ืออาทรต่อ
ครอบครัวและชุมชนของตน ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ที่ถูก  สิ่งชั่ว - สิ่ง
ดี  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ๓) มีงานทำ - มีอาชีพ ต้องให้เด็ก
รักงาน สู้งาน  ทำงานจนสำเร็จ  อบรมให้เรียนรู้การทำงาน  ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ ๔) เป็น
พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมี



 
 

102 
 

โอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอ้ืออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งาน
บำเพ็ญประโยชน์  “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ”  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายด้าน
การจัดการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

โรงเรียนพญาไท ตระหนักและเห็นความสำคัญ ในพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระ
เจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบายสำนัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จึงได้จัดทำ“โครงการโรงเรียนคุณธรรม” เพื ่อพัฒนาผู ้เร ียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรมนำความรู้ ดำเนินชวีิต
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่
การปฏิบัติ 
       ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ผู้อื่น และสังคม  
 
๓. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

            ๓.๑.๓ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖และสายชั้นการศึกษาพิเศษ ได้รับ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การปฏิบัติจน

เป็นแบบอย่างที่ดี 
          ๓.๒.๒ นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การปฏิบตัิเป็นวิถีชีวิตมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์เพ่ิมข้ึน 
 
4 วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ พ.ค. ๖๔   
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. ๖๔   
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. ๖๔   
๔. ดำเนินการตามแผน พ.ค. ๖๔ - 

มี.ค.๖๕ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ
โครงงานคุณธรรมสำหรับครู 

๑๖ ก.ค. ๖๔ ๑๕,๐๐๐ นางแววนภา  กาญจนาวดี
คณะกรรมการกลุ่มสังคมฯ 

 ๑. สำรวจข้อมูล ครูที่ยังไม่ผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการการทำโครงงานคุณธรรม 
ให้เข้ารับการอบรม 
๒. จัดทำโครงการเสนอฝ่ายบริหารให้
ความเห็นชอบ 
๓. ประชุม/แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน
กำหนดบทบาทหน้าที ่  ผ ู ้ร ับผ ิดชอบ 
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม 
.๔. เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้วย 
Power Point และปฏิบัติการยกร่าง
โครงงานคุณธรรมของครู 
๕. ประเมินผลความพึงพอใจการเข้ารับ
การอบรม 
๖. รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทำโครงงานคุณธรรมสำหรับครูเสนอ
ผู้บริหาร 

   

กิจกรรมที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ
โครงงานคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.๕ – ป.๖ 

๑๙ ส.ค. ๖๔ ๓,๐๐๐ นางแววนภา  กาญจนาวดี
คณะกรรมการกลุ่มสังคมฯ 

 ๑. จัดทำโครงการเสนอฝ่ายบริหารให้
ความเห็นชอบ 
๒. ประชุม/แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน
กำหนดบทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
๓. ครูประจำชั้น ป. ๕ – ป.๖ คัดเลือก
นักเรียนแกนนำห้องละ ๕ คน เข้ารับการ
อบรม 
๔. เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้การทำ
โครงงานคุณธรรม 
 ๕. นักเรียน ชั้น ป.๕ – ป.๖ ปฏิบัติการ
ยกร่างโครงงานคุณธรรมของห้องเรียน
ตนเอง 
๖. ประเมินความพึงพอใจการเข้ารับการ
อบรม 
๗. รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทำโครงงานคุณธรรมของนักเรียน
เสนอผู้บริหาร 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๓ คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ๑๖ พ.ค. ๖๔ –  

๓๑ มี.ค. ๖๕ 
 นางแววนภา  กาญจนาวดี

คณะกรรมการกลุ่มสังคมฯ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

กำหนดบทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ                            
๒. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน การ
จัดการเรียนการสอนการทำโครงงาน
คุณธรรม  
๓. ครูประจำขั้นระดับชั้นอนุบาล – ป. ๖
และการศึกษาพิเศษ สร้างความตระหนัก
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียน 
๔. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ป. ๖ 
และสายชั้นการศึกษาพิเศษ ร่วมกัน
สำรวจปัญหาในห้องเรียนและโรงเรียนที่
อยากแก้ไข หรือความดีที่อยากทำ นำมา
ยกร่างโครงงานคุณธรรมเสนอครูประจำ
ชั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนำมา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือนำไปดำเนินงานตามที่
กำหนด  
๕. นักเรียนสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
๖. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ป. ๖ 
และสายชั้นการศึกษาพิเศษ นำเสนอ
ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงาน
คุณธรรมระดับโรงเรียน 
๗. ประเมินการโครงงานคุณธรรม 

   

กิจกรรมที่ ๔ เด็กดีศรีพญาไทของหายได้คืน ๑๖ พ.ค.๖๔ – 
๓๑ มี.ค. ๖๕  

- นายรัฐพล มะลิทอง 
คณะกรรมการกลุ่มสังคมฯ 

 ๑. ประชุมและวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการครูและนักเรียน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
๓. ผู้ที่เก็บเงินหรือสิ่งของต่างๆได้นำไป
ส่งที่ห้องโสตประกาศหาเจ้าและช่วงจัด
กิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงเช้า  
๔. ผู้ที่ทำเงินหรือสิ่งของต่างๆ หาย 
สามารถไปตรวจสอบได้ที่ห้องโสตของ
โรงเรียน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๕. กรณีที่ไม่มีผู้มารับเงินหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ คณะกรรมการนักเรียนจะเก็บ
ไว้ประกาศหาเจ้าของในวันต่อไป และ
เจ้าของไม่มารับ คณะกรรมการจะ
รวบรวมบริจาค 

กิจกรรมที่ ๕ ผลิตสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ 

๑๖ พ.ค.๖๔ – 
๓๑ มี.ค. ๖๕ 

๑๐,๐๐๐ นางสาวอมรวรรณ  
เวชกามา 
คณะกรรมการกลุ่มสังคมฯ 

 ๑. ประชุมและวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๓. คัดเล ือกนักเร ียนและฝึกซ้อมการ
แสดง 
๔. ถ่ายทำคลิปวีดีโอ เผยแพร่สู่
สาธารณชน 

   

๕. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ ๓๑ มี.ค.๖๔ - นางแววนภา  กาญจนาวดี
คณะกรรมการกลุ่มสังคมฯ ๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๔ ๒,๐๐๐ 

 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ   ๓๐,๐๐๐บาท   
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ ๑ การอบรม
เชิงปฏิบัติการการทำ
โครงงานคุณธรรม
สำหรับครู 

๑. ครูร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความ
เข้าใจกระบวนการทำโครงงาน
คุณธรรม 
๒. ครูร้อยละ ๘๐ นำความรู้ไปใช้
ในการทำโครงงานคุณธรรมและ
จัดการเรียนการสอน 

๑. การสอบถาม  
๒. การสังเกตพฤติกรรม 
๓. นิเทศการสอน 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
๓. แบบบันทึกการ 
นิเทศการสอน 

กิจกรรมที่ ๒ การอบรม
เชิงปฏิบัติการการทำ
โครงงานคุณธรรม
นักเรียนชั้น ป.๕ – ป.๖ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความรู้
ความเข้าใจในการทำโครงงาน
คุณธรรม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ นำความรู้
ไปใช้ในการทำโครงงานคุณธรรมได้ 

๑. การสอบถาม  
๒. การสังเกตพฤติกรรม 
 

๑.แบบสอบถาม 
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

กิจกรรมที่ ๓ คืน
คุณธรรมสู่ห้องเรียน 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 

๑. การสอบถาม  
๒. การสังเกตพฤติกรรม 
๓. ประเมินตนเอง 
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

๓. สมุดบันทึกเด็กดี
ศรีพญาไท 

กิจกรรมที่ ๔ เด็กดีศรี
พญาไทของหายได้คืน 

ร้อยละของนักเรียนที่ทำของหาย
แล้วได้คืน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

กิจกรรมที่ ๕ ผลิตสื่อ
สร้างสรรค์เสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์ 

เผยแพร่ สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์ ผ่านเว็บไซต์ และ
Face book ของโรงเรียน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
เป็นแบบอย่างที่ดี 

๗.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพ่ิมข้ึน 
        ๗.๓ โรงเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ได้จากการทำโครงงานคุณธรรมของ
ครูและนักเรียน 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางแววนภา กาญจนาวดี) 
       หวัหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ   เพ่ิมผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)   
     ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่       ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน      บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
       บริหารงานงบประมาณ   บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่ ๔ สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
     ทางการศึกษา 
สนองนโยบายสพฐ.  ข้อที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษา เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
      ของประเทศ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.  ข้อที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
     ของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน   
หัวหน้าโครงการ   นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ  
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ภายใต ้ 
๖ ยุทธศาสตร์หลัก โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ข้อ ๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะมีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ  
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น เด็กแรกเกิด – ๕ ปี 
มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มข้ึน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละ 
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 
  โรงเรียนพญาไทจึงได้สนองนโยบายดังกล่าว ด้วยการจัดทำโครงการยกระดับเพิ่มผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ขึ้น ซึ่งผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ที่ผ่านมานั้น นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ทุกรายวิชาสูงกว่าระดับประเทศ  
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวในปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงจัดทำโครงการยกระดับสัมฤทธิ์  
(O-NET ) นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนให้มีความพร้อมและมีความรู ้เพียงพอที่จะทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O–NET )  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ ๓ ในแต่ละวิชา 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๓. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ (O-NET)  สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓   

ในวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
   ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ กรกฎาคม - นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ กรกฎาคม - ฝ่ายวิชาการ 
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ กรกฎาคม - คณะครูสายชั้นป.๖ 
๔. ดำเนินการตามแผน สิงหาคม - คณะครูสายชั้นป.๖ 
กิจกรรมที่ ๑ สอนเสริมเติมเต็ม    

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
สอดแทรกแนวข้อสอบ 
O-NET ตามแนวTest Blue Print และ
ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางของ 
๔ วิชาหลักท่ีใช้ในการสอบ 

กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

- 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

๓,๐๐๐ ครูผู้สอน 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

กิจกรรมที่ ๒ เตรียมพร้อมสู่ O-NET    
 จัดกลุ่มนักเรียนเพื่อพัฒนาตามศักยภาพ

ของนักเรียน แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ กลุ่ม
วางใจ กลุ่มไว้ใจ กลุ่มห่วงใย 

๗ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

- ครูผู้สอน 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

กิจกรรมที่ ๓ พิชิต O-NET    
 จัดสอนเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

( เวลา ๗.๓๐ น. – ๘.๒๐ น. ) 
๘ ธันวาคม  

–  
มีนาคม  
๒๕๖๕ 

- ครูผู้สอนวิชา 
ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

 
 

 
กิจกรรมที่ ๔ สอบ Pre O-NET    
 จัดการทดสอบ Pre O-NET เสมือนจริง

เพื่อดูผลการทดสอบของนักเรียนและจัด
กลุ่มการเรียนใหม่เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้
เกิดความขวนขวายในการเรียนรู้ 

มกราคม 
๒๕๖๕ 

- ครูผู้สอน 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

กิจกรรมที่ ๕ โค้งสุดท้ายก่อนสอบ    
 จัดสอนเสริมในวันเสาร์ให้แก่นักเรียนที่

สนใจ และขาดแคลนทุนทรัพย์ที ่จะไป
เรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

กุมภาพันธ์  
– 

มีนาคม 
๒๕๖๕ 

๒๐,๐๐๐ ครูผู้สอนวิชา 
ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมที่ ๖ สอบ O-NET    
 สอบ O-NET มีนาคม  

๒๕๖๕ 
- สทศ. 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๗ ยินดีกับความสำเร็จ    
 - การมอบเงินรางวัลให้นักเรียนที่มีผล

การสอบ O-NET ๑๐๐ คะแนน 
- จัดทำป้ายประกาศเพื่อแสดงความยินดี
กับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน 

มีนาคม 
๒๕๖๕ 

๑๕,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

ฝ่ายบริหาร 

๕. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

- หัวหน้าโครงการ 

๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน เมษายน 
๒๕๖๕ 

- หัวหน้าโครงการ 

 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๔๐,๐๐๐ บาท   
 

๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมสอนเสริม 
เติมเต็ม 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
มีความพึงพอใจต่อโครงการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
และผลการทดสอบO-NET ๒๕๖๔ 

ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน 

 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

กิจกรรมเตรียมพร้อม 
สู่ O-NET 

โครงการดำเนินไปตามปฏิทินและ
แผนการปฏิบัติงานที่วางไว้  

การนิเทศติดตาม
โครงการ 

แบบการนิเทศ
โครงการ 

กิจกรรมพิชิต O-NET นักเรียนมีความรู้ ความ เข้าใจ
เนื้อหาสาระ ๔ กลุ่ม สาระหลักเพ่ิม
มากขึ้น  

ตรวจสอบจากการ 
ประเมินและการร่วม 
กิจกรรม/ใบกิจกรรม 

แบบประเมิน/ 
ใบกิจกรรม 

 
กิจกรรมโค้งสุดท้าย 

ก่อนสอบ 
ใช้งบประมาณอย่าง เพียงพอและ
เกิดประโยชน์สูงสุด  

จัดทำรายงานโครงการ 
 

แบบรายงานผล
โครงการ 
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๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๓ เมื่อเทียบกับ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา  และนักเรียนสามารถนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ไปใช้ศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้อย่างเต็มความสามารถและเกิดความภาคภูมิในตนเอง 
 
 
 

 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ   โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ลักษณะโครงการ      ใหม่              ต่อเนื่อง                            
กลุ่มงาน                      บริหารงานวิชาการ     บริหารงานบุคคล   
                                บริหารงานงบประมาณ       บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองนโยบาย  สพฐ. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.             ข้อที ่๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน        ข้อที ่๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทียบ

เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
 ข้อที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาใหผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

   ข้อที ่๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม     นางสาวอัจฉรา  โพธิ์สุวรรณ 
ระยะเวลาดำเนินงาน           พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีนโยบายในการปฏิรูป
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา  ๖  จุดเน้น  โดยเฉพาะจุดเน้น
ที่ ๒.ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

เนื่องจากการวัดและประเมินผล เป็นเครื่องมือในการสะท้อนคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดให้มีการ
จัดการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้าน
ความสามารถทางภาษาไทย และด้านความสามารถคณิตศาสตร์ จากการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน
พญาไท  พบว่า นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๓ โรงเรียนพญาไท มีผลสัมฤทธิ ์ในแต่ละด้านดังนี ้ ด้าน
ความสามารถทางภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๓.๕๑  ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๖๗.๙๙ รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๕.๗๕  ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์คะแนนใน
ด้านด้านความสามารถทางภาษาไทย และด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่  ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัดและระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยด้าน
ความสามารถคณิตศาสตร์เป็นอันดับที่ ๑ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และ
มีคะแนนเฉลี่ยด้านความสามารถภาษาไทยเป็นอันดับที่ ๓  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องดำเนินการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ให้สูงยิ่งขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 
 
 
 



 
 

112 
 

๒. วัตถุประสงค์  
      ๑. เพื่อเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์การสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ให้สูงขึ้น จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
      ๒. เพื่อจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติ NT  
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT)   คะแนนเฉลี่ยด้าน
ความสามารถทางภาษาไทย และด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในแต่ละด้านสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขต
พ้ืนที่และระดับประเทศ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านความสามารถทางภาษาไทย และด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ พ.ค.๖๔  นางสาวอัจฉรา  โพธิ์สุวรรณ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค.๖๔  นางสาวอัจฉรา  โพธิ์สุวรรณ 
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย.๖๔  นางสาวอัจฉรา  โพธิ์สุวรรณ

และคณะครูชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๔. ดำเนินการตามแผน พ.ค.๖๔- มี.ค.
๖๕ 

 

กิจกรรมที่ ๑ สอนเสริมศักยภาพผู้เรียน   
 วิเคราะห์ผลการประเมิน ปีที่ผ่านมา  

โดยค้นหามาตรฐาน ตัวชี้วัด/เนื้อหา
สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง 

มิ.ย.๖๔  

 วิเคราะห์ข้อสอบ NT และนำผลการ
วิเคราะห์มาสอดแทรกองค์ความรู้ที่
นักเรียนสามารถนำมาใช้ในการสอบ
วัดความสามารถพ้ืนฐานของ ผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT)   ใน
ระหว่างวิชาเรียนปกติ 

มิ.ย.๖๔  

 จัดสอนเสริมศักยภาพนอกเวลาเรียน 
โดยจัดการสอนแบบ On – Site ,  
On -line , On – demand  

ธ.ค.๖๔ – มี.ค.
๖๕ 

๒๒,๐๐๐ 

 จัดสอนเสริม ผู้เรียนกลุ่มห่วงใย 
 

ก.ค.๖๔- ก.พ.
๖๕ 

 

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำคลังความรู้/คลังข้อสอบ   นางสาวอัจฉรา  โพธิ์สุวรรณ
และคณะครูชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อเตรียม

ความพร้อมการสอบวัดความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

พ.ค.๖๔- ก.พ.
๖๕ 

๖,๐๐๐ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 จัดทำข้อสอบ การสอบ Pre Nt - 

Post Nt 
พ.ค.๖๔- ก.พ.

๖๕ 
๑,๐๐๐ 

 จัดทำข้อสอบคู่ขนาน ในการเรียน
เสริมศักยภาพ 

พ.ค.๖๔- ก.พ.
๖๕ 

๑,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 จัดทำแบบทดสอบแบบ ปรนัย และ

สอบอ่าน เขียน เพ่ือคัดกรองผู้เรียน 
มิ.ย.๖๔ ๑,๐๐๐ 

 จัดสอบวัดความสามารถผู้เรียน มิ.ย.๖๔  
 คัดกรองผู้เรียน กลุ่มไว้ใจ กลุ่มใส่ใจ 

กลุ่มห่วงใย เพื่อมาเรียนเสริมศักยภาพ 
ก.ค.๖๔  

กิจกรรมที่ ๔ สร้างขวัญกำลังใจนักเรียน   
 จัดพิธ ีมอบเกียรติบัตร ของรางวัล

ให ้ก ับน ักเร ียนที ่สอบ Pre – Nt ได้ 
๑๐๐ คะแนนเต็ม และคะแนนสูงสุด  

มี.ค.๖๕ ๕,๐๐๐ 

 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่สอบได้ 
๑๐๐ คะแนนเต็ม  

พ.ค.๖๕ ๔,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๕ นิเทศการจัดการเรียนรู้   
 เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ

จ ัดการเร ียนร ู ้ของคร ูผ ู ้สอนเสริม
ศักยภาพ โดย หัวหน้าสายชั้น หัวหน้า
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูภาษาไทย 

ธ.ค.๖๔ – มี.ค.
๖๕ 

 

๕. ประ เม ิ นผลการดำ เน ิ น งานขอ ง
โครงการ 

มี.ค.๖๕  

๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค.๖๕  
 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ   ๔๐,๐๐๐ บาท   
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ ๑ สอนเสริม
ศักยภาพผู้เรียน 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 
๒ ด้าน สูงขึ้นจากเดิมร้อยละ ๓ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำคลัง
ความรู้/คลังข้อสอบ 

ครูมีเครื่องมือสำหรับประเมิน
คุณภาพผู้เรียน 

ทดสอบ แบบบันทึกข้อมูล 

กิจกรรมที่ ๓ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

นักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆได้รับ
การช่วยเหลือทุกคน 

๑.แบบสัมภาษณ์  
แบบคัดกรอง (SDQ ) 
๒.สอบถาม 

๑. แบบสัมภาษณ์
การเยี่ยมบ้าน 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

๓.สัมภาษณ์ ๒. แบบบันทึกการจัด
กิจกรรม 
๓. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

กิจกรรมที่ ๔ สร้างขวัญ
กำลังใจนักเรียน 

ผู้เรียนมีผลคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน ทั้ง ๒ ด้าน มากกว่าปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

กิจกรรมที่ ๕ นิเทศการ
จัดการเรียนรู้ 

คณะครูได้รับการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

๑.สำรวจ  
๒.ประเมิน  
๓.สังเกต 
 

๑.แบบสำรวจ  
๒.แบบประเมิน 
๓.แบบสังเกต 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  เพ่ือเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์การสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test 
: NT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

๗.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบระดับชาติคะแนนเฉลี่ยด้านความสามารถทาง
ภาษาไทย และด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในแต่ละด้านสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่และ
ระดับประเทศ 

๗.๓ นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านความสามารถทางภาษาไทย และด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง   
 ๗.๔ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี๒๑ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยและนำไปปฏิบัติได้ 
 
 

 

 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวอัจฉรา  โพธิ์สุวรรณ) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ        ค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์  
                       (STEP Camp : Singapore - Thailand Enhance Partnership) 
ลักษณะโครงการ                 ใหม ่       

    ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    บริหารงานวชิาการ       บริหารงานบุคคล   
       บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 
สนองนโยบายสพฐ.  ข้อที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษา เพื่อเพ่ิมความสามารถในด้านการแข่งขัน 
    ของประเทศ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.  ข้อที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
      ของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล   
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
หัวหน้าโครงการ   นางจิรชยา จาระนัย  
ระยะเวลาดำเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
               
 
๑.  หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๓ ระบบการศึกษา มาตรา ๑๕ 
ให้มีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและศักยภาพ
ความพร้อม และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อมสื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืน และ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นความรู้เชิงบูรณาการสำหรับศตวรรษ   
ที่ ๒๑ ความรู้เกี ่ยวกับโลก (Global Awareness) ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและกำหนดประเด็น
สำคัญต่อการสร้างความเป็นสังคมโลก การขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสมในบริบททางสังคมที่ต่างกันรอบด้าน และสร้างความเป็นมนุษย์ด้วยกันในด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม 
การใช้วัฒนธรรมทางภาษาที่ต่างกันได้อย่างลงตัว  

โครงการค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์  เป็นโครงการที ่กระทรวงศึกษาธิการไทยและสิงคโปร์                       
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายโดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ  จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนและครูไทย – สิงคโปร์                  
ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายโรงเรียน  “Partner  School”  ได้พบปะร่วมทำกิจกรรมด้านวิชาการ  นันทนาการและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อสร้างมิตรภาพ เชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันทุกด้าน  
โดยมุ่งหวังว่าเยาวชนของทั้งสองประเทศจะเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญทั้งของภาครัฐและเอกชน    
ที่มีความเข้าใจอันดี สร้างเสริมความสัมพันธ์ซึ่งจะส่งผลต่อความก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจความมั่นคงของ
ประเทศและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในอนาคต 

โดยโรงเรียนพญาไท เป็นสมาชิกเครือข่ายได้เห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงพร้อมที่จะ
สนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ  เพื่อให้เกิดประโยชน์และส่งผลคุ้มค่าสูงสุด 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๑.  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกทักษะทางด้านภาษา นันทนาการและการแลกเปลี่ยน 
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     ทางวัฒนธรรม 
๒. นักเรียนมีความมั่นใจและเกิดทัศนคติท่ีดีในการใช้ภาษาอังกฤษ  เห็นความสำคัญและคุณค่าของ 
    การเรียนภาษาอังกฤษ 
๓. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อม  มีความสามารถในการแสดงออกมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   
    และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตามสมควรแก่วัย 

๓.  เป้าหมาย   
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมพัฒนาและฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง 
๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมให้กล้าคิด กล้าแสดงออกใน
การใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ 

       ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร 
   
๔.  ขั้นตอนการวิธีดำเนินงาน / กิจกรรม / เวลา  
(ดำเนินโครงการ ณ ประเทศไทย ๗ วัน โรงเรียนไทยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน) 
 

ที ่ งาน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 
 นางจิรชยา 

จาระนัย 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 
 นางจิรยา 

จาระนัย 
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ 

 
พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 
 นางจิรชยา 

จาระนัย และ 
คณะกรรมการ
กลุ่มสาระ ฯ 

๔. ดำเนินการตามแผน พฤษภาคม 
๒๕๖๔ –
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

 รองบริหารงาน
วิชาการ และ

คณะครู       
กลุ่มสาระ ฯ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้บริหารและ 
ครูผู้ดำเนิน
โครงการ 

๑.๑ ประชุมร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ   เพ่ือ
ร่วมกันเตรียมวางแผนการ
ดำเนินงานของคณะตัวแทน
โรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วม
โครงการ  

 ค่าร่วมกิจกรรมค่าย 
๓ คืน ๔ วัน 
โรงเรียนไทย       

ส่งเงินให้
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑.๑ ประชุมร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ   เพ่ือ

 โรงเรียนละ 
๒๐,๐๐๐ บาท  

ผู้บริหารและ 
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ที ่ งาน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ร่วมกันเตรียมวางแผนการ
ดำเนินงานของคณะตัวแทน
โรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วม
โครงการ (ต่อ) 

ค่าใช้จ่ายที่เหลือของ
คณะครู นักเรียน

สิงคโปร์ เช่น     
ค่าท่ีพัก อาหาร และ
การเดินทาง รวมถึง

กิจกรรมต่าง ๆ 
โรงเรียนไทย เป็น

ผู้จัดการเองทั้งหมด 

ครูผู้ดำเนิน
โครงการ 

กิจกรรมที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๒.๑ ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
การดำเนินงานกิจกรรม โดยมี
ครูไทยเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
รวม ๓ คืน ๔ วัน จำนวน ๒ 
ท่าน และคณะครูผู้ดำเนิน
กิจกรรมเมื่อกลุ่ม Partner 
School ร่วมกิจกรรม ณ 
โรงเรียนของตนเป็นเวลา ๒ 
คืน ๓ วัน 

  ผู้อำนวยการ 
คณะผู้บริหาร 

และ นางจิรชยา 
จาระนัย 

กิจกรรมที่ ๓ ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการให้

นักเรียน ชั้น ป.๔-๕ รับทราบ   
   

 
 

นางจิรชยา 
จาระนัย และ 

คณะครู      กลุ่ม
สาระ ฯ 

๓.๒ รับสมัครนักเรียนผู้สนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

  

๓.๓ สอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ร่วมโครงการ นักเรียนชาย ๓ 
คน และ นักเรียนหญิง ๔ คน 

  

กิจกรรมที่ ๔ ประชุมชี้แจง ผู้ปกครอง และ นักเรียนรับทราบแนวทางการร่วมโครงการ 
(ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ๒ ปี โดยปีต่อไปต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ร่วมกิจกรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ด้วยตนเองท้ังหมด) 
กิจกรรมที่ ๕ จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน  

๕.๑ นักเรียนตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมชั้น ป.๕ – ป.๖ : 
เรียนรู้เพิ่มทักษะการ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ 
ในช่วงพักกลางวัน 

  ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพ ร่างกาย และทดสอบความพร้อมของนักเรียนก่อนไปร่วม
โครงการอีกครั้ง 
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ที ่ งาน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๗ ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ ณ ประเทศไทย 

๗.๑ คณะครู และ นักเรียนโรงเรียน
พญาไท เดินทางรับคณะครู
นักเรียนโรงเรียน Jiemin 
Primary School (โรงเรียนคู่
สัมพันธ์) ณ สนามบินสุวรรณ
ภูมิ และนำส่งคณะครูและ
นักเรียน ณ ค่ายรวม(โรงเรียน
มัธยมไทย – สิงคโปร์ จำนวน
๒๔ โรงเรียน และโรงเรียน
ประถม จำนวน ๖ โรงเรียน) 
เพ่ือร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็น
เวลา ๓ คืน ๔ วัน 
พิธีปิดกิจกรรมของกระทรวงฯ 
โรงเรียนพญาไทมักเป็น
เจ้าภาพการแสดงพิธีปิดชุด
เด็กเล็ก 

   
ผู้อำนวยการ 
คณะผู้บริหาร 
นางจิรชยา 
จาระนัย 

และ กลุ่มสาระ
ศิลปศึกษา 

๗.๒ คณะครูและนักเรียนเดินทาง
ออกจากค่าย (นักเรียนไทย
กลับบ้านตนเอง) และ โรงเรียน
ไทย พานักเรียนทานข้าวเย็น
และนำส่งคณะครู นักเรียน
สิงคโปร์เข้าสู่ที่พักท่ีเตรียมไว้ให้ 

   

๗.๓ กิจกรรมวันที่ ๕ : โรงเรียน
พญาไทรับคณะครู-นักเรียน 
สิงคโปร์ร่วมกิจกรรม ณ 
โรงเรียนพญาไท โดยครึ่งวัน
เช้าทำกิจกรรม ณ โรงเรียน
พญาไท และครึ่งวันบ่าย
กิจกรรมเรียนรู้นอก
สถานศึกษา  

  ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
และ กลุ่มสาระ

ศิลปศึกษา 

๗.๔ กิจกรรมวันที่ ๖ : (หากเป็นวัน
มาโรงเรียน)  โรงเรียนพญาไท
รับคณะครู-นักเรียน สิงคโปร์
ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนพญา
ไท โดยครึ่งวันเช้าทำกิจกรรม 
ณ โรงเรียนพญาไท และครึ่งวัน

   
 
 
 

คณะครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 



 
 

119 
 

ที ่ งาน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บ่ายกิจกรรมเรียนรู้นอก
สถานศึกษา  
(หากเป็นวันเสาร์-อาทิตย์) 
กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ 

๗.๕ กิจกรรมวันที่ ๗ : โรงเรียน
พญาไท รับคณะครู-นักเรียน 
สิงค์โปร์ทานอาหารเช้า และ
นำส่ง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

   

๕. ประเมินผลการดำเนินโครงการ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

 นางจิรยา 
จาระนัย 

๖. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

มีนาคม 
๒๕๖๕ 

 นางจิรยา 
จาระนัย 

๕. งบประมาณทั้งโครงการ ....................................... บาท  
เนื่องจากการร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ โดยปกติประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัด

กิจกรรมทั้งหมดตลอดระยะเวลา ๗ วัน (ค่ายรวมทุกโรงเรียน ๔ วัน และกิจกรรม ณ โรงเรียนพญาไท ๓ วัน) 
ให้กับตัวแทนครู และนักเรียน ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย 
๖. การประเมินผล 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

วิธี
วัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

๑.นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการฝึกทักษะทางด้าน
ภาษา นันทนาการและการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการส่งเสริม
พัฒนาและฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
และการเรียนรู้ในสถานการณ์
จริง 

การ
ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบสอบถาม 

๒.นักเรียนมีความมั่นใจและเกิด
ทัศนคติที่ดีในการใช้
ภาษาอังกฤษ  เห็นความสำคัญ
และคุณค่าของการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการส่งเสริมให้
กล้าคิด กล้าแสดงออกในการ
ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมี
คุณภาพ 

การ
ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบสอบถาม 

๓.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ความพร้อม  มีความสามารถใน
การแสดงออกมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี  และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ตามสมควรแก่วัย 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ ที่เข้าร่วม
โครงการมีความสุขในการเข้า
ร่วมโครงการ สามารถใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

การ
ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบสอบถาม 
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๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๗.๑   นักเรียนร้อยละ ๙๐ ที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาอังกฤษแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ   
        นันทนาการและแลกเปลี่ยนกันทางวัฒนธรรมได้อย่างคล่องแคล่ว 
๗.๒   นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  และใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ 
๗.๓   นักเรียนใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์  
        มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้างได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
      (นางจิรชยา  จาระนัย) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที ่๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                              เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
หัวหน้าโครงการ    นางลักขณา  กลิ่นเฟ่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

การอ่านมีความสำคัญเพราะการอ่านเป็นกระบวนการพัฒนาความคิด ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างเสริมประสบการณ์และก่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆ นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ หรือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิด
ขึ้นกับเด็กและเยาวชน 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  แผนการศึกษาชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙  และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนพญาไท เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอ่าน เป็นวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ของ
นักเรียน  ปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการรับความรู้ 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  จึงได้จัดทำโครงการห้องสมุดเพื่อการ
เรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการอ่านอย่างยั่งยืน  และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

๒. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือยกระดับคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนพญาไทให้สอดคล้องกับมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน 
2.2  เพื่อจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพ  เพียงต่อต่อความต้องการ และเหมาะสมกับ

นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร และคนในชุมชน 
2.3  เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม และจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ 
2.4  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานห้องสมุด จัดกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด 
2.5 นักเรียนโรงเรียนพญาไท มีนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

มีความรอบรู้  ทันโลก และทันต่อเหตุการณ์ 
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๓. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ห้องสมุดโรงเรียนพญาไท  มีสื่อทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ิมข้ึนจำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม และเกมประกอบการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

3.1.2 ห้องสมุดโรงเรียนพญาไท มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการอ่าน การเรียนรู้ และเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน 

3.1.3 ครูบรรณารักษ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารงาน
ห้องสมุด  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

3.1.4 ห้องสมุดโรงเรียนพญาไท  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เดือนละ ๒ ครั้ง 
3.1.5 นักเรียนโรงเรียนพญาไทร้อยละ ๙๐ มีนิสัยรักการอ่านและหมั่นศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้

อย่างสม่ำเสมอ 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 ห้องสมุดโรงเรียนพญาไท มีความพร้อมทั้งด้านหนังสือ สื่อการเรียนรู้ สื ่อ ICT ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน  ครู  ผู้บริหารและคนในชุมชน 

3.2.2 ห้องสมุดโรงเรียนพญาไทมีความทันสมัย ด้านอาคารสถานที่ และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
อ่านและการเรียนรู้  ได้รับมาตรฐานและพัฒนาเป็นห้องสมุดยุคใหม่ 

3.2.3 ครูบรรณารักษ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการบริหารจัดการห้องสมุดแนวใหม่
และมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

3.2.4 นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร่วมโครงการรวมพลังการอ่าน และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมเดอะพิซซาคอมปะนีชวนน้องอ่าน กิจกรรมละครสร้างสรรค์ 

3.2.5 นักเรียนโรงเรียนพญาไท  มีนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น มีความรอบรู้ ทันโลกและทันต่อเหตุการณ์ 

 
๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ ก.ค.๒๕๖๔ ๔๐,๐๐๐.- นางลักขณา  กลิ่นเฟ่ือง 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ค.๒๕๖๔  คณะกรรมการดำเนินงาน 
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค.๒๕๖๔  คณะกรรมการดำเนินงาน 
๔. ดำเนินการตามแผน พ.ค. ๒๕๖๔ – 

มี.ค. ๒๕๖๕ 
 คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ เติมสมองด้วยหนังสือ   นางสาวญาณิศา  เข็มลาย 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค.๒๕๖๔  คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๒. สำรวจรายชื่อหนังสือใหม่และหนังสือ

ท ี ่ สอดคล ้องก ับความต ้องการของ
นักเรียน 

พ.ค. ๒๕๖๔ – 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

 คณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๓. จัดทำ ษสื ่อแนะนำหนังสือทางสื่อ
ออนไลน ์  page facebook ห ้องสมุด
โรงเร ียนพญาไท และจัดน ิทรรศการ

พ.ค. ๒๕๖๔ – 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

 คณะกรรมการดำเนินงาน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
แนะนำหนังสือใหม่เป็นประจำตลอดปี
การศึกษา 

 ๔. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วม พ.ค. ๒๕๖๔ – 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

 คณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๕. สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม มี.ค.๒๕๖๕  คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๖. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน

ผู้บริหาร 
เม.ย.๒๕๖๕ ๕๐๐.- นางสาวญาณิศา  เข็มลาย 

ก ิจกรรมท ี ่  ๒  จ ัดซ ื ้ อจ ัดหาทร ัพยากร
สารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษา 

  นางสาวพรวิรินทร์  เนื่องสม 

 ๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค.๒๕๖๔  คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๒. มอบหมายหัวหน้ากล ุ ่มสาระการ

เร ียนร ู ้  และต ัวแทนนักเร ียนสำรวจ
รายช ื ่อหน ังส ือตามความสนใจและ
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

ก.ค.๒๕๖๔  คณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๓. จัดทำรายการหนังสือส่งพัสดุโรงเรียน ก.ค.๒๕๖๔  คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๔. ฝ่ายพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม

ระเบียบของทางราชการ 
ก.ค.๒๕๖๔ ๓๕,๐๐๐.- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๕. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน
ผู้บริหาร 

มี.ค.๒๕๖๕  นางสาวพรวิรินทร์  เนื่องสม 

กิจกรรมที่ ๓ มุมนี้ที่หนูโปรด   นางสาวอภิญญา  สุขบัว 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค.๒๕๖๔  คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๒. ออกแบบและดำเนินการจัดทำจุด 

Check in , มุมนั ่งอ่านหนังสือ และมุม
สำรวจความพึงพอใจภายในห้องสมุด 

ก.ค.๒๕๖๔ ๒,๐๐๐.- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๔. สำรวจความพึงพอใจ มี.ค.๒๕๖๕  คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๕. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน

ผู้บริหาร 
มี.ค.๒๕๖๕   

กิจกรรมที่ ๔ บรรณารักษ์มืออาชีพ   นางสาวโศภิตา  คงตาคำ 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค.๒๕๖๔  คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๒. ติดตามข้อมูลข่าวสารการประชุม/

อบรมสัมมนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา 
รวมทั้งการศึกษาดูงาน และเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้ 

ก.ค.๒๕๖๔  คณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๓. นำความรู ้ที ่ได้ร ับมาดำเนินการจัด
กิจกรรม 

ก.ค.๒๕๖๔  คณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๔. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน
ผู้บริหาร 

มี.ค.๒๕๖๕  นางสาวโศภิตา  คงตาคำ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 ๒,๕๐๐.- นางสาววนัสนันท์  ใจมณี 

 ๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค.๒๕๖๔  คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๒. วางแผนการจ ัดก ิจกรรมส ัปดาห์

ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ก.ค.๒๕๖๔  คณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม พ.ค. ๒๕๖๔ – 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

 คณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรม พ.ค. ๒๕๖๔ – 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

 คณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๕. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน
ผู้บริหาร 

เม.ย.๒๕๖๕  นางสาววนัสนันท์  ใจมณี 

๕. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค.๒๕๖๕  คณะกรรมการดำเนินงาน 
๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน เม.ย.๒๕๖๕  นางลักขณา  กลิ่นเฟื่อง 

 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๔๐,๐๐๐  บาท   
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

๑. เติมสมองด้วยหนังสือ ห้องสมุดมีกิจกรรมที่สนองความ
ต้องการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

๒. จัดซื้อจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือประกอบการศึกษา 

ห้องสมุดโรงเรียนพญาไท  มีสื่อ
ทร ัพยากรสารสน เทศ  ท ั ้ ง สื่ อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
เกมประกอบการศึกษาเพิ ่มขึ ้นที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

๓. มุมนี้ที่หนูโปรด ห้องสมุดมีมุมโปรดให้นักเรียนได้
เข้ามาใช้บริการ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

๔. บรรณารักษ์มืออาชีพ คร ูบรรณาร ักษ ์และบ ุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะในการบริหารงานห้องสมุด  
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

๕.  ก ิ จกรรมส ัปดาห์
ห ้องสมุดและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

ห้องสม ุดโรงเร ียนพญาไท  จัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ เดือนละ ๒ ครั้ง 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  ห้องสมุดโรงเรียนพญาไทเป็นห้องสมุดที ่ได้รับมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ 
๗.๒  ครูบรรณารักษ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการบริหารจัดการห้องสมุดแนวใหม่  

และมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
๗.๔ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๗.๓  นักเรียนโรงเรียนพญาไท มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการทดสอบทางการระดับชาติ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน    (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT : National Test) สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ 
 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางลักขณา  กลิ่นเฟ่ือง) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์รายวิชา IS 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่       ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน      บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายสพฐ. ข้อที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม. ข้อที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน

ระดับประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา   ๑ คุณภาพของผู้เรียน               
                                                    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวกฤติยา หมู่นิคม 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑  โดยมุ่ง
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  รักความเป็นไทยให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์  มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี  สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่น  และสามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื ่นในสังคมโลกได้ อย่างสันติ  
(กระทรวงศึกษาธิการ,  ๒๕๕๑)  อีกทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ได้
กำหนดสมรรถนะสำคัญของผู ้เร ียนไว้  ๕  ประการ  ประการที ่  ๒  ความสามารถในการคิดเป็น  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
และการคิดอย่างเป็นระบบ  เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง
และสังคมได้อย่างเหมาะสม  และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีจิต
สาธารณะ 

   โรงเรียนพญาไท  เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการคิดและการเป็นผู้มีจิตสาธารณะของผู้เรียน  
จึงได้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะความสามารถและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในทุกกลุ่มสาระฯ  เนื่องจากปัจจุบันแหล่งข้อมูลข่าวสารมีมากมายและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย  การที่นักเรียนเป็นผู้รู้จักคิดทำให้สามารถวิเคราะห์และมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ ได้ไม่หลงเชื่อสิ่งใดโดยง่าย  สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยมีเหตุผลประกอบ 

  จากการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนได้รับความรู้และฝึกทักษะกระบวนการคิดได้ผล
การประเมินระดับดีและนักเรียนสามารถสื่อสาร เขียน พูด และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ได้อย่างน้อย ๒ ภาษาโดยเลือกใช้สื ่อเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมผลการประเมินในระดับน้อย และ
นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสู่สาธารณะและนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติหรือ
นำไปใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคมผลการประเมินในระดับพอใช้ โรงเรียนจึงได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว 
เพ่ือมุ่งสู่คุณภาพคนในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือมุ่งหวังนักเรียนมีคุณภาพ  มีความรู้  ความคิด คุณธรรม มีทักษะ
การเรียนรู้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นประชาธิปไตย  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นผู้นำ
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เพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน  และสื่อสารโดยการพูด อ่าน เขียน และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
โดยใช้สื่อที่เหมาะสมสู่สาธารณชน สามารถพัฒนาเป็นคนที่มีคุณภาพเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ได้ต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือส่งเสริม ความสามารถในการคิดอย่างหลากหลาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและฝึกให้
นักเรียนมีจิตสาธารณะด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ๒ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ 
๒.๒ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติหรือนำไปใช้เพ่ือประโยชน์แก่สังคม 
๒.๓ นักเรียนสามารถสื่อสาร เขียน พูด และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยมีครูผู้สอนเป็นที่
ปรึกษา ได้อย่างน้อย ๒ ภาษา โดยเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๓.๑.๑  นักเรียนร้อยละ ๘๐  เข้าร่วมกิจกรรมการคิดอย่างหลากหลาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหา 

๓.๑.๒  สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคมและ 
สามารถสื่อสาร เขียน นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอย่างน้อย ๒ ภาษา  และใช้สื่อเทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสม 

    ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  นักเรียนมีความสามารถในการคิด  มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  ร่วม

กิจกรรมนำเสนอสู่สาธารณะ โดยจัดนำเสนอผลงานจากการคิดโดยการจัดทำรายงาน ป้าย
นิเทศ เอกสาร นิทรรศการ เพื่อนำเสนอสื่อสาร โดยการพูด อ่าน เขียน และนำเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อที่เหมาะสมสู่สาธารณชน สามารถพัฒนาเป็นคนที่มีคุณภาพเข้าสู่
โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ พ.ค. ๒๕๖๔ - คณะกรรมการ 

 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ 
๔. ดำเนินการตามแผน พฤษภาคม 

๒๕๖๔ – 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

- คณะกรรมการ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมส่งเสริมการคิดเพื่อให้มี
จิตสาธารณะบูรณาการทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ (ภาคเรียนที่ ๑-๒/๖๔) 
 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 

  

 ๑.ประชุมชี ้แจง ผลการเร ียนรู ้ /การ
จัดการเรียนการสอน วิชา IS ครูผู้สอนใน
แต่ละสายชั้น 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕ 

- ผู้บริหาร       
 นางสาวกฤติยา หมู่นิคม 

และครผููส้อน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ๒.พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ในวิชา IS ให้

บ ูรณาการกับทุกกลุ ่มสาระฯ โดยยึด
หลักการเรียนรู้แบบบันได ๕ ขั้น 

-  

 ๓.ดำเนินการสอน/การเรียนรู้ - 
กิจกรรมที่ ๒ นิทรรศการนำเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลงานที่ภาคภูมิใจของ
เรา”สู่สาธารณะ 
(ภาคเรียนที่ ๒/๖๔) 

ก.พ.-มี.ค.๖๕   

 ๑. ประชุมชี้แจงคณะครูผู ้สอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ( 
IS ) จ ัดน ิทรรศการ ในงานว ิช าการ
โรงเรียน 

ก.พ.๖๕ - คณะครูผู้สอน 

 ๒ .จัดทำคำสั ่งแต ่งต ั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

ก.พ.๖๕ - - ผ ู ้บร ิหาร/หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 

 ๓.จัดทำเอกสาร และเสนอขออนุม ัติ
จัดทำ 

ก.พ.๖๕ - หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 ๔.รวบรวมรายการวัสดุอุปกรณ์ที ่ใช้ส่ง
งานพัสดุโรงเรียน 

ก.พ.๖๕ ๖,๐๐๐บาท หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 ๕ .งานพัสด ุโรงเร ียนดำเน ินการตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ก.พ.๖๕ ๖,๐๐๐บาท หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 ๖.ดำเนินกิจกรรมนำเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามวันเวลาที่กำหนด 

มี.ค.๖๕ - หัวหน้ากลุ่มสาระ 

๕.  ๑. ผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี.ค.๖๕ - - คณะครูผู้สอน 
 

 ๒. ดำเนินนิเทศติดตาม มี.ค.๖๕ - - ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 

๖. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค.๖๕ - - คณะครูผู้สอน/
ผู้ปกครอง/นักเรียน 
- คณะกรรมการ 

๗. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค.๖๕ - - คณะครผูู้สอน/ผู้ปกครอง/
นักเรียน 
- คณะกรรมการ 

 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๖,๐๐๐ บาท   
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๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมการตั้งประเด็น
ปัญหา และการตั้ง
คำถาม 

นักเรียนร้อยละ ๘๐  เข้าร่วม
กิจกรรมการคิดอย่างหลากหลาย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา 

-  ประ เม ิ นผลการทำ
ก ิจกรรม/ส ัมภาษณ์/
สังเกต/การตอบคำถาม
ของนักเรียน 

- แบบบันทึก
กิจกรรม/แบบ
สัมภาษณ์/แบบ
ประเมินพฤติกรรม
นักเรียน/คำถาม 

กิจกรรมการตั้งคำถาม
และประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับสังคม 

นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จาก
การเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติหรือ
นำไปใช้เพ่ือประโยชน์แก่สังคมและ 
สามารถสื่อสาร เขียน นำเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าอย่างน้อย ๒ 
ภาษา  และใช้สื่อเทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 

- ผลงานที่นำเสนอ - แบบประเมินผล
งาน 

กิจกรรมการนำเสนอ นักเรียนมีความสามารถในการคิด  มี
ทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อืน่  ร่วมกิจกรรม
นำเสนอสูส่าธารณะ โดยจัดนำเสนอ
ผลงานจากการคิดโดยการจัดทำ
รายงาน ปา้ยนิเทศ เอกสาร 
นิทรรศการ เพื่อนำเสนอสื่อสาร โดย
การพูด อ่าน เขียน และนำเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมสู่สาธารณชน สามารถ
พัฒนาเป็นคนที่มีคุณภาพเข้าสู่โลกยุค
ศตวรรษที่ ๒๑ 

- การพูดนำเสนอ 
 

- แบบประเมินการ
นำเสนอ/แบบ
ประเมินรูปเล่ม/แบบ
ประเมินป้ายนิเทศ 

การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน - ทดสอบ -แบบทดสอบ 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  นักเรียนความสามารถในการคิดอย่างหลากหลาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและมีจิต
สาธารณะด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 ๗.๒  นักเรียนมีความสามารถในการคิด  มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น  ร่วม
กิจกรรมนำเสนอสู่สาธารณะ สามารถสื่อสาร เขียน นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอย่างน้อย ๒ ภาษา  และใช้
สื่อเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
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๗.๓  สามารถสื่อสาร เขียน นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอย่างน้อย ๒ ภาษา  และใช้สื่อเทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 

๗.๔ นักเรียนมีผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชา IS มากขึ้น 
 

 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวกฤติยา หมู่นิคม) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวอุไรวรรณ     มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ                                โครงการการนิเทศภายใน    
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๔ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และระบบการนิเทศ ติดตาม       
                                                    การจัดการศึกษา 
หัวหน้าโครงการ    นางโชติกา  ศรีโคตร 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และสถานศึกษา
ในสังกัดให้ดำเนินการจัดการให้มีระบบการนิเทศภายในเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม กำกับ  ติดตาม ช่วยเหลือ ดูแล
ครูในการปฏิบัติหน้าที่ 
 การนิเทศ เป็นระบบหนึ ่งของระบบการจัดและบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการปรับปรุง               
การเรียนการสอน การชี้แนะการให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับครู รวมทั้งบุคคลที่เกี ่ยวข้องในการจัด
การศ ึกษา โดยม ี เป ้าหมายค ือ ค ุณภาพของผ ู ้ เร ียน การน ิ เทศน ั ้นถ ือเป ็นท ั ้ งศาสตร ์และศ ิลป์                          
เพราะกระบวนการนิเทศจัดเป็นศาสตร์ เนื่องจากเป็นปรัชญาที่แสวงหาความจริงความรู้ และคุณค่าในสิ่งต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการศึกษา ส่วนที่กล่าวว่าเป็นศิลป์ เพราะต้องอาศัยเทคนิควิธีการและมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งการสื่อสาร การจูงใจ การประสานงาน เพ่ือปรับทัศนคติแนวคิดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

   โรงเรียนพญาไท มีแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สามารถดำรงตนได้อย่างมีความสุข จึงจัดทำโครงการนิเทศภายในขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๒ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๒.๓ เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุดแก่นักเรียนตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

            ๓.๑.๑ ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศ ปีละ ๔ ครั้ง 
            ๓.๑.๒ ครูร้อยละ ๘๐ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       ๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      ๓.๒.๑ ครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง 
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           ๓.๒.๒ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๓.๒.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๓. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ มิถุนายน - ครูโชติกา  ศรีโคตร 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ มิถุนายน -     รองฯ อุไรวรรณ มะเดชา 
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ กรกฎาคม - รองฯ อุไรวรรณ มะเดชา 
๔. ดำเนินการตามแผน กรกฎาคา – 

มีนาคม 
- รองฯ อุไรวรรณ มะเดชา 

ครูโชติกา  ศรีโคตร 
และคณะกรรมการประจำ

โครงการ 
กิจกรรม การนิเทศภายใน    

 ขั้นเตรียมการ 
      - กำหนดแผนการนิเทศ จัดทำ
ตารางการนิเทศ 
      - จัดทำเอกสารประกอบการนิเทศ 

 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 
๕,๐๐๐ 
บาท 

 
ครูโชติกา  ศรีโคตร 

 

 ขั้นดำเนินการ 
     - เยี่ยมชั้นเรียน 
     - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     - ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
     - ประเมินตนเอง 
     - สังเกตการสอน 

 
 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
- มีนาคม๒๕๖๕  

 
 
 

- 

 
 

คณะกรรมการโครงการ 
การนิเทศภายใน 

 ขั้นติดตามประเมินผล 
     - นิเทศ กำกับ ติดตาม 
     - ประเม ินผลและสร ุปรายงาน
ปัญหาที่พบ 
 

 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
- มีนาคม๒๕๖๕ 

 
 

- 

 
รองฯ อุไรวรรณ มะเดชา 

ครูโชติกา  ศรีโคตร 
 

 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
   -  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดระหว่าง 
การดำเนินงาน 
   -  ประชุมวางแผนแก้ปัญหา 

 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
- 

 
คณะกรรมการโครงการ 

การนิเทศภายใน 

๕. ประเมินผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๕ - ครูโชติกา  ศรีโคตร 
 

๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม ๒๕๖๕ - ครูโชติกา  ศรีโคตร 
 

 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๕,๐๐๐ บาท   
๖.  การประเมินผล 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

- การเยี่ยมชั้นเรียน 
- การประเมินตนเอง 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศ 
ปีละ ๔ ครั้ง 

- ตรวจแบบบันทึก 
การนิเทศ 

- แบบบันทึกการนิเทศ 

- การสังเกตการสอน - ครูร้อยละ ๘๐ สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สังเกตการสอน - แบบบันทึกการนิเทศ 

- การสอบ 
Phyathai Test ครั้งที่ ๑ 
- การสอบปลายภาค 
- การสอบ 
Phyathai Test ครั้งที่ ๒ 
- การสอบปลายปี 

- นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 

- ทดสอบนักเรียน - แบบทดสอบ, ข้อสอบ 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.๒ เกิดการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๗.๓ เกิดสัมฤทธิผลสูงสุดแก่นักเรียนตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
      (นางโชติกา  ศรีโคตร) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
     
  ลงชื่อ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    เพ่ิมประสิทธิภาพงานวัดและประเมินผล 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ ๑ เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากลแนวทางปฏิบัติ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หัวหน้าโครงการ    นางสาววนัสนันท์  ใจมณี 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

การวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเป็นการวัดและประเมินผลสภาพที่แท้จริง 
ของนักเรียนเป็นพื้นฐานของเหตุการณ์ในชีวิตจริง ยึดการปฏิบัติเป็นสำคัญและสัมพันธ์กับการเรียนการสอน  
เน้นพัฒนาการที่ปรากฏให้เห็นผู้เกี่ยวข้องในการประเมินมีหลายฝ่ายและเกิดขึ้ นในทุกบริบททั้งในห้องเรียน
และ นอกห้องเรียนหรือสถานที่อ่ืนๆ นอกโรงเรียนโดยครูไม่ได้จัดสถานการณ์ ต้องบูรณาการอยู่ในกระบวนการ
เรียน การสอนในชั้นเรียนอย่างกลมกลืนและเหมาะสม มีการประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย
การ ด าเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน นับตั้งแต่ก่อนการเรียนการสอน 
ระหว่าง การเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอน เพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการทำงานและ 
การดำเนินชีวิต ดังนั้นการวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  จะต้องเป็นการประเมินผลเชิง
คุณภาพ เน้นการ ปฏิบัติจริง บูรณาการวิธีการประเมิน และใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลาย สร้างและพัฒนา
ระบบแฟ้มสะสมงานของ ผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดและประเมินผล และนำประโยชน์ของผลสะท้อน
จากการปฏิบัติของผู้เรียนมา ปรับปรุงแก้ไขงาน  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพื้นฐานสองประการ ประการแรก คือ 
การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง แล้วนำมาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอน
ของครู จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผล
การเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนพญาไท มีการประเมินหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชา เพ่ือ
ตัดสินให้คะแนนหรือระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เ รียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ 
ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาได้กำหนดสิ่งที่ผู้เรียนพึง
รู้และปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ ่งจะนำไปสู่การมีสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ 
ประการอีกด้วย ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็มีการประเมินระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่ เช่น การสอบโอเน็ต การ
สอบข้อสอบกลาง ฯลฯ อีกด้วย เพื่อให้กระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนพญาไทจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานวัดและประเมินผล เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
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ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน รวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบและทำงานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ เพื่อนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดสอบภายในโรงเรียนให้มีระบบ 
๒.๒ เพ่ือจัดทำรายงานผลการจัดสอบระดับต่างๆ เสนอต่อฝ่ายบริหาร  
๒.๓  เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำเอกสารรายงานผลการเรียนของนักเรียน 

๓. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๓.๑.๑  การจัดสอบภายในโรงเรียน จำนวน ๔ ครั้ง 
๓.๑.๒  การจัดทำรายงานผลการสอบครบทุกการจัดสอบร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑.๓ การจัดทำเอกสารรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความผิดพลาดน้อยไม่ถึงร้อยละ ๒ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  การจัดการสอบภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีความผิดพลาดน้อย มีการรายงานผลการ
สอบถึงผู้ปกครองด้วยความรวดเร็ว 
๓.๒.๒  การจัดทำเอกสารรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความถูกต้อง 
 

๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ มิ.ย.-ก.ค. ๖๔  นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย.-ก.ค. ๖๔  นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย.-ก.ค. ๖๔  ครูวัดผลสายชั้นป.๑-๖ 
๔. ดำเนินการตามแผน มิ.ย.๖๔-มี.ค. ๖๕  ครูชั้นป.๑-๖ 
กิจกรรมที่ ๑ สอบพญาไทเทสต์ครั้งที่ ๑  ๒,๐๐๐  
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ค. ๖๔  นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 
๒. ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔  ครูวัดผลสายชั้นป.๑-๖ 
๓. จ ัดทำสำเนาข ้อสอบและจ ัดเตร ียม

กระดาษคำตอบ 
ก.ค. ๖๔  คณะกรรมการสำเนาข้อสอบ 

๔. จัดสอบ ส.ค. ๖๔  ครูชั้นป.๑-๖ 
๕. ตรวจข้อสอบปรนัยด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
ส.ค. ๖๔  นางสาวกฤติยา หมู่นิคม 

นายณัฐดนัย เชื้อบุญยืน 
๖. รายงานผลการสอบ ส.ค. ๖๔  นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 
๗. จัดทำคลังข้อสอบ ส.ค. ๖๔  นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ 
กิจกรรมที่ ๒ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑  ๒,๐๐๐  
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ย. ๖๔  นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 
๒. ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ย. ๖๔  ครูวัดผลสายชั้นป.๑-๖ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๓. จ ัดทำสำเนาข ้อสอบและจ ัดเตร ียม

กระดาษคำตอบ 
ก.ย. ๖๔  คณะกรรมการสำเนาข้อสอบ 

๔. จัดสอบ ต.ค. ๖๔  ครูชั้นป.๑-๖ 
๕. ตรวจข้อสอบปรนัยด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
ต.ค. ๖๔  นางสาวกฤติยา หมู่นิคม 

นายณัฐดนัย เชื้อบุญยืน 
๖. รายงานผลการสอบ ต.ค. ๖๔  นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 
๗. จัดทำคลังข้อสอบ ต.ค. ๖๔  นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ 
กิจกรรมที่ ๓ สอบพญาไทเทสต์ครั้งท่ี ๒  ๒,๐๐๐  
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ธ.ค. ๖๕  นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 
๒. ประชุมวางแผนดำเนินการ ธ.ค. ๖๕  ครูวัดผลสายชั้นป.๑-๖ 
๓. จ ัดทำสำเนาข ้อสอบและจ ัดเตร ียม

กระดาษคำตอบ 
ธ.ค. ๖๕  คณะกรรมการสำเนาข้อสอบ 

๔. จัดสอบ ม.ค. ๖๕  ครูชั้นป.๑-๖ 
๕. ต ร ว จ ข ้ อ ส อบ ป ร น ั ย ด ้ ว ย เ ค ร ื ่ อ ง

คอมพิวเตอร์ 
ม.ค. ๖๕  นางสาวกฤติยา หมู่นิคม 

นายณัฐดนัย เชื้อบุญยืน 
๖. รายงานผลการสอบ ม.ค. ๖๕  นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 
๗. จัดทำคลังข้อสอบ ม.ค. ๖๕  นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ 
กิจกรรมที่ ๔ สอบปลายปี  ๒,๐๐๐  
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.พ. ๖๕  นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 
๒. ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.พ. ๖๕  ครูวัดผลสายชั้นป.๑-๖ 
๓. จ ัดทำสำเนาข ้อสอบและจ ัดเตร ียม

กระดาษคำตอบ 
มี.ค. ๖๕  คณะกรรมการสำเนาข้อสอบ 

๔. จัดสอบ มี.ค. ๖๕  ครูชั้นป.๑-๖ 
๕. ต ร ว จ ข ้ อ ส อบ ป ร น ั ย ด ้ ว ย เ ค ร ื ่ อ ง

คอมพิวเตอร์ 
มี.ค. ๖๕  นางสาวกฤติยา หมู่นิคม 

นายณัฐดนัย เชื้อบุญยืน 
๖. รายงานผลการสอบ มี.ค. ๖๕  นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 
๗. จัดทำคลังข้อสอบ มี.ค. ๖๕  นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ 
ก ิจกรรมที ่  ๕ การจ ัดทำแบบรายงานผล          
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๕) 

 ๒๕,๐๐๐  

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ.๕ ก.ค.๖๔  นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา 
นางสาวศศิธร เขียวกอ 
นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 

๒. สั่งซื้อแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล 

ก.ค.๖๔  นางสาวอมรวรรณ  เวชกามา 

๓. จัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล  

ก.ค.๖๔ - มี.ค. ๖๕  ครูประจำชั้น ป.๑-๖ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๔. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผล

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
มี.ค. ๖๕  ครูพิเศษสายชั้น ป.๑-๖ 

๕. รองผู ้อำนวยการตรวจทานรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 

มี.ค. ๖๕  นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา 

๖. ผู้อำนวยการลงนาม มี.ค. ๖๕  นางพีรานุช  ไชยพิเดช 
๗. น ัก เร ี ยนร ับรายงานผลการพ ัฒนา

คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ( 
พ.ค.๖๕  ครูประจำชั้น ป.๑-๖ 

กิจกรรมที่ ๖ การจัดทำระเบียนสะสม (ปพ.๘)  ๗,๐๐๐  
๑. ตรวจสอบความถูกต ้องของระเบ ียน

สะสม 
ก.ค.๖๔  นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา 

นางสาวศศิธร เขียวกอ 
นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 

๒. สั่งซื้อระเบียนสะสม  ก.ค.๖๔  นางสาวอมรวรรณ เวชกามา 
๓. จัดทำระเบียนสะสม ก.ค.๖๔ - มี.ค. ๖๕  ครูประจำชั้น ป.๑-๖ 
๔. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน มี.ค. ๖๕  ครูพิเศษสายชั้น ป.๑-๖ 
กิจกรรมที่ ๗ การจัดทำระเบียนแสดง                              
ผลการเรียน (ปพ.๑) 

   

๑.  จัดทำหนังสือขออนุญาตซื้อต่อ                 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ม.ค.๖๕  นางสาวอมรวรรณ เวชกามา 

๒. สั่งซื้อระเบียนแสดงผลการเรียน                            มี.ค.๖๕  นางสาววนัสนันนันท์ ใจมณี 
๒. จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน                            มี.ค.๖๕  นางสาวกัญฬ์ฑิมา จิตรมา 

นางสาววนัสนันท์  ใจมณี 
นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ วิโรจน์ศิรวุธ 

๓. ครูตรวจทานระเบียนแสดงผลการเรียน                            มี.ค.๖๕  ครูสายชั้นป.๖ 
๔. นักเรียนรับระเบียนแสดงผลการเรียน                            มี.ค.๖๕  ครูสายชั้นป.๖ 
กิจกรรมที่ ๘ การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) 

   

๑.  จัดทำหนังสือขออนุญาตซื้อต่อ                 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ม.ค.๖๕  นางสาวอมรวรรณ เวชกามา 

๒. สั่งซื้อแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา มี.ค.๖๕  นางสาววนัสนันนันท์ ใจมณี 
๒. จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา มี.ค.๖๕  นางสาวกัญฬ์ฑิมา จิตรมา 

นางสาววนัสนันท์  ใจมณี 
นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ วิโรจน์ศิรวุธ 

๓. ครูตรวจทานระเบียนแสดงผลการเรียน                            มี.ค. ๖๕  ครูสายชั้นป.๖ 
กิจกรรมที่ ๙ จัดทำรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

   

๑.  ครูประจำวิชาส่งปพ.๕ ฉบับครูผู้สอน มี.ค. ๖๕  ครูประจำวิชา 
๒. ครูประจำชั้นจัดทำ ปพ.๕  มี.ค. ๖๕  ครูประจำชั้น 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ฉบับครูประจำชั้น 

๓. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพ
ของผู้เรียน 

เม.ย. ๖๕  ครูวัดผลสายชั้นป.๑-๖ 

๔.  จัดทำรายงานสรุปผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน 

เม.ย. ๖๕  นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 

๕. นำเสนอสัมฤทธิ์ทางการเรียน เม.ย. ๖๕  นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 
๖. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ เม.ย. ๖๕  นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 
กิจกรรมที่ ๑๐ การจัดผลการเรียนด้วย
โปรแกรม 

   

๑. ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.๖๔   นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 
๒. จัดทำระบบจัดการผลการเรียน ก.ค.๖๔    
๓. บันทึกคะแนนในระบบจัดการผลการ

เรียน 
ก.ค.๖๔ - มี.ค. ๖๕  ครูประจำวิชา 

๔. รายงานผลการเรียนของนักเรียน มี.ค. ๖๕  นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 
๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน เม.ย. ๖๕  นางสาววนัสนันท์ ใจมณี 

 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๔๐,๐๐๐ บาท   
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

๑. สอบพญาไทเทสต์ครั้งที่ ๑ นักเรียนได้สอบพญาไทเทสต์ครั้งที่ ๑
ร้อยละ ๑๐๐ 

วิเคราะห์
เอกสารรายงาน
ผลการสอบ 

แบบวิเคราะห์ 

รายงานผลการสอบ 

๒. สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ นักเรียนได้สอบปลายภาคเรียนที่ ๑
ร้อยละ ๑๐๐ 

วิเคราะห์
เอกสารรายงาน
ผลการสอบ 

แบบวิเคราะห์ 

รายงานผลการสอบ 

๓. สอบพญาไทเทสต์ครั้งที่ ๒ นักเรียนได้สอบพญาไทเทสต์ครั้งที่ ๒
ร้อยละ ๑๐๐ 

วิเคราะห์
เอกสารรายงาน
ผลการสอบ 

แบบวิเคราะห์ 

รายงานผลการสอบ 

๔. สอบปลายปี นักเรียนได้สอบปลายปีร้อยละ ๑๐๐ วิเคราะห์
เอกสารรายงาน
ผลการสอบ 

แบบวิเคราะห์ 

รายงานผลการสอบ 

๕. การจัดทำแบบรายงานผล          
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล (ปพ.๕) 

ครูจัดทำแบบรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๕) 
ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด 

-สังเกต 
-สอบถาม 
 

-แบบสังเกต 

-แบบบันทึกการทำกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

๖. การจัดทำระเบียนสะสม 
(ปพ.๘) 

ครูจัดทำระเบียนสะสม (ปพ.๘)ร้อย
ละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด 

-สังเกต 
-สอบถาม 
 

-แบบสังเกต 

-แบบบันทึกการทำกิจกรรม 

๗. การจัดทำระเบียนแสดง                              
ผลการเรียน (ปพ.๑) 

ครูจัดทำระเบียนแสดง                              
ผลการเรียน (ปพ.๑)ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียนชั้นป.๖ทั้งหมด 

-สังเกต 
-สอบถาม 
 

-แบบสังเกต 

-แบบบันทึกการทำกิจกรรม 

๘. การจัดทำแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

ครูจัดทำระเบียนสะสม (ปพ.๘)ร้อย
ละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นป.๖ทั้งหมด 

-สังเกต 
-สอบถาม 
 

-แบบสังเกต 

-แบบบันทึกการทำกิจกรรม 

๙. จัดทำรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ครูจัดทำรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

-สังเกต 
-สอบถาม 
 

-แบบสังเกต 

-แบบบันทึกการทำกิจกรรม 

๑๐. การจัดผลการเรียนด้วย
โปรแกรม 

ครูบันทึกข้อมูลผลการเรียนครบ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

-สังเกต 
-สอบถาม 
-ประเมินความพึง
พอใจ 
 

-แบบสังเกต 

-แบบบันทึกการทำกิจกรรม 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๗.๑  ได้พัฒนาและปรับปรุงการจัดสอบภายในโรงเรียนให้มีระบบ 

 ๗.๒  ได้เพ่ือพัฒนาระบบการจัดทำเอกสารรายงานผลการเรียนของนักเรียน 
๗.๓  ไดเ้พ่ือจัดทำรายงานผลการจัดสอบระดับต่างๆ เสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาววนัสนันท์   ใจมณี) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    การสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครู 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน        บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ ๒ ผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.            ข้อที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หัวหน้าโครงการ              นายคุณกิตต์  สุดแป้น 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 
๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมายการศึกษาระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ใน 
หมวด ๔ มาตรา ๒๔ (๕) ระบุว่า “สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน และอำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้รวมทั้ งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ” และในมาตรา ๓๐ ยังระบุอีกว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่
ประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา” รวมทั้งได้กำหนดมาตรฐานครูในระบบประกันคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ ๒๓ ว่า “ครูต้องมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ คิด วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งมี ๓ ตัว
บ่งชี้ คือ ๑) ครูต้องมีนิสัยรักการแสวงหา ๒) ครูต้องทำการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ ๓) ครูต้องรู้
วิธีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในชั้นเรียนของตนเองได้” (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕ : ๑๒) 
 การพัฒนาครูให้เป็นครูนักวิจัยถือเป็นบทบาทหนึ่งของครูยุคใหม่ ที่มีความสำคัญยิ่ งต่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่มุ่งหวัง ครูนักวิจัยย่อมนำเอาการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการ
สอน กล่าวคือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้เรียนกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนหรืออ่ืน ๆ ครูต้องทำการ
ค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาที่แท้จริง แสวงหาแนวทาง หลักการ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ สำหรับนำมาใช้แก้ปัญหา 
วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการวางแผนที่วางไว้ ติดตามตรวจสอบประเมินผลของการแก้ปัญหานั้น ๆ หากยังไม่
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ครูต้องตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาใหม่ ทำการปรับปรุงแก้ไขและนำไปทดลอง
ใช้อีกครั้งหนึ่งหรือครั้งต่อไปจนกว่าจะพึงพอใจ ทั้งครูและผู้เรียน ซึ่งการวิจัยลักษณะนี้ เรียกว่า การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนหรือการวิจัยในชั้นเรียน (สำราญ กำจัดภัย, ๒๕๔๘ : ๑)  
 ดังนั้น การพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูผู้สอนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการ
วิจัยในชั้นเรียน ความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน และหัวใจสำคัญที่สุด คือครูผู้สอนสามารถทำวิจัยในชั้น
เรียนได้ถูกต้อง ตามหลักการของกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น เพ่ือให้ผลประโยชน์
ที่ดีทั้งหมดนั้น ส่งผลไปยังผู้เรียนต่อไป  
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ และทักษะเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกต้อง 
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 ๒.๒ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการทำวิจัยในชั้นเรียนในด้านต่าง ๆ 
 ๒.๓ เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิธีการและเทคนิค จากการทำวิจัยในชั้นเรียน 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีเจตคติท่ีดีต่อการวิจัยในชั้นเรียน 
 ๒.๕ เพ่ือยกย่อง ส่งเสริม ครูผู้สอนที่มีความสามารถในทำวิจัยในชั้นเรียน 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     ๓.๑.๑ ร้อยละ ๙๐ ของครูผู้สอนทั้งหมดมีความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนที่
ถูกต้อง   
     ๓.๑.๒ ครูผู้สอนทุกคน ได้รับความสะดวกสบาย ในการทำวิจัยในชั้นเรียน 

๓.๑.๓ ครูผู้สอนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยในชั้นเรียนซึ่ง
กันและกัน คิดเป็นร้อยละ ๙๐  
     ๓.๑.๔ ครูผู้สอนมีเจตคติที่ดีต่อการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

๓.๑.๕ ครูมีขวัญและกำลังใจ ในการทำงานเพ่ือที่จะพัฒนาตนเองและผู้เรียน คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๐ 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ครูผู้สอนมีความรู้เกี่ยวกับความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน รู้ความสำคัญของการวิจัย 
ในชั้นเรียน และสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ถูกต้อง ตามหลักการของกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ พฤษภาคม - นายคุณกิตต์  สุดแป้น 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ มิถุนายน - นายคุณกิตต์  สุดแป้น 
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ กรกฎาคม - นายคุณกิตต์  สุดแป้น 
๔. ดำเนินการตามแผน 

 
 
 
 

กรกฎาคม ๖๔ 
- มีนาคม ๖๕ 

 ๑,๐๐๐ นายคุณกิตต์  สุดแป้น 

๕.      - ประกาศเชิญชวนครูโรงเรียนพญา
ไท ส่งวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเข้าประกวด 

กรกฎาคม ๖๔ 
- มีนาคม ๖๕ 

 

- นายคุณกิตต์  สุดแป้น 

๖.      - ประกาศ เกณฑ ์ กา รพ ิ จ า รณา
คัดเลือกผลงานวิจัยในชั ้นเรียน พร้อม
ระบุแบบฟอร์มการพิมพ์วิจัยในชั้นเรียน 

กรกฎาคม ๖๔ 
- มีนาคม ๖๕ 

 

- นายคุณกิตต์  สุดแป้น 

๗.      - ครูส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนให้แก่
คณะกรรมการ 

กรกฎาคม ๖๔ 
- มีนาคม ๖๕ 

 

- นายคุณกิตต์  สุดแป้น 

๘.      - คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือก
ผลงานว ิจ ัยในช ั ้นเร ียนสายชั ้นละ ๓ 
ผลงาน 

กรกฎาคม ๖๔ 
- มีนาคม ๖๕ 

 

- นายคุณกิตต์  สุดแป้น และ
คณะกรรมการ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๙.      - มอบเก ียรต ิบ ั ต รพร ้ อมกรอบ

ประกาศเกียรติคุณแก่ครูที ่ได้รับรางวัล
สายชั้นละ ๓ รางวัล 

กรกฎาคม ๖๔ 
- มีนาคม ๖๕ 

 

๓,๐๐๐ นายคุณกิตต์  สุดแป้น  และ
คณะกรรมการ 

๑๐. กำกับ ติดตามโครงการ กรกฎาคม ๖๔ 
- มีนาคม ๖๕ 

 

- รองผู้อำนวยการ          กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

๑๑. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มีนาคม ๖๔ - นายคุณกิตต์  สุดแป้น 
๑๒. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม ๖๔ ๑,๐๐๐ นายคุณกิตต์  สุดแป้น 

 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๕,๐๐๐ บาท   
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

การส่งเสริมให้ครูทำวิจัย
ในชั้นเรียน 

๑. ครูผู้สอนส่งผลงงานการวิจัยใน
ชั้นเรียนครบทุกคน 

ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร
ร่องรอยการดำเนินงาน 

- แบบสังเกต 
 

การส่งเสริมให้ครูทำวิจัย
ในชั้นเรียน 

๒. นักเรียนมีปัญหาด้านการเรียน
การสอนน้อยลง 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 

การส่งเสริมให้ครูทำวิจัย
ในชั้นเรียน 

๓. ครูผู้สอนมีเจตคติต่อการวิจัยใน
ชั้นเรียนอยู่ระดับดี 

- ใช้แบบสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ ครูผู้สอนมีความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกต้อง 
๗.๒ ครูมีการพัฒนาเทคนิค วิธีการและรูปแบบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรยีน

ได้มากขึ้น 
๗.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
๗.๔ นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียนและมีความสุขในการเรียน 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
        (นายคุณกิตต์  สุดแป้น) 
               หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 

                                         ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นวัตกรรม 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่      
   ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
    บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ ๒  ผลิต และพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 
สนองนโยบายสพฐ. ข้อที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
  ของประเทศ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม. ข้อที่ ๒  ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
  ของประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา   
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
หัวหน้าโครงการ นายธนพล กลิ่นเดช    
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศ
ไทย ที่มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่เน้นการผลิต และ
พัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม ประกอบกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อที่ ๒ ในด้านการจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  สอดคล้องกับ
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ข้อที่ ๒ และกลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา ของโรงเรียนพญาไท 
 โรงเรียนพญาไทมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ สนับสนุนครูและนักเรียนใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา สนับสนุนให้มี
การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน           
และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา จึงจัดทำโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้นวัตกรรม สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑.  เพ่ือสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนครูและนักเรียนใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน    และ
นอกสถานศึกษา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

๓.  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๓.๑.๑  นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนพญาไทเข้าใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ 
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๓.๑.๒  นักเรียนร้อยละ ๘๐ พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อและนวัตกรรมต่างๆ ที่
จัดสร้างขึ้นโดยครูผู้สอนวิชานั้น ๆ 

๓.๑.๓  โรงเรียนสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกองค์กร 
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑   นักเรียนและบุคลากรสามารถสร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป

ใช้ในชีวิตประจำวัน 
๓.๒.๒  นักเรียนมีผลการเรียนที่เพ่ิมข้ึน และมีความพึงพอใจในการเรียนมากขึ้นจากการที่ครูผู้สอนใช้

สื่อ และนวัตกรรมที่ตนเองสร้างและพัฒนา เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
 

๓. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ พ.ค. ๖๔  นายธนพล กลิ่นเดช 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. ๖๔  
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย. ๖๔  
๔. ดำเนินการตามแผน มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕  
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๑ ประชุมวางแผนและเสนอโครงการ มิ.ย. ๖๔  นายธนพล กลิ่นเดช 
๒ ประชุมผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องร ับทราบและ

มอบหมายหน้าที ่
มิ.ย. ๖๔  

๓ ดำเนินงานตามโครงการ 
- ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕  รองฯ ผอ. 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๔ กำกับ ติดตาม มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕  รองฯ ผอ. 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม 
๑ ประชุมวางแผนและเสนอโครงการ มิ.ย. ๖๔  นายธนพล กลิ่นเดช 
๒ ประชุมผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องร ับทราบและ

มอบหมายหน้าที ่
มิ.ย. ๖๔  

๓ ดำเนินงานตามโครงการ 
- กิจกรรมพัฒนาสื ่อและนวัตกรรม
ออนไลน์ 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕  รองฯ ผอ. 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๔ กำกับ ติดตาม มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕  รองฯ ผอ. 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
๑ ประชุมวางแผนและเสนอโครงการ มิ.ย. ๖๔  นายธนพล กลิ่นเดช 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๒ ประชุมผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องร ับทราบและ

มอบหมายหน้าที ่
มิ.ย. ๖๔  

๓ ดำเนินงานตามโครงการ 
- กิจกรรมส่งเสริมให้ครูสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
-  ส ่ ง เสร ิมการแลกเปล ี ่ยนเร ียนรู้  
การศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ 

มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕  รองฯ ผอ. 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๔ กำกับ ติดตาม มิ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕  รองฯ ผอ. 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕. ประ เม ิ นผลการดำ เน ิ น ง านขอ ง
โครงการ 

มี.ค. ๖๕  นายธนพล กลิ่นเดช 

๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. ๖๕  
 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๕๘,๘๖๐ บาท   
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

๑. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมจัดทำแหล่งเรียนรู้ 
- ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่
พร้อมให้นักเรียนได้ศึกษาและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน 

- ตรวจสอบสภาพจริง 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบตรวจสอบ 
- แบบประเมิน 

๒. กิจกรรมพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม 
-  ก ิ จ ก ร ร ม พ ั ฒ น า ส ื ่ อ แ ล ะ
นวัตกรรมออนไลน์ 

นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วย
สื่อที่หลากหลาย และพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้ด้วยสื่อและ
นวัตกรรมที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น 

- การนิเทศติดตาม 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบบันทึกการ
นิเทศติดตาม 
- แบบประเมิน 

๓. กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมส่งเสริมให้ครูสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การศึกษาดูงานทั ้งในและนอก
สถานที ่

ครู และบุคลากร ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและ
นอกองค์กร 

- สถิติการเข้าศึกษาดู
งานจากทั้งในและนอก
องค์กร 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบประเมิน 

 

๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนครูและนักเรียนใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ

นอกสถานศึกษา 
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๗.๒  สนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มขึ้น 

๗.๓  สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง รวมถึงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้ที่
หลากหลาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
        (นายธนพล กลิ่นเดช) 
          หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 

 
                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ                                เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง 
     การศึกษา 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
     คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ ๔ ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
     มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่๔ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา   
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ - มาตรฐานที่ ๓ 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวศศิธร เขียวกอ   
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือ
ใช้เป็นหลักการในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ทั ้งนี ้ประกาศดังกล่าวยังกำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนพญาไทในฐานะหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดทำโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นโครงการต่อเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๖๓   
ที ่ผ ่านมา โรงเรียนดำเนินการงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และมีการดำเนินการงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการฯ รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบ ๔ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น
กระบวนการสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาทุกระดับของโรงเรียนที่ดำเนินการมี
คุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน ด้วยเหตุผลที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘ ประกาศไว้ รวมทั้งขอ้เสนอแนะ
จากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) และการเตรียมตัวเพื ่อรองรับการประเมินคุณภาพประจำปีจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ ๕ จากหน่วยงานภายนอก โรงเรียน
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พญาไทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ดำรงไว้ซึ ่งระบบการประกันคุณภาพผ่านโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
๒. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ โรงเรียนดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบภาคเรียนละ ๑ 
ครั ้ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพหรือคณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม 
 ๒.๒ โรงเรียนสามารถดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ        
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถจัดทำ
เครื่องมือและหลักฐานเอกสารที่ใช้สำหรับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาได้
อย่างเหมาะสม  
 ๒.๓ โรงเรียนจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาเผยแพร่          
แก่สาธารณชนปีละ ๑ ครั้ง 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑ โรงเรียนดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบภาคเรียนละ ๑ 
ครั ้ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖  สิงหาคม   
พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพหรือคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม 
 ๓.๑.๒ โรงเรียนจัดทำแฟ้มเอกสารหลักฐานการประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน         
และตัวบ่งชี้ ตามประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทุกตัวบ่งชี้ 
 ๓.๑.๓ โรงเรียนจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาเผยแพร่       
แก่สาธารณชน และแจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ             
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและการดำรงไว้ซึ ่งระบบการประกัน
คุณภาพ 
 ๓.๒.๒ แฟ้มหลักฐานเอกสารการประเมินคุณภาพที่มีหลักฐานอ้างอิงที่ถูกต้อง เพียงพอ และ
ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 ๓.๒.๓ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการประเมินเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
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๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ พ.ค. ๖๔ - น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย. ๖๔ - น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย. ๖๔ ๕๐๐ - รองอุไรวรรณ มะเดชา 

- น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
- ห ั ว ห น ้ า ม า ต ร ฐ า น
การศึกษา 
- หัวหน้าตัวบ่งชี้ 

๔. ดำเนินการตามแผน มิ.ย. ๖๔ - มี.ค.
๖๕ 

๓๕,๐๐๐ - น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
-  ห ั ว ห น ้ า ม า ต ร ฐ า น
การศึกษา 
- หัวหน้าตัวบ่งชี้ 
- คณะครูโรงเรียนพญาไท 

ก ิ จกรรมท ี ่  ๑  การจ ั ดทำ โครงการ เ พ่ิ ม
ประส ิทธ ิภาพการประก ันค ุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

   

๑ ประชุมวางแผนโครงการ พ.ค. ๖๔ ๕๐๐ - น.ส.อุไรวรรณ มะเดชา 
- น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
- ห ั ว ห น ้ า ม า ต ร ฐ า น
การศึกษา 

๒ เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ พ.ค. ๖๔ - - น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
๓ กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ พ.ค. ๖๔ - - น.ส.ศศิธร เขียวกอ 

ก ิ จกรรมท ี ่  ๒  การจ ั ดทำคำส ั ่ ง แต ่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

   

๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
ค ุณภาพภายใน ประจำป ีการศ ึกษา 
๒๕๖๔ 

มิ.ย. - ก.ค. ๖๔ - - น.ส.อุไรวรรณ มะเดชา 
- น.ส.ศศิธร เขียวกอ 

๒ นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพ่ือลงนาม
อนุมัต ิ

มิ.ย. - ก.ค. ๖๔ - - น.ส.อุไรวรรณ มะเดชา 
- น.ส.ศศิธร เขียวกอ 

๓ แจกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในให้ผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องแต ่ละ
มาตรฐาน 

มิ.ย. - ก.ค. ๖๔ - - น.ส.อุไรวรรณ มะเดชา 
- น.ส.ศศิธร เขียวกอ 

กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพ 

   

๑ (๑) การกำหนดมาตรฐานและ
มอบหมายมาตรฐาน 

ก.ค. ๖๔ 
– 

- - น.ส.อุไรวรรณ มะเดชา 
- น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(๑.๑) ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัว
บ ่งช ี ้ว ่าด ้วยการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนพญาไทตามที่กระทรวงศึกษา
ประกาศใช้ 
(๑.๒) พิจารณาสาระสำคัญที่จะกำหนด
ในมาตรฐานและตัวบ่งช ี ้ท ี ่สะท้อนอัต
ลักษณ์ 
(๑.๓) กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
(๑ .๔) ประกาศค ่า เป ้ าหมายแต่ ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพของโรงเร ียนพญาไทให้กลุ่ม
ผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องท ั ้ งภายในและภายนอก
รับทราบ 
(๑.๕) มอบหมายหน้าที่ให้ผู ้ที่เกี่ยวข้อง
แต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้รับทราบ 

เม.ย. ๖๕ - คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 
-  คณะคร ูและบ ุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 

 (๒) จัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา/แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
(๒.๑) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ
โรงเรียน 
(๒.๒) ตรวจสอบการเขียนแผนปฏิบัติ
การประจำปีของโรงเรียน 
(๒.๓) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพ่ือ
นำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
(๒.๔) ปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
(๒.๕) นำเสนอผลการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการต่อประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือลงนาม 

พ.ค. 
 –  

ก.ค. ๖๔ 

๑๐,๐๐๐ - น.ส.อุไรวรรณ มะเดชา 
- น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 
- คณะคร ู และบ ุ คล ากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 

 (๓) การดำเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพ 
(๓.๑) นำโครงการในแผนปฏิบัต ิการ
ประจำป ี ส ู ่ ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ต าม กร อบ
ระยะเวลาและกิจกรรมที่กำหนดไว้ 

ก.ค. ๖๔ 
– 

มี.ค. ๖๕ 
 

๓,๕๐๐ - น.ส.อุไรวรรณ มะเดชา 
- น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 
- คณะคร ู และบ ุ คล ากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 

 (๔) การติดตามผลการดำเนินการ ก.ค. ๖๔ 
– 

๓,๐๐๐ - ผู้อำนวยการโรงเรียน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(๔.๑) การจ ัดทำรายงานโครงการ/
กิจกรรม 
(๔.๒) การตรวจติดตามผลการดำเนินการ
และการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

มี.ค. ๖๕ 
 

- รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แต่ละงาน 
- หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที ่ ๔ การจัดเอกสารหลักฐานและ    
การจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   

๑ ประช ุ ม ช ี ้ แ จ ง ท ำ คว าม เ ข ้ า ใ จ กั บ
คณะกรรมการแต่ละมาตรฐานเกี่ยวกับ
หลักฐานเอกสารที่จัดเก็บ ได้แก่ ปริมาณ
ที่เพียงพอ คุณภาพของเอกสาร ความ
เป็นปัจจุบัน และความสอดคล้อง 

ก.พ. ๖๕ 
– 

มี.ค. ๖๕ 

- - น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
- น.ส.ตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพแต่ละมาตรฐาน 
-  คณะคร ูและบ ุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 

๒ คณะกรรมการเก็บข้อมูลและหลักฐาน
เอกสารต่างๆ ในรูปสารสนเทศ 

ก.พ. ๖๕ 
– 

มี.ค. ๖๕ 

๑๐,๐๐๐ - คณะกรรมการประกัน
คุณภาพแต่ละมาตรฐาน 
-  คณะคร ูและบ ุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 

๓ คณะกรรมการจ ัดส ่งแฟ้มหลักฐานที่
หัวหน้างานประกันเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

ก.พ. ๖๕ 
– 

มี.ค. ๖๕ 

- - คณะกรรมการประกัน
คุณภาพแต่ละมาตรฐาน 
-  คณะคร ูและบ ุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 

๔ หัวหน้างานประกันคุณภาพแต่ละระดับ
รวบรวมข้อมูลจากทุกมาตรฐานเพ่ือเขียน
รายงาน 

ก.พ. ๖๕ 
– 

มี.ค. ๖๕ 

- - คณะกรรมการประกัน
คุณภาพแต่ละมาตรฐาน 
-  คณะคร ูและบ ุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 

๕ จัดทำเล่มรายงานการพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษาที ่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา จากนั้นนำส่งเขตพ้ืนที่ฯ 

ก.พ. ๖๕ 
– 

มี.ค. ๖๕ 

๑๓,๐๐๐ - น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
- น.ส.ตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
- นางสาวสุภัทรา อินทร์สุข 
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพแต่ละมาตรฐาน 
-  คณะคร ูและบ ุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 

กิจกรรมที่ ๕ การติดตามตรวจสอบการประกัน
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการ
งานด้านการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 

   

๑ แจ้งกำหนดการติดตามตรวจสอบ  การ
ประกันคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ฝ่าย

ก.ค. ๖๔ 
– 

เม.ย. ๖๕ 

- - น.ส.อุไรวรรณ มะเดชา 
- น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
 



 
 

152 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพ
และคณะคร ู

๒ วางแผนการนำเสนอผลการจัดการศึกษา
ประจำปี ๒๕๖๔ ต่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมการงานด้านการประกัน
คุณภาพ 

ก.ค. ๖๔ 
– 

เม.ย. ๖๕ 

- - น.ส.อุไรวรรณ มะเดชา 
- น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
 

๓ กำหนดหน้าที่ของบุคลากรฝ่ายต่างๆ  
ในการเตรียมรับการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ก.ค. ๖๔ 
– 

เม.ย. ๖๕ 

- - น.ส.อุไรวรรณ มะเดชา 
- น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
 

๔ นำเสนอผลการจัดการศึกษาประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ต่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมการติดตามงานด้านการ
ประกันคุณภาพ 

ก.ค. ๖๔ 
– 

เม.ย. ๖๕ 

- - น.ส.อุไรวรรณ มะเดชา 
- น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
- น.ส.ตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

๕ แจ้งผลการติดตามจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู 

ก.ค. ๖๔ 
– 

เม.ย. ๖๕ 

- - น.ส.อุไรวรรณ มะเดชา 
- น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
 

๖ นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ 

ก.ค. ๖๔ 
– 

เม.ย. ๖๕ 

- - น.ส.อุไรวรรณ มะเดชา 
- น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
- น.ส.ตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

กิจกรรมที ่ ๖ กิจกรรมการเผยแพร่ผลการ
ติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการด้านการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน 

   

๑ สรุปผลการติดตามจากผู้ทรงคุณวุฒิใน
รูปไฟล์เอกสารและไฟล์ภาพเพื่อส่งแปล
เป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นส่งพิมพ์ลงใน
สารสัมพันธ์ของโรงเรียน และนำเสนอผล
การติดตามใน facebook ของโรงเรียน
เพ่ือประกาศต่อสาธารณชน 

ก.พ. ๖๕ 
– 

มี.ค. ๖๕ 

- - น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
 

๒ ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ ก.พ. ๖๕ 
– 

มี.ค. ๖๕ 

- -น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
 

๓ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ก.พ. ๖๕ 
– 

เม.ย. ๖๕ 

- -น.ส.ศศิธร เขียวกอ 
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๕.  งบประมาณทั้งโครงการ ๔๐,๐๐๐ บาท   
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำ
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ - การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานในแผนปฏิบัติ
ก า ร ป ร ะ จ ำ ป ี ข อ ง
โรงเรียน 

- แบบตรวจสอบ
เอกสาร 

กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำ
คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - การตรวจสอบหนังสือ
ราชการคำส ั ่ งแต ่ งตั้ ง
คณะกรรมการ 

- แบบตรวจสอบ
เอกสาร 

กิจกรรมที่ ๓ การ
ดำเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพ 
(๑) กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 
(๒) จัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา/
แผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน 
(๓) ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน 
(๔) การติดตามผลการ
ดำเนินการ 

- กระบวนการดำเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพ 

- การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน  
- การตรวจสอบร่องรอย
การดำเนินงาน 

- แบบบันทึกเอกสาร
หลักฐาน 
- ภาพถ่าย 
 
 

ก ิ จกรรมท ี ่ ๔  การจั ด
เอกสารหลักฐานและการ
จัดทำรายงานการพัฒนา
ค ุ ณ ภ า พ ก า ร ศ ึ ก ษ า 
ป ร ะ จ ำ ป ี ก า ร ศ ึ ก ษ า 
๒๕๖๔ 

- แฟ้มเอกสารหลักฐาน 
- รายงานการจัดการศึกษา 

- การตรวจเอกสาร
หลักฐาน 
- การตรวจสอบคุณภาพ
ข อ ง ร า ย ง า น ก า ร จั ด
การศึกษาฯ  

- แบบบันทึกผลการ
ตรวจเอกสาร
หลักฐาน 
 

กิจกรรมที่ ๕ การติดตาม
ตรวจสอบการประกัน
คุณภาพจาก

- ผลการติดตามตรวจสอบฯ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- การตรวจสอบ
หลักฐานเอกสาร 
 

- แบบบันทึกผลการ
ติดตามตรวจสอบฯ 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมการงานด้าน
การประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน 

และข้อเสนอแนะจาก
การติดตามตรวจสอบ 

กิจกรรมที ่ ๖ กิจกรรม
กา ร เ ผ ยแพร ่ ผ ล ก า ร
ต ิดตามตรวจสอบการ
ประก ันค ุณภาพจ าก
ผ ู ้ ท ร ง ค ุ ณ ว ุ ฒ ิ ห รื อ
คณะกรรมการงานด้าน
การประก ั นค ุณภาพ
ภายในของโรงเรียน 

- ผลงานการเผยแพร่ในช่องทาง
ต่างๆ  

-  ก า ร ต ร ว จ ผ ล ง า น     
การเผยแพร ่

- แบบตรวจสอบ
ผลงานการเผยแพร่ 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและการดำรงไว้ซึ่งระบบการประกัน
คุณภาพ 
 ๗.๒  หลักฐานเอกสารการประเมินคุณภาพที่มีหลักฐานอ้างอิงที่ถูกต้องและทันสมัยสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

๗.๓ การประกันคุณภาพภายในเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวศศิธร เขียวกอ) 
         หัวหน้าโครงการ       

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 

            รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาศักยภาพนักเรียนการศึกษาพิเศษ 
ลักษณะโครงการ                 ใหม ่    
                                            ต่อเนื่อง   
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ                 บริหารงานบุคคล 
                                                บริหารงานงบประมาณ            บริหารทั่วไป    
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที ่๔ สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองนโยบายสพฐ.  ข้อที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ         

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.  ข้อที่ ๔ ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี

มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
หัวหน้าโครงการ     นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  ที่แสดง
เจตนารมณ์การยกระดับการศึกษาขฺองประชาชนให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการ
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปีที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภท
มีสิทธิและ โอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาส และ
บริการทางการศึกษา ในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขตามศักยภาพ ของแต่ละบุคคล และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ที่ได้ให้
ความสำคัญกับการนำแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่
เน้นเป้าหมาย ๓ ด้าน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การขยายโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร จัดการศึกษา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา ๕ ที่กล่าวถึง สิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุก
ระบบและทุกรูปแบบ ที่หลากหลายอย่าง   มีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล  

โรงเรียนพญาไท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานทาง
การศึกษามีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนร่วมและการเรียนรวม เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เพ่ือเป็นการประกันสิทธิ
และโอกาสทางการศึกษา การประเมินคุณภาพ ตลอดจนการประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา
ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ จำเป็นต้องจัดการศึกษาในรูปแบบของการจัดการเรียนร่วมและ
เรียนรวม โดยจัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลใน
รูปแบบ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม เป็นการจัดการศึกษาที่แสดงเจตนารมณ์ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับสิทธิและ
โอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน โดยมีการจัดการที่เหมาะสมในโรงเรียนและห้องเรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรยีน
ได้ร ับประโยชน์ โดยยึดหลักปรัชญาของการอยู ่รวมกัน เน้นให้มีการนำบริการสนับสนุนต่างๆ มาจัด
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กระบวนการเรียนการสอนสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยกำหนดทางเลือกให้หลายๆ ทาง เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรวมกันได้โดยไม่แบ่งแยกและเลือกปฏิบัติและเพ่ิมทางเลือกให้โรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษต่อไป  
 
๒.  วัตถุประสงค์   

๒.๑  เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและขจัดการเลือกปฏิบัติให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในโรงเรียน โดยการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
          ๒.๒  เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือ
เข้าถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพ  ทักษะการดำรงชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 
          ๒.๓ เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท เป็น
ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม Best practice เป็นแหล่งเรียนรู้ 
(Resource Center) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดผลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
          ๒.๔  เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ครู ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพนักเรียนการศึกษา
พิเศษอย่างยั่งยืน 
 
๓.  เป้าหมาย   
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

๓.๑.๑ นักเรียนการศึกษาพิเศษทุกคนได้รับการจัดการเรียนร่วม เต็มตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลอย่างต่อเนื่อง 

๓.๑.๒ นักเรียนการศึกษาพิเศษร้อยละ ๙๐ มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาหรือตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program 
: IEP) เพ่ิมข้ึน 

๓.๑.๓ ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครองและบุคลากรที่เก่ียวข้องในโรงเรียนพญาไททุกคนมีความรู้  
ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนร่วม     

 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
๓.๒.๑ นักเรียนการศึกษาพิเศษมีความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง 
๓.๒.๒ นักเรียนการศึกษาพิเศษมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาหรือตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) เพ่ิมข้ึน 

๓.๒.๓ ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม  
มีความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะในการพัฒนาผู้เรียน  ตามหลักการบริหารการจัดการ
เรียนร่วมโดยใช้โครงสร้าง  SEAT  ในระดับโรงเรียนได้ 
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๔.  วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ / กิจกรรม  
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พฤษภาคม ๒๕๖๔  นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๔  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
4. ดำเนินการตามแผน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

- มีนาคม ๒๕๖๕ 
 คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมไปทุกแห่งแหล่งเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒  นางสาวพรวิรินทร์  เนื่องสม 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่เรียนรู้
สบาย 

ภาคเรียนที่ ๑ -๒  นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยา
นนท์ 

ก ิจกรรมท ี ่  ๓ ก ิจกรรมบายศร ีส ู ่ ขวัญ
ก ัลยาณม ิตร จ ิตอาสา พ ัฒนาน ักเร ียน
การศึกษาพิเศษ 

ภาคเรียนที่ ๑  นางสาวสุมาลี  เรืองแก้ว 
 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมท่องโลกกว้างนักเรียน
การศึกษาพิเศษ  

ภาคเรียนที่ ๒  นางสาวรพีพรรณ  ภูถาวร 

กิจกรรมที ่ ๕ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนการศึกษาพิเศษ 

ภาคเรียนที่ ๑ -๒  นางสาววาสิฎฐี คำนกขุ้ม 

ก ิจกรรมที ่  ๖ กิจกรรมพัฒนาภาษาพูด
นักเรียนการศึกษาพิเศษ 

ภาคเรียนที่ ๑ -๒  นางสาวสุมาลี  เรืองแก้ว 
 

ก ิจกรรมท ี ่  ๗ กิจกรรมบำบ ัดน ักเร ียน
การศึกษาพิเศษ 

ภาคเรียนที่ ๑ -๒  นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ 

กิจกรรมที่ ๘ ส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียน
การศึกษาพิเศษ 

ภาคเรียนที่ ๑ -๒  นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์ 

กิจกรรมที่ ๙  กิจกรรมศิลปะบำบัดสำหรับ
นักเรียนการศึกษาพิเศษ 

ภาคเรียนที่ ๑ -๒  นางสาวณัฏฐ์ทิตา บุญศิริรุจิษ
ยา 

กิจกรรมที่ ๑๐  กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษ 

ภาคเรียนที่ ๑ -๒  นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์ 

กิจกรรมที่ ๑๑ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาพิเศษ 

ภาคเรียนที่ ๑ -๒  นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ 

กิจกรรมที ่ ๑๒ กิจกรรมปรับหลักสูตรให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู ้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

ภาคเรียนที่ ๑  นางสาวพรวิรินทร์  เนื่องสม 

ก ิจกรรมท ี ่  ๑๓ ก ิจกรรมสานส ัมพ ันธ์
เครือข่ายการศึกษาพิเศษ 

ภาคเรียนที่ ๑ -๒  นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ 

กิจกรรมที่ ๑๔ งานเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ -๒  นางสาวรพีพรรณ  ภูถาวร 
กิจกรรมที่ ๑๕ งานประสานความร่วมมือกับ
นักสหวิชาชีพ แพทย์หรือบุคลากรที่ชำนาญ
การด้านการศึกษาพิเศษ 

ภาคเรียนที่ ๑ -๒  นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๕. ประ เม ิ นผลการดำ เน ิ น งานของ

โครงการ 
มีนาคม ๒๕๖๕  นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ 

๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม ๒๕๖๕  นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ 
 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ  ๔๐,๐๐๐  บาท   
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม
ไปทุกแห่งแหล่งเรียนรู้ 

นักเร ียนการศ ึกษาพ ิ เศษ ได ้มี
โอกาสไปศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วย
ตนเอง  จากแหล่งเรียนรู ้ต ่าง ๆ 
อย่างหลากหลายและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะชีวิต 

1. ประเมินโดยนักเรียน 
ครู ผู้ปกครอง 
2. คณะกรรมการ
ประเมิน 
3. นักเรียนประเมิน
ตนเอง 
4. การสังเกต  ซักถาม 
5. ดูเอกสารหลักฐาน 
การเรียนรู้ 
 

1. แบบสรุปผลการ
พ ัฒนาผ ู ้ เร ี ยนตาม
แผนการจัดการเฉพาะ
บุคคล  (IEP) 
2 .  แ บ บ ป ร ะ เ ม ิ น
โรงเรียนเรียนร่วมที่ใช้
โครงสร้าง SEAT 
3. แ บ บ ร า ย ง า น
สรุปผลการดำเนินงาน  
โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ
กิจกรรมต่าง ๆ 
4. แบบสอบถาม 
5. แบบสรุปผลการ
จัดกิจกรรม 
ย่อยแต่ละกิจกรรม 
6. ภาพถ่าย 
 

กิจกรรมที ่ ๒ กิจกรรม
ห้องเรียนน่าอยู ่เร ียนรู้
สบาย 

ห้องเร ียนท ุกห ้องเร ียนม ีความ
สะอาด สวยงาม มีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่ ๓ กิจกรรม
บ า ย ศ ร ี ส ู ่ ข วั ญ
กัลยาณมิตร จ ิตอาสา 
พัฒนานักเรียนการศึกษา
พิเศษ 

นักเรียนมีขวัญและกำลังใจในการ
พ ัฒนาตนเองให ้ เป ็นคนด ีท ี ่ มี
ความสุขในการเรียนรู ้ ให้เก่งเต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

กิจกรรมที ่ ๔ กิจกรรม
ท่องโลกกว้างนักเร ียน
การศึกษาพิเศษ  

นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ 

กิจกรรมที ่ ๕ กิจกรรม
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ศ ั ก ย ภ า พ
นักเรียนการศึกษาพิเศษ 

นักเรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
รายบุคคล  

กิจกรรมที ่ ๖ กิจกรรม
พัฒนาภาษาพูดนักเรียน
การศึกษาพิเศษ 

นักเรียนได้รับการฝึกและแก้ไขการ
พูด ม ีความร ู ้ม ีท ักษะในการสื่อ
ความหมาย การเข้าใจความหมาย
ของคำ การเคลื ่อนไหวอวัยวะใน
การเปล่งเสียง 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่  ๗ 
กิจกรรมบำบัดนักเรียน
การศึกษาพิเศษ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้วยกิจกรรมบำบัด  สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้เพื ่อการพัฒนา
ตนเองในชีวิตประจำวันได้   

กิจกรรมที ่ ๘ ส่งเสริม
ท ั กษะช ี ว ิ ตน ั ก เ ร ี ยน
การศึกษาพิเศษ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการ
พัฒนาตนเองในชีวิตประจำวันได้   

กิจกรรมที่ ๙  กิจกรรม
ศ ิ ลปะบำบ ั ด ส ำ ห รั บ
นักเรียนการศึกษาพิเศษ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ศิลปะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้
เ พ ื ่ อ ก า ร พ ั ฒ น า ต น เ อ ง ใ น
ชีวิตประจำวันได้   

กิจกรรมที่ ๑๐  กิจกรรม
พ ัฒนาส ื ่ อ เทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษา
พิเศษ 

คร ูม ีการผล ิตส ื ่อการเร ียนร ู ้ ที่
ทันสมัย  สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียน  

กิจกรรมที่ ๑๑ กิจกรรม
พ ัฒนาบ ุ ค ล าก รทา ง
การศึกษาพิเศษ 

คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา
พิเศษได้รับการพัฒนาตนเอง  

กิจกรรมที่ ๑๒ กิจกรรม
ป ร ั บ ห ล ั ก ส ู ต ร ใ ห้
เหมาะสมกับศักยภาพ
ของผ ู ้ เ ร ี ยนท ี ่ม ีความ
ต้องการพิเศษ 

มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

กิจกรรมที่ ๑๓ กิจกรรม
สานสัมพันธ์เคร ือข่าย
การศึกษาพิเศษ 

มีเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนการศึกษาพิเศษที่ยั่งยืน 

ก ิจกรรมท ี ่  ๑๔ งาน
เครือข่ายผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนานักเรียนการศึกษาพิเศษ 

ก ิจกรรมท ี ่  ๑๕ งาน
ประสานความร่วมมือกับ
น ักสหว ิชาช ีพ แพทย์
หรือบุคลากรที ่ชำนาญ
การด้านการศึกษาพิเศษ 

มีเครือข่ายความร่วมมือกับนักสห
ว ิชาช ีพ แพทย ์หร ือบ ุคลากรที่
ชำนาญการด้านการศึกษาพิเศษ 
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๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนการศึกษาพิเศษมีความรู้  ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เต็มตามศักยภาพของแต่

ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
๗.๒ นักเรียนการศึกษาพิเศษมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาหรือตามแผนการ

จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) เพ่ิมขึ้น 
๗.๓ ผู้บริหาร  ครู  ผู ้ปกครองและบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง  มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม  มี

ความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะในการพัฒนาผู้เรียน  ตามหลักการบริหารการจัดการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้าง  SEAT  ในระดับโรงเรียนได้ 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นายเฉลิมวุฒิ   มาตยาบุญ) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
       ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวฐิติมา   ดวงแก้ว) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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โครงการ     โครงการ Mini English Program 
ลักษณะโครงการ            ใหม่  
                           ต่อเนื่อง  
กลุ่มงาน      บริหารงานวิชาการ      บริหารงานบุคคล   
       บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที ่๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม.  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ ๒ : คุณภาพการพัฒนาผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
หัวหน้าโครงการ       นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมจันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน            พฤษภาคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล   

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เนื ่องจาก
ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่ง โดยที่องค์ความรู้ที่สำคัญของโลก
ส่วนใหญ่ถูกบันทึกและเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเข้าถึงองค์ความรู้และ
ก้าวทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพ่ือไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไป  

จากนโยบายที่กระทรวงศึกษาประกาศ โรงเรียนพญาไทได้จัดทำโครงการ Mini English Program 
(MEP) โดยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนของนักเรียนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆโดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการพัฒนาด้าน
วิชาการและด้านภาษาให้แก่นักเรียนไปพร้อมๆกับการเตรียมบทบาทของนักเรียนได้ตามศักยภาพ 

จากการดำเนินการในปีที ่ผ่านมานักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ ้น มี
คุณลักษณะของความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ทั้งสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัว นำไปสู่ฐานความรู้ที่
มั่นคงได้ตามศักยภาพ แต่ยังขาดขดีความสามารถในการแข่งขัน เห็นได้จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับภาคและระดับประเทศยังไม่ประสบความสำเร็จ เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนพญาไทจึงจัดโครงการนี้    เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และต่อยอดผลการพัฒนาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 
๒. วัตถุประสงค์   

๑. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ MEP มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันและเข้าร่วมการแข่งขันเวทีต่างๆ  

๒. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ MEP พัฒนาศกัยภาพการใช้ภาษาอังกฤษการฟัง พูด อ่าน เขียน
ในระดับพ้ืนฐานในชีวิตประจำวันได้ 

๓. เพื่อให้ครูในโครงการ MEP ทุกระดับชั้นมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
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๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑  เชิงปริมาณ   

๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนพญาไทร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปในโครงการ MEP ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีศักยภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 
  ๓ .๑ .๒ นักเร ียนโรงเร ียนพญาไทร ้อยละ ๙๐  ขึ ้นไปที ่ เข ้าร ่วมโครงการ MEP ได ้รับ
ประสบการณ์และกิจกรรมทางสังคมเหมือนกับนักเรียนปกติท่ัวไปทุกรายวิชา 
    ๓.๑.๓ ครูในโครงการ MEP ทุกคน ทุกระดับชั้น มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ   

๓.๒.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 
  ๓.๒.๒ ครูต่างประเทศและครูไทยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔.  ขั้นตอนการดำเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 

ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑. 
 

๑.ประชุมวางแผนโครงการ 
๒.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
๓.กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

พ.ค. ๖๔ - 
ส.ค. ๖๕ 

-นางสาวนพวรรณ 
เอ่ียมจันทร์ 
-คณะกรรมการกลุ่ม
สาระฯ 
-ครูประจำชั้น 

 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ 

ก.ค. ๖๔ - 
 พ.ย. ๖๕ 

-นางสาวนพวรรณ 
เอ่ียมจันทร์ 

 

 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ    
 ๒. ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษา

และมีความสนใจ 
   

 ๓. รับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทาง
ภาษา 

   

 ๔. จัดกิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมการแข่งขันใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน, งาน 
EP/MEP Open House, การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

   

 ๕. นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน    
กิจกรรมที่ ๒ การปรับปรุงห้องเรียนใน โครงการ Mini 
English Program ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖การดำเนินการ 

   

 ๑. ประชุมวางแผน การปรับปรุงห้องเรียน เช่น จัด
จัดซื้อตู้ชั้นเอนกประสงค์และตู้ใส่เอกสาร,ติดตั้งกระดาน

พ.ค. – ก.ค.
๖๔ 

-นางสาวนพวรรณ 
เอ่ียมจันทร์ 
-นางจารุวัฒน์ บัวชื่น 
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ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ไร้ฝุ่น,ขัดพ้ืนห้องเรียน, ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องเรียน, 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

 

 ๒. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง    
 ๓.ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอที่ได้รับการ

อนุมัติ 
   

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม การจัดสอบวัดระดับทักษะด้านภาษา
ด้วย CEFR ( Common European Framework of 
Reference for Languages) 

   

 ๑.ประชุมวางแผนดำเนินการจัดสอบวัดระดับทักษะด้าน
ภาษาด้วย CEFR  

ธ.ค. ๖๔  – 
ก.พ. ๖๕ 

-นางสาวนพวรรณ 
เอ่ียมจันทร์ 

 

 ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ    
 ๓. ประชาสัมพันธ์นักเรียน    
 ๔. ประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้อง    
 ๕. ประชุมความพร้อมนักเรียนที่เข้าสอบ CEFR    
 ๖. จัดนักเรียนสอบ CEFR    

3. การนิเทศติดตาม ก.ค. ๖๔ - 
 มี.ค. ๖๕ 

-นางสาวนพวรรณ 
เอ่ียมจันทร์ 
-นางจารุวัฒน์ บัวชื่น 

 

4. ๑. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมและ 
การแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน 
๒. แบบรายงานผลการดำเนินการ 

มี.ค. ๖๕ -นางสาวนพวรรณ 
เอ่ียมจันทร์ 
-นางสาวบุญสุดา 
แสงธิ 

 

5.  งบประมาณและทรัพยากร                  บาท 

6.  การติดตามและประเมินผล   
 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการส่งเสริม
ทักษะทางภาษาอังกฤษ
เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน
วิชาการ (EP/MEP 
open house) 

 

ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันได้รับรางวัล 

ผลการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
เกียรติบัตร 
ภาพถ่าย 

-นางสาว
นพวรรณ  
เอ่ียมจันทร์ 
-นส.บุญสุดา 
แสงธิ 

 
กิจกรรมการปรับปรุง
ห้องเรียนใน โครงการ 
Mini English Program 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ห้องเรียนMEP อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์และ

การสังเกต 
 

แบบบันทึกการ
สังเกต 

 

-นางสาว
นพวรรณ  
เอ่ียมจันทร์ 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-
๖ 

เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

-นางจารุวัฒน์ 
บัวชื่น 

กิจกรรม การจัดสอบวัด
ระดับทักษะด้านภาษา
ด้วย CEFR ( Common 
European 
Framework of 
Reference for 
Languages) 

ร้อยละ ๙๕ ของ
นักเรียน MEP มีผล
การสอบผ่านตาม
เกณฑ์ที่กระทรวง
กำหนด 

ผลการสอบ แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

-นางสาว
นพวรรณ เอ่ียม
จันทร์ 
-นส.บุญสุดา 
แสงธิ 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑ นักเรียนในโครงการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาร้อยละ  ๘๐ 
๒ นักเรียนในโครงการมีทักษะพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่

หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
๓ ครูในโครงการ MEP ทุกคน ทุกระดับชั้น มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 เมื่อ ข้อ ๑-๓ สำเร็จแล้ว โรงเรียนจะมีนักเรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่ดี สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถสนทนากับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนด้วยภาษาอังกฤษ อีกทั้ง
โรงเรียนยังมีบุคลากรที่สามารถสนทนา ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน 

 
 
 

    ลงชื่อ               หัวหน้าโครงการ 
          (นางสาวนพวรรณ เอ่ียมจันทร์) 

 
 

     ลงชื่อ                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 

 
     
                          ลงชื่อ                ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    English Camp 
ลักษณะโครงการ     ใหม ่       

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ               บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ            ข้อที ่๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองนโยบาย สพฐ.               นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม.            การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ ๒ : คุณภาพการพัฒนาผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา           มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
หัวหน้าโครงการ                 นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมจันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน                      กันยายน ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

   ปัจจุบันภาษาต่างประเทศนับว่ามีความสำคัญมากในโลกปัจจุบัน และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการ
สื่อสารสู่ประชาคมโลกทั้งยังเป็นตัวแปรที่เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันในระดับประเทศและ
นานาชาติ การมีความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักเรียนซึ่งเป็น
อนาคตของประเทศมีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการจัด
ค่ายถือเป็นการเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งการฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีอีกด้วย 

๒. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามถนัดและความสนใจในบรรยากาศ
ที ่สนุกสนานนอกห้องเรียน 
  ๒.๒ นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติโดยตรงผ่านกิจกรรมต่างๆ  
  ๒.๓ นักเรียนมีความรู้ความสามารถ รู้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มีความเชื่อม่ันและกล้าแสดงออก 
  ๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 

๓. เป้าหมาย 
๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๓.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๙๕ คน 
     ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ๓.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ ก.ย. ๒๕๖๔ - นางสาวนพวรรณ 

เอ่ียมจันทร์ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ต.ค. ๒๕๖๔ - ผู้บริหาร 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ ต.ค. ๒๕๖๔ - นางสาวนพวรรณ 

เอ่ียมจันทร์และครู
ประจำชั้น MEP  
ป.๕-๖ 

๔. ดำเนินการตามแผน, ประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

พ.ย. ๒๕๖๔ - นางสาวนพวรรณ 
เอ่ียมจันทร์และครู
ประจำชั้น MEP  
ป.๕-๖ 

5 กำหนดตารางกิจกรรม แบ่งหน้าที่ 
และประสานงานกับครู และวิทยากร
ที่ดำเนินการจัดกิจกรรม 

ต.ค. ๒๕๖๔–ธ.ค. ๒๕๖๔ - นางสาวนพวรรณ 
เอ่ียมจันทร์และครู
ประจำชั้น MEP  
ป.๕-๖ 

6 จัดเตรียมการจัดกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษตามหน้าที่รับผิดชอบ 

ต.ค. ๒๕๖๔–ธ.ค. ๒๕๖๔ - นางสาวนพวรรณ 
เอ่ียมจันทร์และครู
ประจำชั้น MEP  
ป.๕-๖ 

7 ดำเนินกิจกรรมตามตารางที่วางแผน ต.ค. ๒๕๖๔–ธ.ค. ๒๕๖๔ - นางสาวนพวรรณ 
เอ่ียมจันทร์และครู
ประจำชั้น MEP  
ป.๕-๖ 

๕.  งบประมาณทั้งโครงการ            บาท   
๖.  การประเมินผล 

๑. สรุปและประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ      
    (English Camp)   
๒. รายงานการดำเนินกิจกรรม 

๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่อ

วิชาภาษาอังกฤษ รวมถึงมีความเชื่อม่ันและกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ  
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวนพวรรณ เอ่ียมจันทร์) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
 
     ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 

 
                          
                             ลงชือ่    ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาทักษะ
     ทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ ๓ พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง 
               การเรียนรู ้
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
     มนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.             ข้อที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร  
     มนุษย์  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน 
               พ้ืนฐานเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล    
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
หัวหน้าโครงการ             นางสาวจุฑามาศ นามจันทร์ดา  
ระยะเวลาดำเนินการ            พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล  

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ มาตรา ๑๐ วรรค ๔ กล่าวว่า ให้มีการจัดการศึกษาสำหรับ
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น และมาตรา 
๒๒ กำหนดว่า การจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ (สำนักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๙, หน้า ๒) อีกทั้งกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๔ กำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความ
เป็นพลเมือง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๖๐, หน้า ๗) นั่นคือเป็นคนดีมี
วินัย เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคมประเทศ และของโลก มีทักษะความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ที่ตอบสนองต่อความต้องการแรงงานและการพัฒนาประเทศ ดำรงชีวิตใน
สังคมอย่างเป็นสุข  การสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพจึงเป็นกลไกหลักของการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษาการเรียนรู้และความท้าทาย ที่
เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ ๒๑ (สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , ๒๕๕๙, หน้า ๑) หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน
จำเป็นต้องมีความเป็นพลวัตก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐานได้ผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัด
การศึกษาไทยให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษที่ ๒๑  และได้ตระหนักถึงภารกิจที่
สำคัญในการพัฒนาประชากรของชาติให้เป็นคนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
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มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๖๒, หน้า ๒๒) ดังนั้นโรงเรียนต้องเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาใน
มิติที่กว้างขึ้น หลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีความเป็นสากลมากขึ้น ต้องมีการพัฒนาทักษะการคิดมาก
ขึ้น และการสอนต่างประเทศต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก
ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ และรับการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิวัตน์ (เจษฎารัตน์ จวรรณตูม, ๒๕๕๗) 
     จากแนวคิดดังกล่าว ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ได้จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ เห็นความสำคัญและความ
จำเป็นที ่ต ้องพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และตามแนวคิดการจัดการศึกษาของโรงเร ียน
มาตรฐานสากลที่มุ ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class 
Standard) ผู ้เร ียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) โดยมุ ่งหวังให้ผู ้เร ียนได้พัฒนาต่อยอด
คุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๖๐ นั้น เพ่ือ
เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าว  
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนพญาไท จึงจัดโครงการนี้อย่าง
ต่อเนื่องและต่อยอดจากปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยปรับกิจกรรมให้น่าสนใจและสนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียนให้มากยิ่งข้ึน  

 
๒. วัตถุประสงค ์
      ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และพัฒนาความสามารถในการฝึกทักษะการใช้ภาษา      
      ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก รู้จักคิดและแก้ปัญหาได้ด้วยบุคลิกภาพท่ีมั่นใจ 
      ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่แตกต่างของประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ (MEP) ที่เข้าร่วมโครงการ มี   

ประสบการณ์และพัฒนาความสามารถในการฝึกทักษะการใช้ภาษา  
๓.๑.๒ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ (MEP) ที่เข้าร่วมโครงการ  

กล้าแสดงออก รู้จักคิดและแก้ปัญหาได้ด้วยบุคลิกภาพท่ีมั่นใจ  
          ๓.๑.๓  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ (MEP) ที่เข้าร่วมโครงการ   
อธิบายวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่แตกต่างของประเทศเพ่ือนบ้าน 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์และพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษา   
          ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และเรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่แตกต่างของ  
          ประเทศเพ่ือนบ้าน มีความกล้าแสดงออก รู้จักคิดและแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่  
          เกิดข้ึนจริง 
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๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ 

เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเสนอ
ขออนุมัติ 

กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 นางสาวจุฑามาศ  
นามจันทร์ดา 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ของแต่ละฝ่าย 
 

กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 - หัวหน ้ากล ุ ่มสาระและ
คณะกรรมการกลุ่มฯ 

๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ 
หัวหน้ากลุ ่มสาระ คณะกรรมการกลุ่ม
สาระ และผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกัน
ปรึกษาหารือ 

กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 - หัวหน ้ากล ุ ่มสาระและ
คณะกรรมการกลุ่มฯ 

๔. ดำเนินการตามแผน สิงหาคม-
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 นางสาวจุฑามาศ  
นามจันทร์ดา 

กิจกรรมที่ ๑  
ประชาสัมพันธ์นักเรียน 
ประชุมนักเรียน MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - 
๖ เพ่ืออธิบายรายละเอียดโครงการ และแจก
เอกสารแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ 

สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 นางสาวจุฑามาศ  
นามจันทร์ดา 

กิจกรรมที่ ๒  
รับสมัคร / คัดเลือกนักเรียน 
แจกเอกสารการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 

สิงหาคม-
กันยายน 
๒๕๖๔ 

 นางสาวจุฑามาศ  
นามจันทร์ดา 

กิจกรรมที่ ๓  
จัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษกับประเทศเพ่ือน
บ้าน โดยนำนักเรียนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ภาษาวัฒนธรรม และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔  นางสาวจุฑามาศ  
นามจันทร์ดา 

๕. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

 นางสาวจุฑามาศ  
นามจันทร์ดา 

๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม ๒๕๖๔  นางสาวจุฑามาศ  
นามจันทร์ดา 

 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    .................................บาท   
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๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

จัดกิจกรรมเรียน
ภาษาอังกฤษกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยนำ
นักเรียนไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านภาษา
วัฒนธรรม และทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ 

ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ (MEP) ที่
เข้าร่วมโครงการ มีประสบการณ์
และพัฒนาความสามารถในการฝึก
ทักษะการใช้ภาษา  

สอบถาม แบบสอบถาม 

จัดกิจกรรมเรียน
ภาษาอังกฤษกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยนำ
นักเรียนไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านภาษา
วัฒนธรรม และทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ 

ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ (MEP) ที่
เข้าร่วมโครงการกล้าแสดงออก 
รู้จักคิดและแก้ปัญหาได้ด้วย
บุคลิกภาพที่มั่นใจ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

จัดกิจกรรมเรียน
ภาษาอังกฤษกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยนำ
นักเรียนไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านภาษา
วัฒนธรรม และทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ 

ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ (MEP) ที่
เข้าร่วมโครงการอธิบายวัฒนธรรม 
ความเป็นอยู่ที่แตกต่างของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ (MEP) ที่เข้าร่วมโครงการ มี
พัฒนาการทางภาษาและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น มีประสบการณ์และพัฒนา
ความสามารถในการฝึกทักษะการใช้ภาษา กล้าแสดงออก รู้จักคิดและแก้ปัญหาได้ด้วยบุคลิกภาพที่มั่นใจ 
อธิบายวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่แตกต่างของประเทศเพ่ือนบ้านได้ มีความสามารถทางการสื่อสารและพัฒนา
ตนเองจากการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงที่มีความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง 
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 ๗.๒  เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เนื่องจากการติดต่อประสานงาน 
การขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ และการร่วมมือกันแก้ปัญหาของผู้เรียน จนทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทาง
ภาษาและทักษะชีวิต 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวจุฑามาศ นามจันทร์ดา) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท  
               
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    ห้องเรียนนวัตกรรมออนไลน์เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

  เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน    
หัวหน้าโครงการ   นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา,นางสาวศศิธร  เขียวกอ,            

  นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด  ๔  ว่าด้วยการจัดการศึกษามาตรา  ๒๒  การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าด้วยผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ศักยภาพ 
         ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น โรงเรียนพญาไทได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนจึงได้ร่วมกับบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จัดทำโครงการห้องเรียนนวัตกรรมออนไลน์เพ่ือ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบการเรียนคณิต วิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณรูปแบบใหม่ผ่านสื่อ
ดิจิทัล โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุงและ
พัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงสุด  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพือ่เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอน  ทำให้ครูสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจและสนุกท่ีจะเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากขึ้น  
๒.๓ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาการศึกษา  โดยเริ่มต้นจากวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๓.๑.๑  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓  จากผลการเรียนของปีการศึกษา  
๒๕๖๓ 
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     ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     ๓.๒.๑  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

               ๓.๒.๒ นักเรียนได้รับความสนุกและได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มากขึ้น 
๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ พ.ค. ๒๕๖๔  หัวหน้าโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. ๒๕๖๔  หัวหน้าโครงการ 
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. ๒๕๖๔  หัวหน้าโครงการ 
๔. ดำเนินการตามแผน    

๔.๑ ปรับปรุงคอมห้องเรียนนวัตกรรมออนไลน์ 
๔.๒ ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และแอพลิ
เคชั่น Learn Education ในห้องเรียน
นวัตกรรมออนไลน์ 
๔.๓ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ Up date 
โปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมต่อการ
เรียนการสอน 
๔.๔ ตรวจเช็คอุปกรณ์ท่ีชำรุดและดำเนินการ
ซ่อมแซม 
๔.๕ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริษัท Learn 
Education  เพ่ือรับหนังสือเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๔.๖ ติดต่อขอรับรหัสการเข้าเรียนระบบ
โปรแกรมจากผู้ประสานงานของบริษัท Learn 
Education  
๔.๗ เข้าเรียนในระบบและรายงานปัญหาต่อ
เจ้าหน้าที่ 
๔.๘ ดำเนินการสอบ Mock Up O-Net By 
Learn Education ป.๖ 
๔.๙ รายงานผลการเรียนการสอนต่อผู้บริหาร
และคณะครูที่เก่ียวข้องในการจัดการเรียนการ
สอนในภาคเรียนที่  ๑ และในภาคเรียนที่  ๒  

พ.ค. ๒๕๖๔ 
พ.ค. ๒๕๖๔ 

 
 

พ.ค. ๒๕๖๔ 
 
 

พ.ค. ๒๕๖๔ 
 

พ.ค. ๒๕๖๔ 
 
 

พ.ค. ๒๕๖๔ 
 
 

ตลอกปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 คณะกรรมการโครงการ 
ผู้บริหาร 

 
คณะกรรมการโครงการ 

เจ้าหน้าที่จากบริษัท Learn 
 

ครูผู้สอน 
 

หัวหน้าโครงการ 
 
 

หัวหน้าโครงการ 
 
 

ครูผู้สอน 
 

ครูผู้สอน 
 

ครูผู้สอน 
 

 

๕. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. ๒๕๖๕  คณะกรรมการโครงการ 
๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. ๒๕๖๕  หัวหน้าโครงการ 

 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
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๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

๑. การจัดสร้างห้องเรียน
นวัตกรรมออนไลน์ 
๒. การเรียนการสอนโดยใช้
ห้องเรียนนวัตกรรมออนไลน์ 

๑. ห้องเรียนนวัตกรรมออนไลน์ 
 
๒. นักเร ียนระดับชั ้นประถมศึกษา      
ปีที ่ ๕ และ ๖ มีผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เ ร ี ย น ใ น ก ล ุ ่ ม ส า ร ะก า ร เ ร ี ย น รู้
คณิตศาสตร์ ต ั ้งแต่ระดับ ๓ ขึ ้นไป 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓  จากผลการเรียนของ
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓. นักเร ียนระดับชั ้นประถมศึกษา      
ปีที ่ ๕ และ ๖ มีผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เ ร ี ย น ใ น ก ล ุ ่ ม ส า ร ะก า ร เ ร ี ย น รู้
ว ิทยาศาสตร์ ตั ้งแต่ระดับ ๓ ขึ ้นไป 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓  จากผลการเรียนของ
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๔. นักเรียนได้รับความรู้  ความเข้าใจ
และมีความสนุกในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
 

๑.  ตรวจสอบ
คุณภาพ 
 
 
๒. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 
 
๓. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
๔. สอบถาม
,สัมภาษณ์ 

๑. แบบประเมิน 
 
 
 
๒. แบบทดสอบ 
 
 
 
๓. แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
๔.  แบบสอบถาม 

๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ ครูได้ใช้สื่อการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมากข้ึน 
๗.๒ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และมีความสนใจเข้าศึกษาต่อระดับชั้น

มัธยมศึกษาในแผนการเรียนวิทย์-คณิต เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
        ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา     
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา      
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๔ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา   
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
หัวหน้าโครงการ   นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา,นางสาวศศิธร  เขียวกอ,            

  นางสาววนัสนันท์  ใจมณี 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  และการศึ กษาตลอดชีวิต  
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  และ
สอดคล้องกับบริบทจุดเน้นของสถานศึกษาและศักยภาพของผู้เรียน  ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น       
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่ง  ที่ สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เรื่องให้
ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (ฉบับปรับปรุง  พ. ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มี
คำสั่งที่  ๓๐ / ๒๕๖๑ ลงวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๑  เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง  พ. ศ.  ๒๕๖๐)   เพื่อให้สถานศึกษานำ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความยืดหยุ่น  เหมาะสมกับบริบท  จุดเน้นของสถานศึกษา  และศักยภาพของผู้เรียน  โรงเรียนพญาไทจึงได้
จัดทำโครงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น  
2. วัตถุประสงค ์

๒.๑  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม  สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน 
     ๒.๒  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่เหมาะสม  เพื่อส่งเสริมและตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษา  ตอบสนองความ
ต้องการ  ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
     ๒.๓  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม  และตอบสนองความต้องการ  และความสนใจของผู้เรียน 
     ๒.๔  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ  จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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3. เป้าหมาย 
๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

๓.๑.๑  โรงเรียนมีหลักสูตรมาตรฐานสากล  หลักสูตร Mini  English  Program  ที่สมบูรณ์    
๓.๑.๒  ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๑.๓  นักเรียนร้อยละ  ๙๐  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะ  และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ตามทีก่ำหนดไว้ในหลักสูตร 
      ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑  โรงเรียนมีหลักสูตรมาตรฐานสากล  หลักสูตร Mini  English Program  ที่สมบูรณ์
และมีมาตรฐาน  พร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓.๒.๒  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             ๓.๒.๓  นักเรียน  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กำหนดไว้ในหลักสูตร  และมีมาตรฐาน  มีคุณภาพตามรูปแบบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ พ.ค. ๒๕๖๔  หัวหน้าโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. ๒๕๖๔  หัวหน้าโครงการ 
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. ๒๕๖๔  หัวหน้าโครงการ 
๔. ดำเนินการตามแผน    

    ๔.๑ ทบทวนให้บุคลากรทุกคนทราบคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐  ลง
วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เรือ่งให้ใช้มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร ์ และสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  (ฉบับปรับปรุง  พ. ศ. ๒๕๖๐)   
    ๔.๒ ปรับโครงสร้างเวลาให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบาย  จุดเน้นของกระทรวงฯ  และ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   ๔.๓ จัดทำโครงสร้างรายวิชา  คำอธิบาย
รายวิชา  และจัดทำหลักสูตร 
   ๔.๔ นำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ   
   ๔.๕ นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  การใช้หลกัสูตร  
การพัฒนาหลักสูตร  การจัดหาสื่อการเรียนรู้  
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผล
ประเมินผล  การวิจ ัย  และการพัฒนาการ
เรียนรู้ 

๙ – ๑๐ พ.ค. 
๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๑ – ๒๐ พ.ค. 
๒๕๖๔ 

 
๑๑ – ๒๐ พ.ค. 

๒๕๖๔ 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการโครงการ 
และคณะครู 

 
คณะกรรมการโครงการ 

และคณะครู 
 

ผู้บริหาร 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   ๔.๖ สนับสนุน  ช่วยเหลือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั ้งรายวิชาพื ้นฐาน  และรายวิชา
เพ่ิมเติม  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๔.๗  ส่งเสริม  สนับสนุน  การประกวด  
แข่งขันทักษะทางวิชาการทุกระดับ  ทั้งงาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน  งานและ  กิจกรรม
โรงเรียนมาตรฐานสากล    งานสอบการแข่งขัน
วิชาการนานาชาติ  งานสอบแข่งขันโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ของ  สสวท. 
การสอบโครงการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  ของ  สสวท.ทำงานรวมกับประเทศ
เทศเกาหลี  การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ  ฯลฯ 
   ๔.๘  สนับสนุน  ส่งเสริมการอบรม  ศึกษาดู
งานการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาหลักสูตรงาน
วิชาการ 
   ๔.๙  สรุป  และรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. ๒๕๖๕ 
 

ผู้บริหาร 
 
 

ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 
 
 

คณะกรรมการโครงการ 

๕. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. ๒๕๖๕  คณะกรรมการโครงการ 
๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. ๒๕๖๕  หัวหน้าโครงการ 

 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๔๐,๐๐๐ บาท   
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

การจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑. หลักสูตร 
      -  หลักสูตรสถานศึกษา  
หลักสูตรมาตรฐานสากล 
      -  หลักสูตรสถานศึกษาโครงการ   
Mini  English  Program 
๒. ความรู้ความสามารถ  และ
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูตามหลักสูตรที่กำหนด 
๓. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย  (เกรด)  ตั้งแต่
ระดับ ๓ ขึ้นไป  และร้อยละ ๘๕ มี
สรรถนะคุณลักษณะ 

๑.  ตรวจนับ  
 และ ตรวจสอบ
คุณภาพ 
 
 
๒.  การนิเทศภายใน 
 
 
๓.  การจัดเก็บข้อมูล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 
 

๑.  แบบประเมิน 
 
 
 
 
๒.  แบบประเมิน 
 
 
๓.  แบบเก็บข้อมูล 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

อันพึงประสงค์  ตามที่กำหนดใน
หลักสูตร 
๔. จำนวนนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จ
ในการประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ 
๕. ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึง 
พอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ในระดับมาก - มากที่สุด คิดเป็น     
ร้อยละ ๘๐ 

 
 
๔.  ส่งนักเรียนเข้า
ประกวดแข่งขัน 
๕.  ใช้แบบสอบถาม 
  และวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
๔.  แบบเก็บข้อมูล 
 
๕.  แบบสอบถาม 

 

๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  สถานศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

       ๗.๒  สถานศึกษาพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
        ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
          รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการปีการศึกษา 2564
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
---------------------------
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ชื่อโครงการ    สานสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม 
      แห่งการเรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบ  
                                                     คุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารรและการจัดการจัดการ               
                         มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ           
หัวหน้าโครงการ                                 นางสาวนันทิดา ศรีสังข์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสำคัญที่สุด สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ต้องเน้น
ความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับสังคม ครอบครัว ชุมชนและทักษะในการ
ประกอบอาชีพในการดำรงชีวิต การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนต้อง
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจัดการเรียนการสอนผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง  ๆ โดยเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

หลักสูตรระดับปฐมวัยพุทธศักราช 2560 มีการจัดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับ
การพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย      
มีสำนึกความเป็นไทย ภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรมในความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
อย่างมีคุณภาพ และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย โดยร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

โรงเรียนพญาไท ตระหนักจึงได้จัดทำโครงการสานสัมพันธ์บ้าน – โรงเรียน เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือให้
ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็กและสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้เด็กท่ีบ้านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ 

๑. กิจกรรมรับน้องใหม่ 
๒. กิจกรรมสารสัมพันธ์ 
๓. กิจกรรมเชิญผู้ปกครอง มาลองเป็นครู 
๔. กิจกรรมรอยเชื่อมต่อการจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลกับประถมศึกษาปีที่ 1 
๕. กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
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2. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

  ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีความกล้าพูดกล้าแสดงออกตามสานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตนได้ 
๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
๒.๕ เพ่ือให้นักเรียนสามารถฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบกับเรื่องที่ฟังได้   
๒.๖ เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้                                                                     
๒.๗ เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา 
๒.๘ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
๒.๙ เพ่ือให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
๒.๑๐ เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.๑.๑ นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ  

  3.๑.๒ นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 มีความกล้าพูดกล้าแสดงออกตามสานการณ์ต่าง ๆ  
3.๑.๓ นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตนได้ 
3.๑.๔ นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
3.๑.๕ นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 สามารถฟังผู้อ่ืนพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบกับเรื่องที่ฟังได้   
3.๑.๖ นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 สามารถอ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้                                                                     
3.๑.๗ นักเรียนอนุบาลร้อยละ 90 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา 
3.๑.๘ นักเรียนอนุบาลร้อยละ 90 อยากเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
3.๑.๙ นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

     3.๑.๑๐ ผู้ปกครองร้อยละ 85 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
3.2.2 นักเรียนมีความกล้าพูดกล้าแสดงออกตามสานการณ์ต่าง ๆ 
3.2.3 นักเรียนเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตน 
3.2.4 นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
3.2.5 นักเรียนสามารถฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบกับเรื่องที่ฟัง  
3.2.6 นักเรียนสามารถอ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์                                                              
3.2.7 นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา 
3.2.8 นักเรียนอยากเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

3.2.9 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
3.2.๑๐ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
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4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564 36,๐๐๐ นางสาวนันทิดา ศรีสังข์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564  นางสาวนันทิดา ศรีสังข์ 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ดำเนินการตามแผน ก.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรับน้องใหม่    
1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
2 ดำเนินกิจกรรมรับน้องใหม่                  

ระดับชั้นอนุบาล 1 และนักเรียนที่เข้า
เรียนใหม่ระหว่างชั้นอนุบาล 2             
และอนุบาล 3 

 ๓,๐๐๐ คณะกรรมการดำเนินงาน 

3 ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม ก.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ก.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารสัมพันธ์    
1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
2 ออกแบบและจัดทำสารสัมพันธ์ประจำ

หน่วยการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น 
มิ.ย. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 

๓ จัดทำเอกสาร(ดิจิตอล)สารสัมพันธ์
ประจำหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละ
ระดับชั้นและดำเนินแจกให้นักเรียนนำ
กลับไปทำร่วมกับผู้ปกครองที่บ้าน 

ก.ค. 2564 1๐,๐๐๐ คณะกรรมการดำเนินงาน 

4 ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม มี.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเชิญผู้ปกครอง มาลอง
เป็นครู 

   

1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
2 จัดทำเอกสารเช ิญผู ้ปกครองมาร ่วม

กิจกรรม 
 

ก.ค. 2564 
 คณะกรรมการดำเนินงาน 

3 ผู ้ปกครองมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในห้องเรียน 

ก.ค. 2564 – 
มี.ค. 2564 

 คณะกรรมการดำเนินงาน 

4 ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม มี.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมรอยเชื่อมต่อ         
การจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลกับ
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

   

1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2 ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยการแนะแนว

นักเรียนและผู้ปกครองในการวางแผน
เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

ก.พ. 2564 
– 

มี.ค. 2564 

  

3 จัดกิจกรรมตามฐานโดยให้นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ก.พ. 2564 – 
มี.ค. 2564 

2,๐๐๐ คณะกรรมการดำเนินงาน 

5 ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมบัณฑิตน้อย    
1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
2 สำรวจความต้องการและจัดซื ้อชุดครุย

สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 
ม.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 

3 เซ่าชุดครุยสำหรับผู้บริหารเพื่อร่วมพิธี
มอบวุฒิบัตร 

ก.พ. 2564 4,๐๐๐ คณะกรรมการดำเนินงาน 

4 จัดทำเอกสารหนังสือเชิญผู้ที ่เกี ่ยวข้อง
เพ่ือร่วมกิจกรรม 

ก.พ. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 

5 ฝึกซ้อมนักเรียนในการเข้ารับวุฒิบัตร ก.พ. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
6 จัดเตรียมและตกแต่งห้องประชุมสำหรับ

จัดกิจกรรม 
มี.ค. 2564 ๕,๐๐๐ คณะกรรมการดำเนินงาน 

๗ จัดเตรียมอาหารวางและน้ำดื ่มสำหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

มี.ค. 2564 12,๐๐๐ คณะกรรมการดำเนินงาน 

8 ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
9 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    36,๐๐๐  บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
รับน้องใหม่ 

๑. นักเรียนอนุบาลร้อยละ  85  
แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ  
๒. นักเรียนอนุบาลร้อยละ  85   
ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
๓. นักเรียนอนุบาลร้อยละ  85    
มีความกระตือรือร้นในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ 

-สังเกตการร่วมกิจกรรม
และประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียน 

-ประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียน 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
สารสัมพันธ์ 

๑. นักเรียนอนุบาลร้อยละ  80   
สามารถฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบกับเรื่องที่ฟังได้   
๒. นักเรียนอนุบาลร้อยละ  80   
สามารถอ่าน เขียนภาพ และ
สัญลักษณ์ได้   

๓. ทำงานที่ได้รับมอบหมายจน
สำเร็จ                                                                   

-สังเกตจากสารสัมพันธ์
ประจำหน่วย 

-สารสัมพันธ์ประจำ
หน่วย 

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
เชิญผู้ปกครอง มาลอง
เป็นครู 

๑. นักเรียนอนุบาลร้อยละ  85   
ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
๒. ผู้ปกครองร้อยละ  85  มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

-สังเกตการร่วมกิจกรรม
และประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียน 

-ประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียน 

-แบบประเมินความ
พึงพอใจผู้ปกครอง 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
รอยเช ื ่ อมต ่อการจัด
การศ ึ กษาระด ั บชั้ น
อนุบาลกับประถมศึกษา
ปีท่ี 1 

๑. นักเรียนอนุบาลร้อยละ  85  มี
ความกล้าพูดกล้าแสดงออกตาม
สานการณ์ต่าง ๆ 
๒. นักเรียนอนุบาลร้อยละ  90   
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การศึกษา 
๓. นักเรียนอนุบาลร้อยละ  90    
อยากเรียนต่อในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
๓. นักเรียนอนุบาลร้อยละ  85    
มีความกระตือรือร้นในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ 
๔. ผู้ปกครองร้อยละ  85  มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

-สังเกตการร่วมกิจกรรม
และประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียน 
 

-ประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียน 

-แบบประเมินความ
พึงพอใจผู้ปกครอง 

กิจกรรมที ่ 5 กิจกรรม
บัณฑิตน้อย 

๑. นักเรียนอนุบาลร้อยละ  90   
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การศึกษา 
๒. นักเรียนอนุบาลร้อยละ  85    
มีความกระตือรือร้นในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ 

-สังเกตการร่วมกิจกรรม
และประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียน 
 

-ประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียน 

-แบบประเมินความ
พึงพอใจผู้ปกครอง 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

๓. ผู้ปกครองร้อยละ  85  มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนได้รู้จักกับรุ่นพ่ี  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน เกิดความรัก ความสามัคคี 
มีความคุ้นเคย  มั่นใจในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและรู้จักวิธีการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคม  
 7.2  นักเรียนได้ทบทวนบทเรียน  มีความรับผิดชอบและทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ 

7.3  ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
7.๔  นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและอยากเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
7.๕  นักเรียนเกิดความรัก  ความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและอยากศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
 
 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวนันทิดา  ศรีสังข)์ 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
          รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    โครงการท่องไปในโลกกว้าง 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่3 พัฒนาศัยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.4)  

มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.3)  
หัวหน้าโครงการ    นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติสาระสำคัญ ในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
ด้านการศึกษา โดยมาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั ้งแต่  
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และบัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายว่าในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา จึงกำหนด
แนวทางในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียน  
ในห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง 

กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ สอดคล้องตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ที่เชื่อว่าเด็กปฐมวัย
เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก และสอดคล้องตามปรัชญาของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ที่กล่าวว่า การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์  
บนพื้นฐานการเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็ก 
ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือ
สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ  

จากความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนพญาไทจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการท่องไปในโลกกว้าง ระดับปฐมวัย 
เพื่อจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สร้างโอกาสให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรยีน  
นักเรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติอย่างมีความสุข สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า
ในการเรียนรู้ เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการความรู้กับทักษะชีวิต สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข 
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๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว   
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากการสังเกตและการสำรวจแหล่งเรียนรู้  
โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5  
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมตามวัย 
๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ื นในสังคมอย่าง 

มีความสุข 
    

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ ตามแผนที่วาง
ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและเหมาะสมกับวัย 
3.1.2  นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 90 ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 และการสำรวจแหล่งเรียนรู้ 
3.1.3 นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 85 รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสม
ตามวัย 
3.1.4. นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 80 เกิดทักษะชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน 
ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ 
3.2.2 นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ตอบสนองต่อธรรมชาติในการเรียนรู้ ใช้ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ในการสังเกตและสำรวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
3.2.3 นักเรียนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมตามวัย 
3.2.4 นักเรียนเกิดทักษะชีวิต สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และ
ร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข 

 
๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ กรกฎาคม 2564 นโยบายเรียน

ฟรี 15 ปี 
นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ กรกฎาคม 2564  นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ สิงหาคม 2564  นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
4. ดำเนินการตามแผน กันยายน ถึง 

ธันวาคม 2564 
 นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 

และคณะกรรมการ 
 4.1 ประชาส ัมพ ันธ ์ โครงการให้

ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
กันยายน 2564  นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 4.2 กำหนดสถานที่ให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรในระดับปฐมวัย และจัดทำ
ปฏ ิท ินเวลาในการนำน ักเร ียนไป 
ทัศนศึกษา 

ตุลาคม 2564  นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
และคณะกรรมการ 

 4.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

ตุลาคม 2564  นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 

 4.4 จัดทำเอกสารแจ้งผู้ปกครอง ตุลาคม 2564  นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
 4.5 ประสานผู ้ เก ี ่ยวข ้องในระดับ

ปฐมวัยทุกระดับชั้นไปทัศนศึกษา 
พฤศจิกายน ถึง 
ธัวาคม 2564 

 นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
และคณะกรรมการ 

5. ประ เม ิ นผลการดำ เน ิ น งานของ
โครงการ 

กุมภาพันธ์ 
2565 

 นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 

6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม 2565  นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    ................................. บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 
ถึง 3 ทัศนศึกษาตาม
โครงการท่องไปในโลก
กว้าง 

1.นักเรียนสายชั้นอนุบาล ร้อยละ 
100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษาในสถานที่ต่างๆ ตามแผนที่
วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัยและเหมาะสมกับวัย 

2.นักเรียนสายชั้นอนุบาลร้อยละ 
90 ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง 
จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 และการสำรวจแหล่ง
เรียนรู้ 

3.นักเรียนสายชั้นอนุบาล ร้อยละ 
85 รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสม
ตามวัย 
4.นักเรียนสายชั้นอนุบาล ร้อยละ 
80 เกิดทักษะชีวิต ปฏิบัติตนตาม
กฎ กติกา ร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนใน
สังคมอย่างมีความสุข 

1.ส ัง เกตการเข ้าร ่วม
กิจกรรม 
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม 
3.ประเมินความพึงพอใจ 

1.แบบบันทึกรายชื่อ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.แบบบันการเรียนรู้ 
2.แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

5.นักเรียน ผู้ปกครอง และครู พึง
พอใจในการจัดทำโครงการท่องไป
ในโลกกว้าง ระดับปฐมวัย 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในสถานที่ต่าง  ๆ ตามแผนที่วางไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและเหมาะสมกับวัย 
 7.2  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมในการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา มีความสุขสนุกสนาน ที่จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

7.3  นักเรียนเกิดองค์ความรู้ในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขสนุกสนาน ที่จะได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 

7.4  นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
7.5 นักเรียนสามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองได้ แก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ มีคุณธรรม 

จริยธรรมรักสิ่งแวดล้อมในสถานที่ต่างๆและร่วมทำกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์) 
          หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    ปฐมวัยหัวใจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 
จริยธรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก (ตบช. 1.3) 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวณัฐชลัย อำนาจวัฒนกุล 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และเป้าประสงค์ที่ 2 คุณภาพของระบบบริการและระบบพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ได้รับการให้ปรับปรุงให้เป็นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเด็ก
ต้องคำนึงถึงวิธีการที่เหมาะสมกับขั้นตอนพัฒนาการและวัยของเด็ก คำนึงถึงบริบทเชิงสังคมวัฒนธรรมของ
ครอบครัวและชุมชน การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมรู้สึก ร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์ มีพัฒนาการที่ดี
รอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือให้เกิดทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศาสตร์ของพระราชาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และการปฏิบัติตนของคนทุกระดับ 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาน ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันใน
ตนเองที่ดี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาควรจัดให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่หลักสูตร
กำหนด สอดคล้องกับวิถีชีวิต เน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำไปสู่การปฏิบตัิ
ตนที่เหมาะสมในชีวิตประจำวัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการ
ปลูกฝังวิถีคิด อุปนิสัย และพฤติกรรมของเด็กตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้เกิดความคิดก้าวหน้าไป
พร้อมกับความสมดุล จากนโยบายการศึกษาชาติและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพญาไท ระดับปฐมวัย 
จึงจัดทำโครงการปฐมวัยหัวใจพอเพียง เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ รู้จัก
การเก็บออม สามารถพึ่งพาตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และมีทักษะชีวิต ปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย มีคุณธรรม รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อื่นได้
อย่างมีความสุข ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 
 2. กิจกรรมหนูทำได ้
 3. กิจกรรมนักประดิษฐ์รีไซเคิล  
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๒. วัตถุประสงค ์ 
๒.๑ นักเรียนช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
๒.๒ นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๓ นักเรียนมีความรับผิดชอบ 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 85 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
3.1.2 นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 80 มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลง 
3.1.3 นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 80 ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1.4 นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 85 มีความรับผิดชอบ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนแต่งกาย รับประทานอาหาร ใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง 
3.2.2 นักเรียนเข้าแถวและเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ เข้าแถวตามลำดับก่อนหลัง เก็บของเล่นของใช้
เข้าท่ีด้วยตนเอง 
3.2.3 นักเรียนใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง สามารถนำเศษวัสดุเหลือใช้
สร้างสรรค์เป็นสิ่งใหม่ สามารถกะปริมาณอาหารที่ตนเองรับประทานได้อย่างเหมาะสม 
3.2.4 นักเรียนทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมายจนสำเร็จ 

 
4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พฤษภาคม2564 - ณัฐชลัย 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พฤษภาคม 2564 - ณัฐชลัย 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิถุนายน 2564 - ณัฐชลัยและคณะ 
4. ดำเนินการตามแผน กรกฎาคม 2564 - ณัฐชลัยและคณะ 

กิจกรรมที่ 1 เด็กดีมีเงินออม  3,000  
1. วางแผนและเขียนโครงการอนุมัติ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ณัฐชลัยและคณะ 
2. ขออนุมัติโครงการและประชุมชี ้แจง

คณะครูเพื ่อกำหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ - ณัฐชลัยและคณะ 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 
- นักเรียนร่วมกิจกรรมประดิษฐ์
กระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้ 
- จัดกิจกรรมออมเงินของตนเอง 
- ภาพถ่ายการออมเงิน หยอดกระปุก 
- ใบบันทึกกิจกรรม การออมเงิน 

สิงหาคม ๒๕๖๔-
เมษายน ๒๕๖๕ 

- ณัฐชลัยและคณะ 

4. กำกับติดตาม 
- นิเทศการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 

สิงหาคม ๒๕๖๔-
เมษายน ๒๕๖๕ 

- รองผู้อำนวยการ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5. ประเม ินผลการดำเน ินโครงการ 

- แบบประเมินผล 
เมษายน ๒๕๖๕ - ณัฐชลัยและคณะ 

6. รายงานผลโครงการ 
- สรุปรายงานโครงการเป็นรูปเล่ม 

เมษายน ๒๕๖๕ - ณัฐชลัยและคณะ 

กิจกรรมที่ 2 หนูทำได้  3,500  
1. วางแผนและเขียนโครงการอนุมัติ มิถุนายน๒๕๖๔ - ณัฐชลัยและคณะ 
2. ขออนุมัติโครงการและประชุมชี ้แจง

คณะครูเพื ่อกำหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ - ณัฐชลัยและคณะ 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดประสบการณ์สอดแทรก
การพ่ึงพาตนเองในการปฏิบัติ
กิจกรรมประจำวัน 
- จัดทำป้ายประกาศให้กับนักเรียนที่
ปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอ 
- ภาพถ่ายการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 

สิงหาคม ๒๕๖๔-
เมษายน ๒๕๖๕ 

- ณัฐชลัยและคณะ 

4. กำกับ ติดตาม 
-นิเทศการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 

สิงหาคม ๒๕๖๔-
เมษายน ๒๕๖๕ 

- รองผู้อำนวยการ 

5. ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
-แบบประเมินผล 

เมษายน ๒๕๖๕ - ณัฐชลัยและคณะ 

6. รายงานผลโครงการ 
- สรุปรายงานโครงการเป็นรูปเล่ม 

เมษายน ๒๕๖๕ - ณัฐชลัยและคณะ 

กิจกรรมที่ 3 นักประดิษฐ์รีไซเคิล  3,000  
1. วางแผนและเขียนโครงการอนุมัติ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ณัฐชลัยและคณะ 
2. ขออนุมัติโครงการและประชุมชี ้แจง

คณะครูเพื ่อกำหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ - ณัฐชลัยและคณะ 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 
- บูรณาการในแผนการจัด
ประสบการณ์ในหน่วยโลกสวยด้วยมือ
เรา 
- นักเรียนสร้างสรรค์งานศิลปะ และ
ประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ 
- ภาพถ่ายผลงานประดิษฐ์ของเล่น
ของใช้จากเศษวัสดุ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ -
เมษายน ๒๕๖๕ 

- ณัฐชลัยและคณะ 

4. กำกับติดตาม 
- นิเทศการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 

สิงหาคม ๒๕๖๔ -
เมษายน ๒๕๖๕ 

- รองผู้อำนวยการ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5. ประเมินผลการดำเนินโครงการ 

- แบบประเมินผล 
เมษายน ๒๕๖๕ - ณัฐชลัยและคณะ 

6. รายงานผลโครงการ 
- สรุปรายงานโครงการเป็นรูปเล่ม 

เมษายน ๒๕๖๕ - ณัฐชลัยและคณะ 

5.  งบประมาณทั้งโครงการ    10,000 บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 เด็กดีมีเงิน
ออม 

นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 80 
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การสังเกตการร่วม
กิจกรรมของนักเรียน 

แบบสังเกตการร่วม
กิจกรรมของนักเรียน 

กิจกรรมที่ 2 หนูทำได้ -นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 85 
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน 
-นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 80 มี
ระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อตกลง 
-นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 85 มี
ความรับผิดชอบ 

การสังเกตพฤติกรรรม
การช่วยเหลือตนเองของ
นักเรียน 

แบบบันทึก
พัฒนาการ 

กิจกรรมที่ 3 นักประดิษฐ์รี
ไซเคิล 

นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 80 
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลงานประดิษฐ์นักเรียน แบบบันทึกกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ 
7.2  นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
7.3  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
7.4  นักเรียนมีความรับผิดชอบได้ด้วยตนเอง 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวณัฐชลัย อำนาจวฒันกุล) 
         หวัหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่3 พัฒนาศัยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 (ตัวบ่งชี้ที่ 2.4)  

มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2,)  
หัวหน้าโครงการ    นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การพัฒนา พ.ศ. 2562 ได้กำหนดการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อให้เกิดทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สามารถเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ทั้งนี้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ่งพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม เด็กได้รับการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการ
เด็กตามวัย ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมีกิจกรรมที่หลายหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียร์เจต์ ที่กล่าวว่า การสร้างองค์ความรู้
ของผู้เรียนเกิดจากการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning) มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนพญาไท ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เด็กปฐมวัยใช้กระบวนการเล่นในการเรียนรู้
และค้นพบสิ่งต่าง ๆ รอบตัว การเล่นจึงมีความสำคัญอย่างมาก และต้องเป็นการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือ
ส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมตามวัย ด้านร่างกาย การเล่นช่วยกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัส 
และพัฒนากล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อใหญ่ให้ใช้งานอย่างประสานสัมพันธ์กัน ด้านอารมณ์ จิตใจ ความสุขที่เกิดขึ้น
ขณะที่เล่นช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดี แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้องเล่นอิสระและเล่น
ร่วมกับผู้อื่น ด้านสังคม เด็กเรียนรู้การแบ่งปันและช่วยเหลือ สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
จุดหมายร่วมกันได้ ด้านสติปัญญา เด็กสามารถแสดงความคิด ความรู้สึก ผ่านสื่อ วัสดุ และของเล่น เกิดการใช้
ภาษาในขณะที่เล่น มีความคิดรวบยอด รู้จักแก้ปัญหา รวมทั้ง คิดสร้างสรรค์รูปแบบการเล่นด้วยตนเอง  
การเล่นที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเหมาะสมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนจึงจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็ก
และส่งเสริมให้เด็กมรพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย สนามเด็กเล่น พื้นที่เล่นน้ำ
เล่นทราย มีสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัย และเพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นและเรียนรู้ตามธรรมชาติ เหมาะสมกับวัย สอดคล้องตามพัฒนาการ 
ส่งผลให้พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ  

 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนอนุบาล โรงเรียนพญาไท ร้อยละ 100 เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ ห้องศูนย์สื ่อปฐมวัย   
สนามเด็กเล่น พ้ืนที่เล่นน้ำเล่นทราย 
3.1.2  นักเรียนอนุบาล โรงเรียนพญาไท ร้อยละ 90 มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย 
3.1.3 แหล่งเรียนรู้ห้องศูนย์สื ่อปฐมวัย สนามเด็กเล่น พื้นที่เล่นน้ำเล่นทราย ได้รับการพัฒนา 
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนอนุบาลเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย สนามเด็กเล่น พื้นที่เล่นน้ำ 
เล่นทรายอย่างสม่ำเสมอ  
3.2.2 นักเรียนอนุบาลมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมตาม
วัย 
3.2.3 แหล่งเรียนรู้ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย สนามเด็กเล่น พ้ืนที่เล่นน้ำเล่นทราย มีสิ่งอำนวยความสะดวก 
ปลอดภัย และเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ กรกฎาคม 2564  นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ กรกฎาคม 2564  นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ กรกฎาคม 2564  นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
4. ดำเนินการตามแผน สิงหาคม 2564 

ถึง มีนาคม 
2565 

 นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
และคณะกรรมการ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้องศูนย์ส่ือปฐมวัย 
 1.1 จัดทำตู้วางสื่อและของเล่นในมุม

ประสบการณ์ต่างๆ ในห้องศูนย์สื่อ
ปฐมวัย 

สิงหาคม 2564 
ถึง กุมภาพันธ์ 

2565 

 รองผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารทั่วไป และคณะ 

 
1.2 จัดทำป้ายหรือสติกเกอร์ตบแต่ง
ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และพื้นที่เล่นน้ำเล่นทราย 

 2.1 ซ่อมแซมรั้วสนามเด็กเล่น สิงหาคม 2564 
ถึง กุมภาพันธ์ 

2565 

 รองผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารทั่วไป และคณะ 

 
2.2 ปรับปรุงเครื่องเล่นสนามที่ชำรุด  
2.3 ปรุงปรับพ้ืนที่เล่นน้ำเล่นทราย  
2.4 จ ัดทำพื ้นที ่ เล ่นน ้ำเล ่นทราย
สำหรับเด็กปฐมวัย 

 

2.5 จัดทำตู้เก็บของบริเวณพื้นที่เล่น
น้ำเล่นทราย 

 

5. ประ เม ิ นผลการดำ เน ิ น งานของ
โครงการ 

มีนาคม 2565  นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 

6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม 2565  นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ 
 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    .............................. บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

1.พัฒนาห้องศูนย์สื่อ
ปฐมวัย 

1.1 นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 100 
เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ “ห้องศูนย์สื่อ
ปฐมวัย” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

1.2 ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้ปกครองต่อการเข้า
ใช้บริการห้องศูนย์สื่อปฐมวัย 

1.1.1 ตรวจตารางการ
เข้าใช้ห้องศูนย์สื่อ
ปฐมวัย 
1.1.2 ประเมินความพึง
พอใจ 

1.1.1.1 บันทึก
ตารางการเข้าใช้ห้อง
ศูนย์สื่อปฐมวัย 
1.1.1.2 แบบ
ประเมินความพึง
พอใจ 

2.ปรับปรุงสนามเดก็เล่น 
และพ ื ้นท ี ่ เล ่นน ้ำเล่น
ทราย 

1. นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 100 
เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ สนามเด็กเล่น 
พ้ืนที่เล่นน้ำเล่นทราย 
2. ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้ปกครองต่อการเข้า
ใช้บริการ 

1.1.1 ตรวจตารางการ
เข้าใช้สนามเด็กเล่น 
1.1.2 ประเมินความพึง
พอใจ 

1.1.1.1 บันทึก
ตารางการเข้าใช้
สนามเด็กเล่น 
1.1.1.2 แบบ
ประเมินความพึง
พอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ “หอ้งศูนย์สื่อปฐมวัย” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ตลอดปีการศึกษา 
 7.2  นักเรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเล่น ลงมือกระทำ รับรู้
สิ่งต่าง ๆ โดยการใช้ประสาทสัมผัส ผ่านแหล่งเรียนรู้ สนามเด็กเล่น พื้นที่เล่นน้ำเล่นทราย และห้องศูนย์สื่อ
ปฐมวัย 
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7.3  นักเรียนได้รับศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งผลให้พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้รับการพัฒนาอย่างองค์รวม 
เต็มตามศักยภาพ เหมาะสมตามวัยและพัฒนาการ 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
     ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ     พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ                 ใหม ่    
                                            ต่อเนื่อง   
กลุ่มงาน           บริหารงานวชิาการ                 บริหารงานบุคคล 
                                                บริหารงานงบประมาณ         บริหารทั่วไป    
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที ่๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบายสพฐ.  ข้อที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.  ข้อที่ ๕ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หัวหน้าโครงการ     นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล   

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  อาคารสถานที่ บรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในสถานศึกษาภาคบังคับให้กับ
ผู้เรียน ได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอ่ืน 
รวมทั้งเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการสอนของครู 

ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ การปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม 
เหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ รวมทั้งโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัย
ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆใน
การจัดกิจกรรม สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรง ทนทาน และพร้อมใช้งาน โรงเรียนจึงต้อง
ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้
นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนที่หลากหลาย มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียน อาคารประกอบและอื่นๆ เช่น การจัดสวนหย่อม การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
และบริเวณโรงเรียนซึ่งจำเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนาปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งผลให้โรงเรียน และนักเรียนมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนพญาไท เห็นความสำคัญและตระหนักในสิ่งเหล่านี้ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือให้โรงเรียนมี
ความสมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล 
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๒.  วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดปลอดภัย 
มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่น สวยงาม และจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม เป็นสื่อการเรียน และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ภายในและภายนอกให้เอ้ือต่อการศึกษา และการให้บริการแก่
หน่วยงานและประชาชนในชุมชน 
 
๓.  เป้าหมาย   
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   ๓.๑.๑  ร้อยละ ๙๐ ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอยู่ในสภาพปลอดภัยและใช้งานได้ดี 
  ๓.๑.๒  โรงเรียนพญาไท ปรับสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น และมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
  ๓.๑.๓  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  โรงเรียนพญาไทมีการพัฒนาจัดสภาพแวดล้อม ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ให้ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ และอยู่ในสภาวะที่ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น สะอาด มี
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนสำหรับนักเรียน มีระบบสุขาภิบาลที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
 
๔.  วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ / กิจกรรม  

 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 
 นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

๔. ดำเนินการตามแผน พฤษภาคม 
๒๕๖๔ - 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

 คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ ดูแลรักษา ปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ภายในโรงเรียน 

   

๑ ตัดแต่งต้นไม้โดยรอบบริเวณโรงเรียน กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 คณะกรรมการดำเนินงาน 

๒ ปลูกต้นไม้ทดแทนของเดิม บริเวณป้าย
โรงเรียน และรอบ ๆ ลานโดม 

กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 คณะกรรมการดำเนินงาน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๓ เปลี่ยนป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวฯ รัชกาลที่ 10 บริเวณ
อาคารเรียน ๑ และอาคารเรียน ๒ 

กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน  
อาคารประกอบต่างๆ 

   

๑ เปลี่ยนกระเบื้องทางเดินอาคารเรียนที่
ชำรุด 

ตุลาคม ๒๕๖๔  คณะกรรมการดำเนินงาน 

๒ ปรับปรุงห้องธุรการโรงเรียน ตุลาคม ๒๕๖๔  คณะกรรมการดำเนินงาน 
๓ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ตุลาคม ๒๕๖๔  คณะกรรมการดำเนินงาน 
     

กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์สำหรับสำนักงาน สำหรับแหล่งเรียนรู้
อาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ 

   

     
๕. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มีนาคม ๒๕๖๕  นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ 
๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม ๒๕๖๕  นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ 

 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ  ๖๐๐,๐๐๐  บาท   
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ ๑ ดูแลรักษา 
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน 

มีสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน
สะอาด ร ่มร ื ่ น  สวยงาม และ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 

- ตรวจสอบสภาพจริง 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

-แบบตรวจสอบ 

-แบบประเมิน 

กิจกรรมที ่ ๒ ปรับปรุง 
ซ ่อมแซมอาคารเร ียน  
อาคารประกอบต่างๆ 

ม ี ก า ร จ ั ด ส ภ า พ ห ้ อ ง เ ร ี ย น 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกเพียงพอสำหรับจัดกิจกรรม 

- ตรวจสอบสภาพจริง 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

-แบบตรวจสอบ 

-แบบประเมิน 

กิจกรรมที ่ ๓ ปรับปรุง 
ซ ่อมแซม จ ัดหาว ัสดุ  
ค ร ุ ภ ั ณ ฑ ์ ส ำ ห รั บ
สำนักงาน สำหรับแหล่ง
เ รี ย น ร ู ้ อ า ค า ร เ ร ี ย น  
อาคารประกอบต่างๆ 

มีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับสำนักงาน 
สำหรับแหล่งเรียนรู้  อาคารเรียน  
อาคารประกอบต่างๆ  

- ตรวจสอบสภาพจริง 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

-แบบตรวจสอบ 

-แบบประเมิน 
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๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนพญาไท มีการจัดสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ่ง
อำนวยความสะดวกเพียงพอ บริเวณโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม เป็น
สื่อการเรียน และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน   
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    ( นายเฉลิมวุฒิ   มาตยาบุญ ) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
       ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางแสงอรุณ  มโนมัยอุดม ) 
          รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

202 
 

ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
     ข้อที่ ๔ สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
     ข้อที่ ๔ สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน   
หัวหน้าโครงการ    นางลักขณา  กลิ่นเฟ่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

สังคมไทยในปัจจุบันมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน ทำให้ประสบกับปัญหาต่าง  ๆ 
มากมายและส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตและจิตใจของเด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ในวัยเรียนที่ผู้ปกครองต้อง
ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด บางครั้งก็ต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างเร่งด่วน 
ต้องการความรัก ความเอาใจใส่จากผู้ใหญ่  รวมถึงวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาสู่ในสังคมไทย ซึ่งมีผลทำให้
วัฒนธรรมเดิมอ่อนแอลง  เด็กและเยาวชนต้องตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคม  และ
วัฒนธรรมซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดความล้มเหลวทั้งการเรียน  และความไม่ม่ันคงในอนาคต 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วย
วิธีการและเครื่องมือทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูประจำชั้นเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน  กระบวนการใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การพัฒนานักเรียน  
การแก้ไข และการส่งต่อ นอกจากนี้ยังต้องอาศัยการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู ้ปกครอง 
ผู้เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอก รวมทั้งมีการส่งเสริมสนับสนุนจากโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้อง
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยอยู่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
อาศัยการทำงานที่เข้มแข็งของบุคลากรทุกฝ่ายดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ลุล่วงไป
ได้ด้วยดี มีการจัดทำเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีการดูแล ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม และแก้ไข 
ความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยตรงตามเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนพญาไท   
จึงได้มีการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
๒.๒ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เกิดความรู้ ความเข้าใจและใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๓ เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพ 
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๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1   ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาและเข้าใจในการดำเนินงาน
ระบบช่วยเหลือนักเรียน 

3.1.2   โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลร้อยละ ๑๐๐  
๓.๑.๓   นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการเยี่ยมบ้านภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
3.1.๔   นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุปกรณ์การศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

ตามความเหมาะสม 
๓.๑.๕   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนได้รับการคัดกรอง เยี่ยมบ้าน และดำเนินการช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามความเหมาะสม 

3.2.2  นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุปกรณ์การศึกษา ได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
3.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และเข้าใจในการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     

คัดกรอง ป้องกัน แก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
๓.๒.๔ โรงเรียนมีการดำเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

๔. วิธีการดำเนินงาน 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค.2564 - นางลักขณา  กลิ่นเฟื่อง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย.2564 - ผู้บริหาร 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย.2564 - ผู้บริหาร 
4. ดำเนินการตามแผน  - คณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

  นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว 

 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย.๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. ต ิดต ่อว ิทยาการจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ 
มิ.ย.๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 

 3. ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มิ.ย.๒๕๖๔, 
พ.ย.๒๕๖๔ 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 5. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน
ผู้บริหาร 

ก.ค.๒๕๖๔ - นางลักขณา   กลิ่นเฟ่ือง 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน   - นางสาวศุภรัสมิ์  ปิ่นมณีวงศ์ 
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย.๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. แจกแบบคัดกรองโดยใช้ SDQ ให้แก่

ครูประจำชั้น 
มิ.ย.๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 



 
 

204 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 3. ครูประจำชั ้นดำเนินการคัดกรอง

นักเรียน 
มิ.ย.๒๕๖๔, 
พ.ย.๒๕๖๔ 

- ครูประจำชั้น 

 4. สรุปผลที่ได้จากการคัดกรองนักเรียน มิ.ย.๒๕๖๔ - ครูประจำชั้น 
 5. จัดทำข้อมูลสารสนเทศจากการคัด

กรองรายห้องเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
มิ.ย.๒๕๖๔, 
พ.ย.๒๕๖๔ 

 ครูประจำชั้น 

 6. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน
ผู้บริหาร 

มี.ค.๒๕๖๕ ๑,๐๐๐.- คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  - นางสาวอมรทิพย์  พึ่งสังข์ 
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย.๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. จัดทำบันทึกการเยี่ยมบ้านให้แก่ครู

ประจำชั้น 
มิ.ย.๒๕๖๔ - ครูประจำชั้น 

 3. ดำเนินการเยี ่ยมบ้านนักเรียน ภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 

มิ.ย.๒๕๖๔, 
พ.ย.๒๕๖๔ 

- ครูประจำชั้น 

 4. สรุปผลการเยี่ยมบ้านประจำห้องเรียน มิ.ย.๒๕๖๔, 
พ.ย.๒๕๖๔ 

- ครูประจำชั้น 

 5. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน
ผู้บริหาร 

มี.ค.๒๕๖๕ ๑,๐๐๐.- คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมมอบทุนและอุปกรณ์
การศึกษา 

  นายประดิษฐ  วงค์ยา 

 ๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย.๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๒. สำรวจความขาดแคลนทุนทรัพย์และ

อุปกรณ์ในการศึกษา 
มิ.ย.๒๕๖๔ - ครูประจำชั้น 

 ๓. ประสานความร ่วมม ือไปย ังภาคี
เครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือ 

มิ.ย.๒๕๖๔ - ครูประจำชั้น 

 ๔. ดำเนินการจัดสรรทุนและอุปกรณ์
การศึกษาตามความเหมาะสม 

มิ.ย.๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๕. จ ัดกิจกรรมมอบทุนและอุปกรณ์
การศึกษา 

มิ.ย.๒๕๖๔ ๕,๐๐๐.- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๕. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน
ผู้บริหาร 

มิ.ย.๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมโฮมรูม   นางสาวอภิชยา  เกิดมณี 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย.๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๒. จัดกิจกรรมโฮมรูม มิ.ย.๒๕๖๔ - ครูประจำชั้น 
 ๓. จ ัดก ิจกรรมป ้องก ัน แก ้ป ัญหา

พฤติกรรม พัฒนาและเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต 

มิ.ย.๒๕๖๔ - ครูประจำชั้น 
คณะกรรมการดำเนินงาน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ๔. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน

ผู้บริหาร 
มิ.ย.๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านตามความเหมาะสม 

  นางสาวพิณพิชา  เพียรมานะ 

 ๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย.๒๕๖๔ - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๒. นำข้อมูลปัญหาของนักเรียนมาทำการ

วิเคราะห์ 
มิ.ย.๒๕๖๔, 
พ.ย.๒๕๖๔ 

- ครูประจำชั้น 

 ๓. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา จัดทำทำเนียบ
และวิธีการในการติดต่อ ส่งต่อ 

มิ.ย.๒๕๖๕ - คณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๓. ติดต่อผู้ปกครอง บิดา มารดา เพื่อรับ
ฟังปัญหา ร่วมกันแก้ไขปัญหา 

มิ.ย.๒๕๖๔, 
พ.ย.๒๕๖๔ 

- ครูประจำชั้น 

 ๔. ประสานและส ่งต ่อผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญ        
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

มิ.ย.๒๕๖๔, 
พ.ย.๒๕๖๔ 

- คณะกรรมการ 

 ๔. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน
ผู้บริหาร 

เม.ย.๒๕๖๕ ๑,๐๐๐.- คณะกรรมการ 

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา   นางสาวสุวรรณา  แย้มอรุณ 
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ย.๒๕๖๔ - คณะกรรมการ 
 2. สำรวจความต้องการในการศึกษาต่อ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ธ.ค.๒๕๖๔ - คณะกรรมการ 

 3. ทำหนังสือเชิญไปยังโรงเรียน ม.ค.๒๕๖๕ - คณะกรรมการ 
 4. ดำเน ินการจ ัดก ิจกรรมแนะแนว

การศึกษา  
ก.พ.๒๕๖๕ ๕,๐๐๐.- คณะกรรมการ 

 5. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน
ผู้บริหาร 

มี.ค.256๕  คณะกรรมการ 

5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค.256๕ - คณะกรรมการ 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน เม.ย.256๕ ๓,๐๐๐.- นางลักขณา  กลิ่นเฟื่อง 

 
5.  งบประมาณ  40,000.- บาท  
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6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. พัฒนาบุคลากร
ด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ครูร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมการ
อบรมพัฒนาด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

การประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมการ
อบรม 

นางลักขณา  กลิ่นเฟ่ือง 

๒. กิจกรรมการคัด
กรองนักเรียน 

นักเรียนได้ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การคัดกรองข้อมูลรายเป็น
บุคคลตามกลุ่มไว้ใจ  กลุ่มไว้ใจ 
กลุ่มใส่ และกลุ่มห่วงใย 

การบันทึกการคัด
กรองพฤติกรรม
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

แบบบันทึกการ
คัดกรอง
พฤติกรรม
นักเรียนเป็น
รายบุคคล 

นางสาวศุภรัสมิ์   
ปิ่นมณีวงศ์ 

๓. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ
เยี่ยมบ้านภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนราย
ห้องเรียน/โรงเรียน 

แบบบันทึกการ
เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

นางสาวอมรทิพย์   
พ่ึงสังข์ 

๔. กิจกรรมมอบทุน
และอุปกรณ์การศึกษา 

นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และอุปกรณ์การศึกษาร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสม 

การประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจใน
การรับการ
ช่วยเหลือ 

นายประดิษฐ  วงค์ยา 

๕. กิจกรรมโฮมรูม ครูร้อยละ ๑๐๐ ทำกิจกรรมโฮม
รูมเพ่ือป้องกัน แก้ปัญหาและ
พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 

บันทึกกิจกรรมโฮมรูม แบบบันทึก
กิจกรรมโฮมรูม 

นางสาวอภิชยา   
เกิดมณี 

๖ .  ก ิ จ กร รมส ่ ง ต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ตามความเหมาะสม 

โรงเรียนมีหน่วยงานภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ/
ภาคีเครือข่ายในการ
ส่งต่อ 

แบบบันทึกการ
ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ 

นางสาวพิณพิชา   
เพียรมานะ 

๗ม. กิจกรรมแนะแนว
การศึกษา 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ร้อยละ ๑๐๐ สามารถเลือก
ศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามเหตุผล
ของแต่ละคน 

การประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจใน
การรับการ
ช่วยเหลือ 

นางสาวสุวรรณา   
แย้มอรุณ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
 7.2  นักเรียนทุกคนจะได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสมและมีการส่งเสริมพัฒนาด้านการเรียน 

7.3  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างรอบด้าน 
7.4  นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางลักขณา  กลิ่นเฟ่ือง) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ                                     พัฒนางานประชาสัมพันธ์   
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ                                                          
                                                    เรียนรู ้
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                     ข้อที่ ๔  ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐาน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
หัวหน้าโครงการ    นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนพญาไท  จัดตั้งขึ้นเพ่ือการสื่อสารความเข้าใจระหว่างชุมชน โรงเรียน 
ผู้ปกครอง นักเรียนและครู การสื่อสารเป็นด้วยหลากหลายรูปแบบ อทิ เสียงประกาศตามสาย การจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ หนังสือเอกสาร จดหมายข่าวที่อยู่ในรูปแบบกระดาษและอิเลกทรอนิกส์ ตลอดทั้งการจัดทำ
ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น สิ่งที่ช่วยให้งานสำเร็จได้ด้วยดีคือความร่วมมือของบุคลากรและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอกับ
การใช้งาน แต่ในปัจจุบันอุปกรณ์และบุคลากรจำเป็นต้องพัฒนาให้ทันกับความเจริญของเทคโนโลยี ความ
รวดเร็วการสื่อสาร และความชัดเจนของภาพข่าว  ดังนั้นโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์จึงเป็นโครงการที่
ต้องพัฒนาทุกด้านเพื่อให้เท่าทันกับความเจริญของเทคโนโลยี 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือสื่อสารความเข้าใจระหว่างชุมชน โรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนและครู เป็นแนวทางเดียวกันที่
ถูกต้อง ด้วยสื่อหลากหลายรูปแบบ 
๒.๒ เพ่ือพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ สื่อสารรวดเร็ว ถูกต้อง และมีรูปแบบที่ทันสมัย 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  สามารถผลิตข่าวสารสร้างความเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 
3.1.2  จัดทำหนังสือสารสัมพันธ์ปีการศึกษาละ 1 เล่ม  
3.1.3  จัดหาและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ข่าวสารประชาสัมพันธ์รวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ 
3.2.2 หนังสือสารสัมพันธ์มีเนื้อหาครบถ้วนทุกกิจกรรม รูปเล่มสวยงามคงทน 
3.2.3 อุปกรณ์การใช้งานประชาสัมพันธ์เพียงพอและทันสมัยมีคุณภาพดีเยี่ยม 
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๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค.-มิ.ย.64  นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์ 

และคณะ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย-ก.ค.64  
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค.64   
4. ดำเนินการตามแผน ก.ค.64   
กิจกรรมที่ 1 ป้ายประชาสัมพันธ์  70,000 นางสาวศิวพร พันศร 

และคณะ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย-ก.ค.64  
2 ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค.64   
3 ดำเนินการตามแผน ก.ค.64   
4 - จัดทำป้ายทำเนียบครู ก.ค.64 10,000  
 - จัดทำป้ายประกาศต่างๆ  50,000  
 - ซ่อมแซมและจัดหาอุปกรณ์  10,000  
 ใบมีดและอุปกรณ์เครื่องตัดสติก    
 เกอร์ ,สติกเกอร์ ,กระดาษ,    
 เครื่องพิมพ์,หมึก    

กิจกรรมที่ 2 เสียงตามสาย  10,000 นายนิวัติ บุญมานันท์ 
และคณะ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย-ก.ค.64  

2 ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค.64   
3 ดำเนินการตามแผน ก.ค.64   
4 - บริการประกาศเสียงตามสาย    
 - ซ่อมแซมและจัดหาเครื่องเสียง  10,000  

กิจกรรมที่ 3 หนังสือสารสัมพันธ์  400,000 นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์ 
และคณะ  แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย-ก.ค.64  

 ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค.64   
 ดำเนินการตามแผน ก.ค.64   
 - บันทึกภาพ พ.ย.64   
 - เรียบเรียงข้อมูล ธ.ค.64   
 - จัดพิมพ์ ม.ค.65   
 - จัดส่งนักเรียน มี.ค.64   
กิจกรรมที่ 4 บันทึกภาพนิ่งและเคลื่อนไหว  220,000 นายธนพล กลิ่นเดช 

และคณะ  แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย-ก.ค.64  
 ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค.64   
 ดำเนินการตามแผน ก.ค.64   
 - บันทึกภาพแต่ละกิจกรรม    
 - จัดหาอุปกรณ์เก็บข้อมูล  5,000  
 - ซ่อมแซมและจัดหาอุปกรณ์  15,000  
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 - กล้อง,เลนส์,ขาตั้งกล้อง,เครื่อง  200,000  
 - ตัดต่อ,คอมพิวเตอร์    
5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ   นายธนพล กลิ่นเดช 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน   นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์ 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    ......700,000...................บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

1. ป้ายประชาสัมพันธ์ ถูกต้อง สวยงาม ทันเหตุการณ์ ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2. เสียงตามสาย ชัดเจน ถูกต้อง  ทันเหตุการณ์ ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

3. หนังสือสารสัมพันธ์ ภาพและเนื้อหาครบถ้วนทุก
กิจกรรม รูปเล่มสวยงามคงทน 
เสร็จทันกำหนด 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

4.บันทึกภาพ ภาพคมชัด ครบถ้วนกิจกรรม ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  สามารถสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชน โรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนและครู เป็นแนวทาง
เดียวกันที่ถูกต้อง ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ และทันต่อเหตุการณ์ 

7.2  งานประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ สื่อสารรวดเร็ว ถูกต้อง และมีรูปแบบที่ทันสมัย 
 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (.นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์.) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
                                      
 
 



 
 

211 
 

ชื่อโครงการ สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนพญาไท 
ลักษณะโครงการ                        ใหม ่       

     ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน         บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
          บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ     ข้อที่  ๕  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบายสพฐ.     ข้อที่  ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.     ข้อที่  ๕  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 
จริยธรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
หัวหน้าโครงการ      นางสุคนธ์  ใสสะอาด 
ระยะเวลาดำเนินการ                  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

       สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนพญาไท  เป็นกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดจำหน่ายสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของนักเรียนที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และเพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะในการซื้อขาย ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม ผลกำไรที่ได้ นำไปเป็นสวัสดิการแก่ครูและนักเรียนทุกคน และ
นำไปพัฒนาโรงเรียน  เป็นสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียน กิจกรรมสวัสดิการร้านค้าจึงเป็นกิจกรรมที่ให้
ประโยชน์แก่นักเรียนและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนพญาไท ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนพญาไทจึงได้จัดทำ
โครงการสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนพญาไทข้ึนมา 

๒. วัตถุประสงค ์
๒๑. เพ่ือจำหน่ายสินค้าให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง  และชุมชน 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกซื้อสินค้า ตามวัตถุประสงค์ท่ีจะนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน 
๒.๓ เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา  มีความรับชอบต่อหน้าที่และเป็นผู้รับบริการที่ด ี

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนพญาไท ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนร้อยละ 90 มีทักษะ ในการ 
เลือกซื้อสินค้า 

๓.๑.๒ นักเรียนโรงเรียนพญาไท  ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวัสดิการร้านค้าของโรงเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมสวัสดิการร้านค้าของโรงเรียน 

3.๑.๓ นักเรียนโรงเรียนพญาไทร้อยละ 90 ได้รับบริการสินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม 
๓.๑.๔ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนมีความซื่ อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็นผู้รับบริการที่ดี 
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๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           3.2.1  นักเรียนโรงเรียนพญาไท ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน มีทักษะในกิจกรรม
สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนดีขึ้น 
      ๓.๒.๒  นักเรียนโรงเรียนพญาไท ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน มีประสบการณ์ตรงจาก
กิจกรรม สวัสดิการร้านค้าโรงเรียน 
      ๓.๓.๓  นักเรียนโรงเรียนพญาไท ได้รับบริการสินค้าท่ีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม 
       ๓.๓.๔  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลามีความ
รับผิดชอบหน้าที่ และเป็นผู้รับบริการที่ดี 
  ๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ นางสุคนธ์ ใสสะอาด 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ มิถุนายน ๒๕๖๔         - นางสุคนธ์ ใสสะอาด 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิถุนายน ๒๕๖๔         - นางสุคนธ์ ใสสะอาด 

และคณะกรรมการ 
4. ดำเนินการตามแผน พฤษภาคม 2564 – 

มีนาคม 2565 
        - นางสุคนธ์ ใสสะอาด 

และคณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 1   การสั่งซ้ือสินค้า     

 
๑ การสั่งซื้อสินค้า พฤษภาคม ๒๕๖๔-

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ นางสุคนธ์ ใสสะอาด 

และคณะกรรมการ 
๒ การตรวจรับสินค้าท่ีสั่งซื้อ พฤษภาคม ๒๕๖๔-

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ นางสุคนธ์ ใสสะอาด 

และคณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 2 การจำหน่ายสินค้า    
๑ การจำหน่ายสินค้า พฤษภาคม ๒๕๖๔-

มีนาคม ๒๕๖๕ 
 ตามจำนวน
เงินที่ขายได้ 

นางสุคนธ์ ใสสะอาด 
และคณะกรรมการ 

๒ การจัดทำลงบัญชีการจำหน่ายแต่ละวัน พฤษภาคม ๒๕๖๔-
มีนาคม ๒๕๖๕ 

ตามจำนวน
เงินที่ขายได้ 

นางสุคนธ์ ใสสะอาด 
และคณะกรรมการเวร
ขายในแต่ละวัน 

๓ การจัดทำลงบัญชีการจำหน่ายแต่ละวัน 
เป็นรายเดือน 

พฤษภาคม ๒๕๖๔-
มีนาคม ๒๕๖๕ 

ตามจำนวน
เงินที่ขายได้ 

นางสาวษรสิน บัวศรี 

กิจกรรมที่๓        การตรวจนับจำนวน  
                      สินค้าคงเหลือประจำปี  

          
 

๑  การตรวจนับจำนวนสินค้า 
 คงเหลือประจำปี 

มีนาคม  ๒๕๖๕  นางสุคนธ์ ใสสะอาด 
และคณะกรรมการ 

๒ สรุปผลสินค้าคงเหลือ มีนาคม  ๒๕๖๕  นางสุคนธ์ ใสสะอาด 
และคณะกรรมการ 

๓. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มีนาคม  ๒๕๖๕  นางสุคนธ์ ใสสะอาด 
๔. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖๕  นางสุคนธ์ ใสสะอาด 
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5.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

จัดจำหน่ายสินค้า ตามที่สั่งซื้อ จำหน่ายสินค้าได้ตามเป้าหมาย จากบัญชีรายรับ 
รายจ่าย ตามสภาพจริง 

บันทึกรายรับเงิน 
จากการจำหน่าย
สินค้า 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           7.1  นักเรียนร้อยละ 90  ของนักเรียนทั้งหมดมีส่วนร่วมและมีความตระหนักในการจัดกิจกรรม  
และใช้บริการ 
                 จากสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน 
         ๗.2 นักเรียนโรงเรียนพญาไท ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน  ได้ปฏิบัติจริงและนำ
ประสบการณ์ไปใช้ 
                ในชีวิตประจำวันมีทักษะในการซื้อขายมากขึ้น 
          ๗.3 นักเรียน ผู้ปกครอง ซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตนเอง 
          ๗.4 นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และเป็นผู้รับบริการที่ดี 
 
 
 
ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสุคนธ์  ใสสะอาด) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
       
     ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ   โรงเรียนวิถีพุทธ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่      

  ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน      บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
       บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ข้อ 3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง ประสงค์ 
สนองนโยบายสพฐ.  ข้อที ่3 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 

ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดี มีวินัย มี
ความรักในสถาบันของชาติ ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

สนองกลยุทธ์สพป.กทม. ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  2  ปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 
จริยธรรม 

 ข้อ 2. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้เรียน 

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อ 1.2  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
ข้อ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 

หัวหน้าโครงการ นางสาวศิริกาญจน์  สุทธิปัญโญ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนรูปแบบหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมแห่งการพัฒนา
ผู้เรียนสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา โดยนำหลักพุทธธรรม หรือองค์ความรู้ที่เป็นคำ
สอนในพระพุทธศาสนา มาพัฒนาผู ้เร ียนตามหลักไตรสิกขาผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหา
ปัญญา และมีเมตตา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของประเทศ   

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายด้าน
การจัดการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลั กคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
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โรงเรียนพญาไทตระหนักและเห็นความสำคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนวีถีพุทธ โดยนำแนว
ทางการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธมาเป็นกรอบในการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การมีชีวิตที่ดีงาม และนำไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีชาวพุทธเป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้องและนำไปใช้ในดำเนิน
ชีวิต 

  
3. เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีชาวพุทธเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม 
 3.1.2 นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสายชั้นการศึกษาพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจใน
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้องและนำไปใช้ในดำเนินชีวิต  

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       3.2.1  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีชาว
พุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
       3.1.2 นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสายชั้นการศึกษาพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจใน
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้องและนำไปใช้ในดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  
 
๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 64   
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 64   
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. 64   
4. ดำเนินการตามแผน พ.ค. 64 - 

มี.ค.65 
  

กิจกรรมที่ 1 วิถีชาวพุทธ พ.ค. 64 - 
มี.ค.65 

3,000 นางสาวอมรวรรณ เวช
กามา 
นายณัฐพล มะลิทอง 
คณะกรรมการกลุ่มสังคมฯ 

1. ประชุม/แต่งตั้งคณะกรรมการ    
2. จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียน

ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีชาว
พุทธ ดังนี้ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.1 นิมนต์พระจากวัดพระยายังมาที่
โรงเรียนเพื่อให้ผู้บริหาร ครูนักเรียนและ
ผู้ปกครองร่วมกันตักบาตรทุกวัน 
2.2 ปฏ ิบ ัต ิก ิจกรรมตามว ัฒนธรรม
ประเพณีและวันสำคัญของชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ ดังนี้ 
2.2.1 วันสำคัญทางวัฒนธรรม ประเพณี  
      - วันไหว้ครู 
      - ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 
      - ทำบุญถวายอาหารเพลแด่
พระสงฆ์ท่ีมาสอนพระพุทธศาสนา 

 - วันลอยกระทง 
2.2.2 วันสำคัญทางศาสนาทำบุญ 
ตักบาตร เวียนเทียน 
      - วันมาฆบูชา 
      - วันวิสาขบูชา 
      - วันอาสาฬหบูชา 
2.2.3 วันสำคัญของชาติ  
      - วันชาติไทย ( 5 ธ.ค.)     
      - วันพ่อแห่งชาติ  ( 5 ธ.ค.)   
 2.2.4 วันสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบัน
กษัตริย์ 
      - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
ราชินี ( วันที่ 3 มิ.ย. )  
      - วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง 
รัชกาลที่ 10 ( วันที่ 28 ก.ค. ) 
      - วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง
รัชกาลที่ 9 (วันที่ 13 ต.ค.)   

3 ประเมินผลความพึงพอใจการเข้ารับการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

   

4 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหาร 

   

กิจกรรมที่ 2 เติมบุญวันพระ พ.ค. 64 - 
มี.ค.65 

- นางสาวศิริกาญจน์  สุทธิ
ปัญโญ 
คณะกรรมการกลุ่มสังคมฯ 

1 ประชุม/แต่งตั้งคณะกรรมการ    
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2 ผู้บริหาร  ครู บุคลากรในโรงเรียนและ

นักเรียน ใส่เสื้อขาวร่วมกัน สวดมนต์หมู่ 
นั่งสมาธิ แผ่เมตตา หลังเข้าแถวเคารพธง
ชาติ 

   

3 ผู้บริหาร  ครู บุคลากรในโรงเรียนและ
นักเรียน รับประทานอาหารมังสวิรัติใน
มื้อกลางวันในวันพระ 

   

4 ประเมินผลความพึงพอใจการเข้ารับการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

   

5 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหาร 

   

กิจกรรมที่  3  อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 และ 5-6 

ต.ค. 64 3,000 นางแววนภา กาญจนาวดี 
นางสาวศิริกาญจน์ สุทธิ
ปัญโญ 
คณะกรรมการกลุ่มสังคมฯ 

1 ประชุม/แต่งตั้งคณะกรรมการ    
2 นิมนต์พระวิทยากรให้การอบรม    
3 จัดกิจกรรมอบรมปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมให้กับนักเรียนชั้น ป. 1- 3 
และชั้น ป. 5 – 6 

   

4 ประเมินผลความพึงพอใจการเข้ารับการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

   

5 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมอบรม
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเสนอผู้บริหาร 

   

กิจกรรมที่ 4  สอบธรรมศึกษาชั้นตรี
ระดับอุดมศึกษาครูและสอบธรรมศึกษา 
ชั้นตรี-ชั้นโท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี   
4-6   

พ.ย. 64 1,000 นางแววนภา กาญจนาวดี 
นางสาวศิริกาญจน์ สุทธิ
ปัญโญ 
คณะกรรมการกลุ่มสังคมฯ 

1 ประชุม/แต่งตั้งคณะกรรมการ    
2 สมัครเข้าร่วมสอบธรรมศึกษากับแม่กอง

ธรรมสนามหลวง 
   

3. จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพธรรมศึกษา
สำหรับนักเรียน 

   

4 จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี
ระดับอุดมศึกษาครูและสอบธรรมศึกษา 
ชั้นตรี-ชั้นโท นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  4-6  ตามวันเวลาที่กำหนด 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5 ประเมินผลความพึงพอใจการเข้ารับการ

เข้าร่วมกิจกรรม 
   

6 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการสอบ
ธรรมศึกษาเสนอผู้บริหาร 

   

กิจกรรมที่  5 ครูดีศรีพญาไทใส่ใจคุณธรรม  ธ.ค. 64 2,000 นางสาวศิริกาญจน์ สุทธิ
ปัญโญ 
คณะกรรมการกลุ่มสังคมฯ 

1 ประชุม/แต่งตั้งคณะกรรมการ    
2 นิมนต์พระวิทยากรให้การอบรม    
3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมสำหรับครูที่โรงเรียนพญาไท 2 
วัน 1 คืน 

   

4 ประเมินผลความพึงพอใจการเข้ารับการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

   

5 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมอบรมครู
เสนอผู้บริหาร 

   

 ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 31 มี.ค.64 - นางสาวศิริกาญจน์ สุทธิ
ปัญโญ 

 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.64 1,000 นางสาวศิริกาญจน์ สุทธิ
ปัญโญ 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    10,000  บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 วิถีชาว
พุทธ 

ผู้บริหาร ครูและนักเรียนร้อยละ 
80 ประพฤติปฏิบัติตนตาม
แนวทางวิถีชาวพุทธเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม 

1. การสอบถาม 
2. สังเกตพฤติกรรม 

1.แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

กิจกรรมที่ 2 เติมบุญวัน
พระ 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน 
และนักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

1. การสอบถาม 
2. สังเกตพฤติกรรม 

1.แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

กิจกรรมที่  3  อบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ที่ 1-3 และ 5-6 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจ  มีค่านิยมของคนไทย
ด้านคุณธรรม จริยธรรม นำไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมได้ 

1. การสอบถาม 
2. สังเกตพฤติกรรม 

1.แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 4  สอบธรรม
ศึกษาชั้นตรี
ระดับอุดมศึกษาครูและ
สอบธรรมศึกษา 
ชั้นตรี-ชั้นโท นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่   
4-6    

ครูและนักเรียนร้อยละ 80 สอบ
ผ่านนักธรรมศึกษาชั้นตรี – ชั้นโท 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

กิจกรรมที่  5  ครูดีศรี
พญาไทใส่ใจคุณธรรม 

ครูร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
การเข้ารับการอบรมและได้รับ
ประโยชน์นำไปใช้ในการดำเนิน 
ชีวิต 

1. การสอบถาม 
2. สังเกตพฤติกรรม 

1.แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  บ้าน วัด โรงเรียน เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน โดยผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามให้คงอยู่ต่อไป 
 7.2  นักเรียนกิน อยู่ ดู ฟังเป็นและฝึกฝนตนเองโดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำได้  

  7.3  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้องและนำไปใช้ในดำเนินชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม   
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวศิริกาญจน์  สุทธิปัญโญ) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
 
 
ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางแสงอรุณ  มโนมัยอุดม) 
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
                                      
 
 



 
 

220 
 

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที ่๓ พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม. ข้อที ่๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
หัวหน้าโครงการ    นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตราที่ ๔ ในพระราชบัญญัติ กำหนดไว้ว่า      
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้  การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การ
สร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดการสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันสอดคล้องกับ มาตราที่ ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 อันเกี่ยวเนื่องกับวิสัยทัศน์โรงเรียนพญาไทที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ 
เป็นพลโลกที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลในด้านความมีวินัย ในสภาพสังคมไทยในปัจจุบันยังคาดหวังให้นักเรยีน
เป็นผู ้ใฝ่เรียนรู ้ควบคู ่กับความมีระเบียบวินัยในตนเอง เพื ่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกที ่ดีต่อตนเอง สังคม 
ประเทศชาติ อันเป็นพื้นฐานที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อมุ่งสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในโรงเรียน และ
เป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย มีคุณค่าของสังคม ประเทศชาติ  

 
2. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและพึงมีระเบียบวินัยในตนเอง และมีจำนวนนักเรียนมาสายลดลง 
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมที่ดีด้านระเบียบวินัย และประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีต่อโรงเรียน 
สังคม ประเทศชาติ 
๒.๓ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามสิทธิที่ตนเองมี และทำ
หน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างถูกต้องตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเองตามหลักวิถีประชาธิปไตย 
- นักเรียนร้อยละ ๔๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
- นักเรียนจำนวนอย่างน้อย ๒๕ คน ได้เข้ารับตำแหน่งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน 
 
 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน 
- นักเรียนสามารถดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนได้ 
- คณะกรรมการสภานักเรียนสามารถช่วยเหลือคณะครูในการดำเนินงานของทางโรงเรียนได้ 
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามปรัชญาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
- นักเรียนมีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งของของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ และ

เห็นคุณค่าของการกระทำความดี 
 

4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ พ.ค.-มิ.ย. ๖๔  นายสุทัศน์  พนุมรัมย์ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย.-ก.ค. ๖๔   
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔   
๔. ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๖๔   
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
(เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนพญาไท) 

  นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ 
และครูโรงเรียนพญาไท 

 ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. ๖๔  
 ดำเนินการตามแผน พ.ค. ๖๔  
 - รับบสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 
๒๕๖๔ แนะนำพรรคผู้ลงสมัครให้แก่
นักเรียนในโรงเรียนทราบ และผู้ลงสมัคร
ทำการหาเสีย 

   

 - จัดเตรียมบัตรและหีบเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 

   

 - เลือกตั้งและสรุปผลการเลือกตั้งกรรมการ
นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   

 - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและ
คณะครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

   

 - อบรมให้ความรู้ในการทำหน้าที่ของสภา
นักเรียนโดยครูที่ปรึกษา 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 - ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนครั้งที่ 

๑/๒๕๖๔ 
   

 - คณะกรรมการสภานักเรียนดำเนินการ
ตามมติที่ประชุมกรรมการสภานักเรียน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

   

 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม   นายสุทัศน์ พนุมรัมย์
และครูพิเศษของแต่ละ
สายชั้น 

 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม   

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสภานักเรียน   นายสุทัศน์ พนุมรัมย์  
 ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔  
 ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๖๔  
 - ปลูกฝังระเบียบวินัยนักเรียน  

(สภานักเรียนดูแลเครื่องเสียง) 
  ครูเวรพิธีกรหน้าเสาธง

ของทุกวัน และ  
นายธนพล กลิ่นเดช 

 - กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน   ครูประจำชั้น 
 - กิจกรรมปรับปรุงพฤติกรรมการมา

โรงเรียนสายของนักเรียน 
  ครูประจำชั้น 

 - กิจกรรมอาสาจราจร   นายประดิษฐ์ วงค์ยา 
 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม    
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม    
๕. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. ๖๕  นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ 
๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. ๖๕  

 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๕,๐๐๐ บาท   
 

๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
(สภานักเรียน
โรงเรียนพญาไท) 

นักเรียนร้อยละ ๔๐ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียน 

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริม
ให้ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเองตามหลักวิถีประชาธิปไตย 

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

นักเรียนจำนวนอย่างน้อย ๒๕ คน 
ได้เข้ารับตำแหน่งเป็น
คณะกรรมการสภานักเรียน 

- การเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้ง 
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กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมสภา
นักเรียน 

ร้อยละ ๘๐ % ของกลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถนำไป
ปรับปรุงพฤติกรรมด้านวินัยของ
ตนเองให้มีวินัยสูงขึ้นกว่าเดิม 

๑. ระเบียบวินัยของนักเรียนร้อยละ 
๘๐% เพ่ิมสูงขึ้น 
๒. จำนวนนักเรียนมาสายลดลง 

แบบวัด
ประเมินผล
สำหรับครูประจำ
ชั้น 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนพญาไทมีความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติตนตาม
หลักคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือได้อย่างถูกต้องโดยอยู่บนวิถีทางตามบริบทของความเป็นไทย มี
ภูมิคุ้มกันตนเองต่อยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในรูปแบบวัฒนธรรมที่หลากหลายได้
อย่างมีความสุข 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
       (นายสุทัศน์  พนุมรัมย์) 
          หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    เด็กดีศรีพญาไท 
ลักษณะโครงการ             ใหม ่      

           ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่๓ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย 
                                                    และวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ ๓ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                                                    คุณธรรม จริยธรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                                                    ข้อ 1.2  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

   โครงการเด็กดีศรีพญาไท เป็นเครือข่ายโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้มีการส่งเสริมโครงการเด็กดีศรีขึ้น  โดยมีเป้ าหมายเพ่ือ        
เป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนไทย ได้ประพฤติตนเป็นเด็กดี โดยใช้คุณธรรมความดีเป็นสื่อกลางใน
การสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่าง
ชุมชน สังคมของไทย และสังคมโลก 

  โรงเรียนพญาไทมีความตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการเด็กดีศรีพญาไทขึ้น เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมาเป็น
กรอบในการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี คนเก่ง ดำรงชีวิต
อยู่ในสังคม  อย่างมีความสุข  และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือปลูกฝังและสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม   
๒.๒ เพ่ือปลูกฝังและสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์ 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทำความดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 เพ่ือปลูกฝังและสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม   
3.1.2 เพ่ือปลูกฝังและสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์ 
3.1.3 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทำความดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม 



 
 

225 
 

3.2.2 นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น 
3.2.3 นักเรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อการทำความดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564  - นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564  - ผู้บริหาร 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. 2564  - นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์

และคณะกรรมการ 
4. ดำเนินการตามแผน พ .ค . 2564 – 

มี.ค. 2565 
- นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์

และคณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม บันทึกเด็กดี ศรีพญาไท 
๑ ประชุมคณะกรรมการหาแนวทางจัดการ 

และวางแผนเกี่ยวกับโครงการ 
พ .ค . 2564 – 
มี.ค. 2565 

- นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์
และคณะกรรมการ 
 

๒ จัดทำสมุดบันทึกความดีของนักเรียน 
 

พ .ค . 2564 – 
มี.ค. 2565 

๑,๐๐๐ นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์
และคณะกรรมการ 
 

๓ ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับนักเรียน 
และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ 

พ .ค . 2564 – 
มี.ค. 2565 

- นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์
และคณะกรรมการ 
 

๔ แจกสมุดบันทึกความดีแก่นักเรียน 
 

พ.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 

- นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์
และคณะกรรมการ 
 

๕ นักเรียนประเมินตนเองและบันทึกการทำ
ความดีตนเองตั้งแต่วัน จ. – ศ. 
 

พ .ค . 2564 – 
มี.ค. 2565 

- นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์
และคณะกรรมการ 
 

๖ ทำการนิเทศตรวจสอบการประเมินการ
บันทึกเด็กดี ศรีพญาไท 

พ .ค . 2564 – 
มี.ค. 2565 

- นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์
และคณะกรรมการ 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม เด็กดีศรีพญาไท ของหายได้คืน 
๑ - นักเรียนที่กระทำความดี  (เก็บเงิน  

เก็บของได้) จะมีการประกาศรายชื่อ 
และชมเชยทุกเดือน 

พ .ค . 2564 – 
มี.ค. 2565 

๑,๐๐๐ นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์
และคณะกรรมการ 
 

กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเด็กดี ศรีพญาไท    
๑ คัดเลือกเด็กดีประจำห้อง ห้องละ ๔ คน

ทุก 1 เดือน  
-เด็กดีมีความรับผิดชอบ 

พ .ค . 2564 – 
มี.ค. 2565 

๑,๐๐๐ นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์
และคณะกรรมการ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
-เด็กดีมีจิตอาสา 
-เด็กดีมีวินัย 
-เด็กดีมีความซื่อสัตย์ 

๒ คัดเลือกเด็กดีศรีพญาไทประจำปี 2564 
เพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติหน้าเสาธง 

พ .ค . 2564 – 
มี.ค. 2565 

๒,๐๐๐ นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์
และคณะกรรมการ 
 

๓ รวบรวมผลการปฏิบัติโครงการเด็กดีศรี
พญาไท 
 

พ .ค . 2564 – 
มี.ค. 2565 

- นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์
และคณะกรรมการ 
 

5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ พ .ค . 2564 – 
มี.ค. 2565 

- นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์
และคณะกรรมการ 
 

6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน พ .ค . 2564 – 
มี.ค. 2565 

- นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์
และคณะกรรมการ 
 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ   ๕,๐๐๐ บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรม บันทึกเด็กดี          
ศรีพญาไท 
 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรมและนำไป
ปฏิบัติได้ 

1. ประเมินโดยครู 
นักเรียน 
ผู้ปกครอง 
 

1. สมุดบันทึกความดี 
 

กิจกรรม เด็กดีศรีพญา
ไท  
ของหายได้คืน 

 

2. นักเรียนมีทักษะในการทำความ
ดีตามปรัชญาและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของโรงเรียน 
 

2. คณะกรรมการการ
ประเมิน 
ประเมินสภาพจริง 
 

2. สมุดสรุปผลคุณ
ความดี 
 

กิจกรรม เชิดชูเด็กดี  
ศรีพญาไท 
 

3. นักเรียนร้อยละ ๙๗  ได้รับการ
ยกย่องให้เป็นเด็กดีศรีพญาไท 

3. ครูสรุปความดีของ
นักเรียน 
 

3. แบบประเมิน 

 4. นักเรียนร้อยละ 95  เป็นเด็กดี
ศรีพญาไท 
 

4. ครูประจำชั้นประเมิน 
และคัดเลือกนักเรียน 

๔.เกียรติบัตร 

 5. นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในพัฒนา 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในการกระทำความดี สามารถปฏิบัติตนเป็น

คนดี  ศรีพญาไท มีเจตคติที่ดีต่อการทำความดี นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของ
สังคม  

 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่3 พัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่3 ด้านการพัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที ่3 พัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
ข้อที่ 2 ปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม   
จริยธรรม 
ข้อที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ นางสาวรุ่งนภา  ชื่นสี 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทย
เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทาง
สายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน
ตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็น
ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมุ่งเน้น
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู/
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น  

ดังนั้นโรงเรียนพญาไท จึงจัดให้มีโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดย
น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นหลักการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในทุกมิติ มีการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกกระบวนการปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหลักคิดและหลัก
ปฏิบัติของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้ได้เรียนรู้และพัฒนาการ
ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง มีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง เช่น ความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีฐานเรียนรู้ต่าง ๆ 
ที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
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๒. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการ

ศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 80 ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ใน
ระดับดีข้ึนไป 

3.1.3 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 70 ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้รับการเรียนรู ้จากการปฏิบัติจริง และได้รับความรู ้จากแหล่งเรียนรู ้ภาย ใน

สถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 
3.2.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

อย่างถูกต้อง 
3.2.3 โรงเรียนพญาไท มีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้นักเรียนได้เข้าถึงมาก

ขึ้น 
 

๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564 - นางสาวสายรุ้ง,นางสาวรุ่งนภา 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564 - นางสาวสายรุ้ง,นางสาวรุ่งนภา 

3. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ดำเนินการตามแผน พ.ค. 2564 - 

มี.ค. 2565 
- คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้สู่วิถีเกษตรพอเพียง 
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. กิจกรรมเตรียมสถานที่ เช่น แปลง

ปลูก ปรุงดิน เพาะพันธุ์ ฯลฯ 
ก.ค. 2564 10,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

 3. ก ิจกรรมให ้ความร ู ้หล ักปร ัชญา
เศรษฐก ิจพอเพ ียง แก ่น ักเร ียน ครู  
ผู้ปกครอง 

ก.ค. 2564 1,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 4. กิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนแกน

นำ “เกษตรกรน้อย”  
ส.ค. 2564-
ก.พ. 2565 

500 คณะกรรมการดำเนินงาน 

 5. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 6. สรุปและรายงานผลเสนอผู้อำนวยการ

โรงเรียน 
มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 ชวนน้องปลูกผัก 
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. เพาะถั่วงอกคอนโด ก.ค. 64 - ก.พ

65 
1,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

 3. ปลูกผักปลอดสารพิษตามฤดูกาล ก.ค. 64 - ก.พ
65 

5,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

 4. กิจกรรมปลูกในภาชนะให้งอกงาม ก.ค. 64 - ก.พ
65 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 5. กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ ก.ค. 2564 1,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 
 6. กิจกรรมตลาดนัดนักเรียนร่วมกับ

ชุมชน 
ก.ค. 64 - ก.พ

65 
1,000  

 7. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผลเสนอผู้อำนวยการ

โรงเรียน 
มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมโรงเพาะเห็ดพอเพียง พญาไท 
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. จัดทำโรงเห็ดพอเพียง พร้อมก้อนเห็ด ก.ค. 2564 20,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 
 3. กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ก.ค. 64 - ก.พ

65 
2,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

 4. กิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลาดนัด
เห็ด 

ก.ค. 64 - ก.พ
65 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 5. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. 2565 - นางสาวรุ่งนภา  ชื่นส ี
 6. สรุปและรายงานผลเสนอผู้อำนวยการ

โรงเรียน 
มี.ค. 2565 - นางสาวสายรุ้ง   เหมือด

ชัยภูมิ 
 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    10,000 บาท (หมายเหตุ ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)  
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้สู่วิถี
เกษตรพอเพียง 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนปฏิบัติ
ตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

- การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 



 
 

231 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

-  ร ้อยละ 80 ของน ักเร ียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่
อย่างพอเพียง” ในระดับดีข้ึนไป 
- ร ้อยละ 70 ของนักเร ียน ครู/
บุคลากรทางการศึกษา ใช้ศูนย์การ
เ ร ี ยนร ู ้ ต ามหล ั กปร ั ชญาขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ 

- การสอบถามนักเรียน 
ครูและบุคลากร 

- แบบสอบถาม 

กิจกรรมที ่ 2 ชวนน้อง
ปลูกผัก 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนปฏิบัติ
ตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
-  ร ้อยละ 80 ของน ักเร ียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่
อย่างพอเพียง” ในระดับดีข้ึนไป 
- ร ้อยละ 70 ของนักเร ียน ครู/
บุคลากรทางการศึกษา ใช้ศูนย์การ
เ ร ี ยนร ู ้ ต ามหล ั กปร ั ชญาขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ 

- การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 
- การสอบถามนักเรียน 
ครูและบุคลากร 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบสอบถาม 

กิจกรรมที ่ 3 กิจกรรม
โรงเพาะเห ็ดพอเพ ียง 
พญาไท 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนปฏิบัติ
ตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
-  ร ้อยละ 80 ของน ักเร ียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่
อย่างพอเพียง” ในระดับดีข้ึนไป 
- ร ้อยละ 70 ของนักเร ียน ครู/
บุคลากรทางการศึกษา ใช้ศูนย์การ
เ ร ี ยนร ู ้ ต ามหล ั กปร ั ชญาขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ 

- การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 
- การสอบถามนักเรียน 
ครูและบุคลากร 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 
 7.2 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 7.3 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานอื่น ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวสายรุ้ง  เหมือดชัยภูมิ) 
          หัวหน้าโครงการ 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวรุ่งนภา  ชื่นสี) 
         หัวหน้าโครงการ 
 
 

 
 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

233 
 

ชื่อโครงการ     โรงอาหารพญาไท สะอาดถูกสุขลักษณะ นักเรียนปลอดภัย 
                                           ใหม ่
                                            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน      บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
       บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที ่2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
สนองนโยบายสพฐ.  ข้อที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง  

ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมี 
คุณภาพ 

สนองกลยุทธ์สพป.กทม. กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน              กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้าโครงการ    นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม   
ระยะเวลาดำเนินงาน  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
  โรงอาหารเป็นสถานที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อการให้บริการนักเรียนบุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่เข้ามาใช้
บริการ เพ่ือให้ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคคลากรของโรงเรียนและทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ
โรงอาหาร  
ซึ่งโรงเรียนพญาไทได้ดำเนินการให้มีการขายอาหารในโรงอาหารมาเป็นเวลานานจึงมีความจำเป็นที่จะต้อง
พัฒนาระบบของโรงอาหารและสุขาภิบาลอาหารให้ดี มีคุณภาพ พัฒนาปรับปรุงสถานที่จัดทำอาหารของ
โรงเรียน พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้การได้ดีมีความพร้อมถูกสุขลักษณะ ด้านสุขาภิบาล 
และป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียน จึงต้องมีการพัฒนาสถานที่ปรุงและจัดทำอาหารกลางวัน
ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะอนามัยที่ดี 
       โรงเรียนพญาไทจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานและความมั่นใจให้กับนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่ดี สะอาด ปลอดภัย ปราศจากมลพิษ มีมาตรฐาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
2. วัตถุประสงค์    
     2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้บริการจากโรงอาหารที่สะอาดและปลอดภัย มีมาตรฐานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
     2.2 เพ่ือให้ผู้ประกอบการจัดทำอาหารสะอาด รสชาติอร่อย มีคุณค่าต่อนักเรียน และได้มาตรฐานของ
ร้านค้า  
 
3. เป้าหมาย            
    3.1 เชิงปริมาณ                   
          1) นักเรียนในโรงเรียนพญาไท 100% ได้ใช้บริการโรงอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน   
          2) ผู้ประกอบการ มีการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และได้รับการอบรมสุขาภิบาล
อาหาร 100% 
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    3.2 เชิงคุณภาพ               
           1)  นักเรียนใช้บริการโรงอาหารที่ไดรับรองมาตรฐานจากสาธารณสุขและฝ่ายสุขาภิบาลเขตราชเทวี               
           2) ผู้ประกอบการร้านค้ามีความตระหนักในการให้บริการโรงอาหารอย่างคุ้มค่า มีมาตรฐานและถูกวิธี  
 
๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ มิถุนายน2564 - นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ กรกฎาคม2564 - นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ กรกฎาคม2564 - นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม 
4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการ ตลอดปี

การศึกษา2564 
- นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม 

กิจกรรมที ่ 1 การอบรมสุขาภิบาลอาหาร 
(สำหรับผู้สัมผัสอาหาร-ผู้ประกอบการ) 

ตามแจ้งจากเขต
ราชเทวี 
ว่ามีการจัดอบรม 

- นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม 

กิจกรรมที่ 2 BCC=BigCleaningCanteen 
ทุกวันศุกร์ 
สุดสัปดาห์ 

- นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม 

กิจกรรมที ่  3 ซื ้อ-ขายตามลำดับอย ่างมี
ระเบียบ 

ทุกวัน - นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ และ
เวรประจำโรงอาหาร 

5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มีนาคม 2564 - นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม 2564 - นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม 

 
5. งบประมาณ   - บาท 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ  
     1) นักเรียน100 % ใช้บริการโรงอาหารที่
สะอาด และปลอดภัย 
     2) ผู้ประกอบการได้รับการอบรมสุขาภิบาล
อาหาร ครบ 100 % 

 
การสำรวจ 
 
การเข้าอบรม 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ      
 
เกียรติบัตร/บัตรที่ได้รับจาก
การอบรม  

6.2 เชิงคุณภาพ 
     1) นักเรียนได้ใช้บริการโรงอาหารที่สะอาด 
และปลอดภัย 
     2) ผู้ประกอบการได้รับการอบรมสุขาภิบาล
อาหารครบทุกร้าน 

 
การสำรวจ 
 
การเข้าอบรม 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ      
 
เกียรติบัตร/บัตรที่ได้รับจาก
การอบรม  
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ       
         นักเรียนโรงเรียนพญาไท มีสุขอนามัยที่ดี  แข็งแรง มีระเบียบวินัยในการซื้ออาหารอย่างมีลำดับและมีเจต
คติที่ดีในการดูแลสุขภาพ และโรงเรียนพญาไท มีโรงอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
สาธารณสุข 
 
 

 
ลงชื่อ                      ผู้เสนอโครงการ 

         (นางแสงอรุณ  มโนมัยอุดม) 
                หวัหน้าโครงการ 

 
ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางแสงอรุณ  มโนมัยอุดม) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 

 
 
                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    ภารกิจองค์กรหลักโรงเรียนพญาไท    
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
หัวหน้าโครงการ    นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาระดับสถานศึกษาถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญมาก ซึ่งสถานศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน ภารกิจหนึ่งของสถานศึกษา คือ การให้บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประชาชน 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ดังนั้น ประชาชนจึงความมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการบริหาร ใน
รูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหา
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 38 ไว้ว่า ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่
กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์ก ร
ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทน
องค์กรศาสนาในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ  

ในปัจจุบันพบว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะการเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาก็ตาม บุคคลเหล่านี้มี
บทบาทเพียงเล็กน้อย เป็นเพียงกรรมการที่ปรึกษาหรือทราบการดำเนินงานของสถานศึกษาเท่านั้น ไม่ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษา การกำหนดหลักสูตร แบบเรียน และการจัดการเรียนการ
สอนทำให้การจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและท้องถิ่น
รวมถึงตัวผู้เรียน จะมีอยู่ในส่วนของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามากกว่าการร่วมคิด การร่วมวางแผน 
การร่วมตัดสินใจและการติดตามผล ซึ ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของระบบคณะกรรมการในทุกระดับ ดังนั้น
คณะกรรมการสถานศึกษา จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างมาก แม้ว่าสถานศึกษาทุกแห่ง
จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและมีการบริหารจัดการศึกษาร่วมกันแล้วก็ตาม การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านมายังไม่เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด รวมทั้งยังมีอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานอยู่หลายประการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการขาดความชัดเจนในเรื่องของบทบาทหน้าที่ที่กำหนด 
ว่าจะทำอะไร ทำอย่างไร ทำเพื่ออะไร บุคลากรของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความหลากหลาย
ของพื้นฐานความรู้ในวิธีการทำงาน ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน นอกจากการทำงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วสถานศึกษาบางแห่งยังมีเครือข่ายผู้ปกครองที่กำหนดไว้ในระเบียบ
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สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2551 เป็นการรวมกันระหว่า
ผู ้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาเดียวกันเพื ่อร่วมมือกับสถานศึกษาในการประกอบกิจกรรมด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน ในรูปแบบของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา 
แต่ยังไม่มีการดำเนินงานอย่างแพร่หลายในโรงเรียน ขึ้นอยู่กับความพร้อมและบริบทของสถานศึกษาในแต่ละ
แห่ง รวมถึงความเข้มแข็งของผู้ปกครองในแต่ละสถานศึกษา 

ดังนั้นเพื่อเป็นการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเครือข่ายผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง เรื ่องของกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษา สถานศึกษา เด็ก และ
เยาวชน มีความเข้าใจในเรื่องของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปีของ
สถานศึกษา  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรสถานศึกษา และโครงสร้างการบริหารสถานศึกษามาก
ขึ้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง
ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 
๒. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มูลนิธิปัญญาวรภิญโญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท รวมถึงหน่วยงานภายนอก       
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานและคณะกรรมกรภาคี 4 ฝ่าย       

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยความร่วมมือจากทุกองค์กรมากข้ึน 
 

๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย. 2564 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ดำเนินการตามแผน มิ.ย. 2564 - 

มี.ค. 2565 
- คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. กำหนดว ันประช ุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

มิ.ย. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 3. ดำเน ินการประช ุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

10,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

 4. จัดทำรายงานการประชุม  มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 5. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน
ผู้บริหาร 

มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการภาคี 

4 ฝ่าย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
มิ.ย. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

 3. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการภาคี 
4 ฝ่าย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

10,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

 4. จัดทำรายงานการประชุม มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 5. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน
ผู้บริหาร 

มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    20,000 บาท  (หมายเหตุ ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)  
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โ ร ง เ ร ี ย น ม ี ก า ร จ ั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสถานศ ึกษาขั้ น
พื ้นฐานและคณะกรรมกรภาคี 4 
ฝ่าย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
พ้ืนฐาน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

การประเม ินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
การประชุม
คณะกรรมการภาคี 4 
ฝ่าย 

โ ร ง เ ร ี ย น ม ี ก า ร จ ั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสถานศ ึกษาขั้ น
พื ้นฐานและคณะกรรมกรภาคี 4 
ฝ่าย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
พ้ืนฐาน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

การประเม ินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนพญาไทมีภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการที ่เข้มแข็งและพัฒนาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
         หัวหน้าโครงการ 
 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่ 2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่  6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 
       บริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวศิวพร  พันศร 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมการ
จัด การศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ อีกทั้งสนับสนุนให้สถานศึกษามีสื่อและเทคโนโลยีพัฒนาการ
เรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และเตรียมความพร้อม สู ่ประชาคมอาเซียนและศตวรรษที่ 21 ดังนั ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ  เป็นการสร้าง
กลยุทธ์ใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล ผู ้เรียนต้อง
มี  ศักยภาพ อย่างเป็นรูปธรรม 
          โรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการบริหาร 
และการเรียนการสอน  ให้ทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ดังนั้น ทางโรงเรียนพญาไทจึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการศึกษาข้ึน 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
๒.๒ เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมกับการใช้งานในสถานศึกษา 
๒.๓ เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บริหาร  ครู บุคลากร  นักเรียนและ
บุคคลภายนอกสถานศึกษา 
๒.๔ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมในการเรียนการสอน 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  มีระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกด้านในระดับ ร้อยละ ๑๐๐ 
3.1.2  มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมกับการใช้งานในสถานศึกษา ร้อยละ 
๑๐๐ 
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๓.๑.๓  สามารถให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บริหาร  ครู บุคลากร  นักเรียนและ
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ ๙๐ 
๓.๑.๔ มีระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมในการเรียนการสอน ในระดับ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1  มีระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
3.2.๒  มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมกับการใช้งานในสถานศึกษา 
3.2.๓  มีแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บริหาร  ครู บุคลากร  นักเรียนและ
บุคคลภายนอกสถานศึกษา 
๓.๒.๔ มีระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมในการเรียนการสอน 

 
๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ ก.ค.2564 ๑,๐๐๐,๐๐๐ ผู้บริหาร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ค.2564  นางสาวศิวพร พันศร 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค.2564  คณะกรรมการ 
4. ดำเนินการตามแผน    
กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี    
สารสนเทศภายในสถานศึกษา    

 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน    
 ๒. การปรับปรุงระบบ Wifi สัญญานอินเตอร์เน็ต    
 ๓. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้บริหาร    

กิจกรรมที่ 2 งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ    
บริการชุมชน    

 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน    
 ๒. - การปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน    
    - การออกแบบสิ่งพิมพ์เพ่ือประชาสัมพันธ์    
 ๓. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน    
 ผู้บริหาร    

กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ   ครูและผู้เรียนทุก 
โสตทัศนูปกรณ ์   ระดับชั้น 
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน    
 ๒. - การจัดซื้อ smart tv เพ่ือการ    
 จัดการเรียนการสอน    
    - การติดตั้งเครื่องขยายเสียงและ    
 ไมค์โครโฟนทุกห้องเรียน    
 ๓. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน    
 ผู้บริหาร    
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ    
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน    

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

งานพัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา 

ร้อยละของครูและผู้เรียนที่พึงพอใจ
ในการใช้งานเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ง านประช าส ั มพ ั น ธ์
ข ่ า ว ส า รและบร ิ ก า ร
ชุมชน 

ร้อยละของ
ผู้บริหาร  คร ู บุคลากร  นักเรียน
และผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากสถานศึกษา 

ประเมินความพึงพอใจ 
แบบบันทึกการใช้
งานสื่อประเภทไวนิล 

-สถิติการเข้าชม
เว็บไซต์โรงเรียน 

-สถิติการเข้าชมเพจ
Facebook โรงเรียน 

-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

งานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
และโสตทัศนูปกรณ ์

ร้อยละของครูและผู้เรียนที่พึงพอใจ
ในสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่โรงเรียนจัดหาเพ่ือ
สนับสนุนครูในการจัดทำสื่อการ
เรียนการสอน 

ประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

- บันทึกการแจ้งซ่อม
สื่อและอุปกรณ์
ภายในห้องเรียน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 7.2  สถานศึกษาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมกับการใช้งานในสถานศึกษา 

7.3  สถานศึกษาให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บริหาร   ครู บุคลากร  นักเรียนและ
บุคคลภายนอกสถานศึกษา 

๗.๔  สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมในการเรียนการสอน 
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๗.๕  สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครอง     
๗.๖  สถานศึกษาสามารถดูแลและสื่อสารข้อมูลของนักเรียนถึงผู้ปกครอง 
 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวศิวพร  พันศร) 
         หัวหน้าโครงการ 

      
 ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    พญาไทห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที ่๓ พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม. ข้อที ่๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
หัวหน้าโครงการ    นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหาและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  

จากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ 
ประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้าน
อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันนำมาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์     
ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
นักเรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู  อาจารย์ เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม  การพัฒนานักเรียนให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  
ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
ดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ดำรงตน
ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน  ได้รับกระบวนการ
เรียนรู้แล้ว การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรม
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน  ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้
ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทุกคน ที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมา
จากปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข 

การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม  
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จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อ
ลามกอนาจาร เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกล
ยุทธ์ที ่สำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที ่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ดังนั้น โรงเรียนพญาไทเห็นว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นและสำคัญ
อย่างเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ โดยหวังว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จะช่วยให้
โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้ 

 
7. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุขและการทะเลาะวิวาท 
๒.๓ เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน เหตุทะเลาะ
วิวาท 

 
๔. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด ร้อยละ 100 
- นักเรียนห่างไกลจากอบายมุขและการทะเลาะวิวาท ร้อยละ 100 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และ

ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
- โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากยาเสพติด  การพนัน สื่อลามกอนาจารและเหตุทะเลาะวิวาท 

 
4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ พ.ค.-มิ.ย. ๖๔  นายสุทัศน์  พนุมรัมย์ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย.-ก.ค. ๖๔   
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔   
๔. ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๖๔   
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก   นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ 

และคณะครูกลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ร่วมกับครูประจำชั้น 

 ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. ๖๔  
 ดำเนินการตามแผน พ.ค. ๖๔  

 - ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่    
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ

หลีกเลี่ยงจากบุหรี่ 
   

 - เดินรณรงค์ต่อต้านบุหรี่    
 - ประกวดผลงานต่อต้านบุหรี่    
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 - จัดทำสื่อออนไลน์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

บุหรี่ 
   

 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม    
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม    
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก   นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ 

และคณะครูกลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ร่วมกับครูประจำชั้น 

 ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย. ๖๔  
 ดำเนินการตามแผน มิ.ย. ๖๔  

 - ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของยาเสพ
ติด 

   

 - ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด 

   

 - เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด    
 - ประกวดผลงานต่อต้านยาเสพติด    
 - จัดทำสื่อออนไลน์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติด 
   

 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม    
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม    
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันงดดื่มสุรา   นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ 

และคณะครูกลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ร่วมกับครูประจำชั้น 

 ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔  
 ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๖๔  

 - ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสุรา    
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ

หลีกเลี่ยงจากสุรา 
   

 - เดินรณรงค์ต่อต้านสุรา    
 - ประกวดผลงานต่อต้านสุรา    
 - จัดทำสื่อออนไลน์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

สุรา 
   

 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม    
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม    
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมต่อต้านอบายมุขและการ
ทะเลาะวิวาท 

  นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ 
และคณะครูกลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ร่วมกับครูประจำชั้น 

 ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔  
 ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๖๔  
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายการพนัน

และการทะเลาะวิวาท 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ

หลีกเลี่ยงจากการพนัน 
   

 - จัดทำสื่อออนไลน์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
สุรา 

   

 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม    
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม    
๕. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. ๖๕  นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ 

และ นายอาคม  สุมทอง ๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. ๖๕  
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๕,๐๐๐ บาท   
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
โลก 

โรงเรียนปลอดจากปัญหา
บุหรี่ 

- ประเมินจากสถิติการใช้
ยาเสพติดของนักเรียน 

แบบประเมินปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน 

กิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติดโลก 

โรงเรียนปลอดจากปัญหา 

ยาเสพติด 

- ประเมินจากสถิติการใช้
ยาเสพติดของนักเรียน 

แบบประเมินปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน 

กิจกรรมวันงดดื่มสุรา โรงเรียนปลอดจากปัญหา
การดื่มสุรา 

- ประเมินจากสถิติการใช้
ยาเสพติดของนักเรียน 

แบบประเมินปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน 

กิจกรรมต่อต้าน
อบายมุขและการ
ทะเลาะวิวาท 

โรงเรียนปลอดจากอบายมุข
และเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท 

สถิติการเล่นการพนันและ
การก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ในโรงเรียน 

แบบประเมินการเล่นการ
พนันและเหตุทะเลาะ
วิวาทในโรงเรียน 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด  การพนัน สื่อลามกอนาจาร และเหตุทะเลาะวิวาท 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
       (นายสุทัศน์  พนุมรัมย์) 
          หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางแสงอรุณ  มโนมัยอุดม) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท  
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่ 

  ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน      บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
       บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที ่๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง 

แวดล้อม 
สนองนโยบายสพฐ.  ข้อที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม. ข้อที่ ๕ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ  

สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ ๔ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน   
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
หัวหน้าโครงการ นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะปัจจุบัน ทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงานลดน้อยลง เนื่องจากการเพิ่มจำนวนประชากร ทำ
ให้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้มากยิ่งขึ้น เป็นผลให้ประชากรมีความต้องการในการใช้พลังงานเพิ่มมาก
ขึ้นเช่นกัน จึงทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงาน อีกทั้งจากปัญหาใกล้ตัวที่พบได้ในโรงเรียน นั้ นคือ
ปัญหาด้านการทิ้งขยะของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ซึ่งพบขยะจากการรับประทานอาหาร ขนมขบ
เคี้ยว ถุงพลาสติกที่มาจากการห่ออาหาร ขวดน้ำดื่มต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ถูกทิ้งรวมกันลงในถังขยะเป็น
จำนวนมากในแต่ละวัน ทั ้งภายในบริเวณต่าง ๆ และภายในห้องเรียน ทำให้มีขยะสะสมและส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน รวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภค จำพวกค่าประปา ค่าไฟฟ้าของ
โรงเรียนนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 

ดังนั้น โครงการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม จึงเป็นโครงการที่มุ ่งเน้นให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้
ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า แนวทางในการการคัดแยกขยะ และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นให้รู้จักใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรยีน 
ในสถานศึกษา บูรณาการเข้ากับเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อสร้างแนวทางการปลูกจิตสำนึก สร้า งความรู้  
ความเข้าใจ ให้นักเรียนมีทัศนคติที่มุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาให้รู้จักใช้พลังงาน
อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่  

 กิจกรรมที่ 1 พญาไทรู้รักษ์พลังงาน 
 กิจกรรมที่ ๒ พญาไทรวมใจคัดแยกขยะ 
 กิจกรรมที่ ๓ Big Cleaning Day 
 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง 



 
 

249 
 

๒.๒ เพ่ือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้ำในโรงเรียน 
๒.๓ เพ่ือปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน 

 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๐ 
3.1.2 นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและคัดแยกขยะได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
3.2.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำลง 
 

๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. ๒๕๖๔  นางสาวพิณพิชา  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. ๒๕๖๔  นางสาวพิณพิชา 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย. ๒๕๖๔  คณะทำงานทุกคน 
4. ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. 

๒๕๖๕ 
 ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน 

กิจกรรมที่ 1 พญาไทรู้รักษ์พลังงาน    
๑. การจัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้ แนว

ปฏิบัติการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ 
ตลอดปีการศึกษา  นางสาวพิณพิชา 

(ออกแบบ) 
 

๒. ติดป้ายนิเทศให้ความรู้ แนวปฏิบัติการ
ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟในห้องเรียน 

 ครูประจำชั้นทุกคน 

กิจกรรมที่ 2 พญาไทรวมใจคัดแยกขยะ    
๑. การให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 

ในตอนเช้า บริเวณหน้าเสาธง 
ตลอดปีการศึกษา  นางสาวพิณพิชา 

นายณัฐพล 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๒. จัดถังขยะ จำนวน 2 ถัง วางภายใน
ห้องเรียนแต่ละห้อง มีป้ายกำกับท่ีถัง
ขยะ จำนวน 84 ใบ 42 ห้องเรียน 

- ขยะรีไซเคิล (กระดาษ) 
- ขยะทั่วไป 

 นางสาวพิณพิชา 
นายศิวะพล 
นายประดิษฐ 
ครูประจำชั้นทุกคน 

๓ ถังขยะสำหรับการใส่ขวดน้ำ วางในแต่
ละชั้น ๔ อาคาร ๒๐ จุดทิ้งขวดน้ำ 
จำนวน ๒๐ ใบ 

 นางสาวพิณพิชา 
นายณัฐดนัย 
นายสราวุธ 

กิจกรรมที่ ๓ Big Cleaning Day    
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. นักเรียนในแต่ละห้องเรียน ทำความ

สะอาดห้องเรียนของตนเอง 
ส.ค. ๒564  ครูประจำชั้น 

คณะครู 
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ ก.พ. ๒๕๖๕  นางสาวพิณพิชา 
ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน 

6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. ๒๕๖๕  นางสาวพิณพิชา 
 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    .................................บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรม พญาไทรู้รักษ์
พลังงาน 

- นักเรียนและบุคลากร ร้อยละ ๘๐
ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- การใช้ไฟฟ้าและใช้น้ำลดลง 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- การเข้าร ่วมกิจกรรม
ตามกำหนด 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

กิจกรรม พญาไทรวมใจ
คัดแยกขยะ 

- การคัดแยกขยะ - การสังเกต - แบบสังเกตการคัด
แยกขยะ 

กิจกรรม Big Cleaning 
Day 

- ความสะอาดของห้องเรียน - ประเมินความสะอาด
ของห้องเรียน 

- แบบประเมินความ
สะอาดของห้องเรียน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รู้จักคัดแยกขยะได้ถูกวิธี  
 7.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ใช้น้ำอย่างถูกวิธี มีปริมาณการใช้
กระแสไฟฟ้าลดลง 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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โครงการ    ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)   

ลักษณะโครงการ    ใหม ่      
            ต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
หัวหน้าโครงการ    นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วใน
หลายประเทศทั่วโลกกว่า 129 ประเทศ เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) ที่มีการติดเชื้อจากคนไปสู่
คน โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสมทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีผู้ได้รับเชื้อ จำนวน 240,452 คน เสียชีวิต
ถึง 1,870 คน (ข้อมูลจาก : รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย วันที่ 26 
มิถุนายน 2564) หลายประเทศมีมาตรการในการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคด้วยการปิดเมืองปิด
ประเทศ หรือหยุดกิจการบางประเภท ส่งผลให้แรงงานชาวไทยหรือนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งใน
ต่างประเทศและภายในประเทศมีการเดินทางกลับภูมิลำเนา จึงจำเป็นต้องมีการลงพื้นที่สำรวจ ค้นหากลุ่ม
เสี่ยง เพื่อประโยชน์ในการติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดเชื้อไวรัสโคโ รนา 
2019 หรือ COVID-19 ต่อไป มาตการการป้องกันไม่ให้ติดโรค COVID-19 นั้นถือว่าจำเป็น ด้วยการดำเนิน
มาตรการการรักษาร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายเพื่อมิให้ป่วย การป้องกันตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปในประเทศหรือสถานที่มีคนพลุกล่าน การล้างมือให้สะอาดอย่างถูกต้อง ทั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล สบู่ 
การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี การไม่นำเอามือมาป้ายหรือ จับหน้า ทั้งนี้ การเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องมีการดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการจัดทำมาตรการและ
แนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวต่อไป  

โรงเรียนพญาไท เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่นักเรียน คณะครู 
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในโรงเรียน จึงดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกัน
ก่อนการเกิดโรคดังกล่าวตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้มีวัสดุ-อุปกรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่าง

เพียงพอ 
2.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่คณะครูและบุคลากรให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2.3 เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความพึงพอใจในการจัดเตรียมวัสดุ-
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

3.1.2 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการดูแลส่งเสริมสวัสดิภาพและ
สวัสดิการให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพญาไท ได้รับการส่งเสริมให้มีสุขอนามัยที่ดี และปลอดภัยจาก

การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอย่างด ี
3.2.2 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพญาไท ได้เข้าถึงการใช้บริการวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกัน

การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากขึ้น 
 

๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ดำเนินการตามแผน พ.ค. 2564 - 

มี.ค. 2565 
- คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 1. สำรวจข้อมูลรายชื่อครูและบุคลากรที่

มีความประสงค์ฉีดวัคซีน 
มิ.ย. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

 2. ติดต่อหน่วยงานภายนอกเพื่อนำคณะ
ครูและบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีน 

มิ.ย. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

 3. นำคณะครูและบุคลากรฉีดวัคซีน ณ 
หน่วยงานที่ให้บริการ 

มิ.ย. 2564  - คณะกรรมการดำเนินงาน 

 4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน
ผู้บริหาร 

มิ.ย. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. วางแผนการจัดซื ้อวัสดุ-อุปกรณ์ใน

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

มิ.ย. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

 3. ติดต่อและดำเนินการจัดซื ้อกับทาง
ร้านจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ 

มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

35,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

 4. นำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มาให้บริการครู
และบุคลากร รวมถึงนักเรียน 

มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 5. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน
ผู้บริหาร 

มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

 1. จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

มิ.ย. 2564 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 

 2. ว า ง แ ผ น ก ำ ห น ด ร ู ป แ บ บ ก า ร
ดำเนินงาน 

มิ.ย. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

 3. จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 4. จัดทำสื่อ infographic เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ตามมาตรการการ
ป้องกันฯ 

มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 5. ปิดประชาสัมพันธ์บริเวณโรงเรียน มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 6. สรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรม มี.ค. 2565 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 
5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    40,000 บาท  (หมายเหตุ ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)  
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6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมฉีด
ว ัคซีนป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวร ั ส โคโรนา 2019 
(COVID-19) 

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพญา
ไท ร้อยละ 80 ขึ ้นไป ได้รับการ
ด ู แลส ่ ง เสร ิ มสว ั สด ิ ภ าพและ
สวัสดิการให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

กิจกรรมที ่ 2 กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้
ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวร ั ส โคโรนา 2019 
(COVID-19) 

คณะครูและบุคลากรโรงเรียน  
พญาไท ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความ
พึงพอใจในการจัดเตรียมวัสดุ-
อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

กิจกรรมที ่ 3 กิจกรรม
จัดทำมาตรการและแนว
ปฏิบัติในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพญา
ไท ร้อยละ 80 ขึ ้นไป ได้รับการ
ด ู แลส ่ ง เสร ิ มสว ั สด ิ ภ าพ และ
สวัสดิการให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพญาไท ได้รับการส่งเสริมด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
 7.2 โรงเรียนพญาไท มีวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
         หัวหน้าโครงการ 
 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    โครงการสังคมหัวแข็ง   
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองนโยบายสพฐ. ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของ

ชาติ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม. ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ

ประเทศชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
หัวหน้าโครงการ    นายณัฐพล มะลิทอง และ นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดเป็นอันดับ ๑ ของโลกซึ่ง ๘๐% 
ของอุบัติเหตุทางถนน เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญกับการปกป้อง
ตนเองจากความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องกับข้อมูลที่บอกว่า มีผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในเมืองไทย โดยเฉพาะเด็ก 
ใส่หมวกกันน็อกเพียงแค่ ๘% เท่านั้น ทำให้มีเด็กไทย เสียชีวิตจากการไม่ใส่หมวกกันน็อก ถึง ๕,๐๐๐ คนต่อปี 
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) 
รวมทั้งภาคีต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของเด็กไทย เพราะเด็กและเยาวชนทุกคนจำเป็นต้องได้รับการ
เอาใจใส่และดูแลความอย่างเหมาะสมและรอบด้านในแต่ละช่วงวัยจากพ่อแม่ ผู้ดูแล ชุมชน และสังคมด้วยองค์
ความรู้ที่หลากหลาย จึงร่วมมือกันจัดโครงการรณรงค์ให้คนไทยใส่หมวกกันน็อกภายใต้ชื่อโครงการ “สังคม
หัวแข็ง” ที่ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ ปี๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เพื่อปลูกจิตสำนึกและเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนไทยใส่
หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย เพ่ือลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีกฎ ๓ ข้อ คือ ขี่ซ้อน
เราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่ใส่เราไม่ยอม โดยวางเป้าหมายให้เกิดการปฏิบัติจริงด้วยความต่อเนื่องและจริงจัง 

โรงเรียนพญาไท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมโครงการ
สังคมหัวแข็งตั้งแต่ปี 2562 และดำเนินการส่งเสริมนักเรียนให้สวมหมวกกันน็อกมาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมา
พบว่าการส่งเสริมนักเรียนยังไม่เป็นรูปธรรมมีเพียงการส่งเสริมให้นักเรียนตะหนักในการใส่หมวกกันน็อกใน
ระยะเริ่มต้น แต่ยังไม่ยั่งยืนและไม่ถูกปลูกฝังให้เป็นวินัยอย่างแท้จริง ดังนั้นในการเข้าร่วมโครงการรณรงค์การ
ใส่หมวกกันน็อก “สังคมหัวแข็ง ปี 5” กิจกรรมโรงเรียนหัวแข็ง “ครูสร้างได้”โรงเรียนพญาไท จะดำเนินการ
พัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบมากขึ้น ปลูกฝังนักเรียนตั้งแต่เห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญของ
การสวมใส่หมวกกันน็อกตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และมีการบูรณาการในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปลูกฝังให้นักเรียนมีวิ นัยในการสวมหมวก
กันน็อค 

โรงเรียนพญาไท เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นและมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิด
เป็น “โรงเรียนหัวแข็ง” ที่ส่งเสริมให้คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนสวมใส่หมวกกันน็อกอย่างแท้จริง 
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๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมให้ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสวมใส่
หมวกกันน็อก  
๒.๒ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมระดับโรงเรียนและชุมชน 
๒.๓ เพ่ือสร้างเครือข่ายให้กับครูในการส่งต่อองค์ความรู้การรณรงค์และส่งเสริมให้สวมหมวกกันน็อก 

 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1  ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร้อยละ 80 สวมใส่หมวกกันน็อกขณะขี่มอเตอร์ไซต์มาโรงเรียน 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครู นักเรียนและผู้ปกครอง สวมใส่หมวกกันน็อกขณะขี่มอเตอร์ไซต์มาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
3.2.2 ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสวมใส่หมวกกัน

น็อกมากขึ้น 
 
๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ เมษายน 64  นายณัฐพล มะลิทอง และ 

นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ เมษายน 64  นายณัฐพล มะลิทอง และ 

นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ เมษายน 64  คณะกรรมการโครงการ

สังคมหัวแข็ง 
4. ดำเนินการตามแผน พฤษภาคม 64 

– มีนาคม 65 
 คณะกรรมการโครงการ

สังคมหัวแข็ง 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสภานักเรียนรวมใจ  
นักเรียนพญาไทสวมหมวกกันน็อก 

   

1. ตัวแทนสภานักเรียน จัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความรู ้ ความสำคัญ ความ
ตระหนักรู้ เรื่องการสวมใส่หมวกกันน็อก
ของนักเรียนและครู ระหว่างกิจกรรมเข้า
แถวเคารพธงชาติ สัปดาห์ละ 1 วัน  
เช่น  

- การแสดงละครของสภานักเรียน 
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุของ

ประเทศไทย 

พฤษภาคม 64 
– มีนาคม 65 

3,000 คณะกรรมการนักเรียนและ
คณะกรรมการสภานักเรียน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- สถิติการลดความสูญเสีย เมื่อ

สวมหมวกกันน็อก 
- สาธิตการสวมใส่หมวกกันน็อก

อย่างถูกวิธี 
- ให้ความรู้กับ กฎ 3 ข้อ 
- รณรงค์ content โรงเรียน

หัวแข็งอย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรมที่ 2 Diary ความปลอดภัย    
1. นักเรียนภายในโรงเรียน เขียนบันทึก

เรื่องราวประจำวันผ่าน Diary ของตนเอง
โดย เข ียนเก ี ่ยวก ับความร ู ้ท ี ่ ได ้จาก
กิจกรรมภายในโรงเรียนสู่ครอบครัวของ
ตนเอง  
เช่น  

- ให้ผู้ปกครองรับรู้ถึงประโยชน์
ของหมวกกันน็อก  

- ให้ผู้ปกครองช่วยสวมหมวกกัน
น็อกอย่างถูกต้อง 

ความรู้ที ่ได้รับจากโรงเรียนในเรื่องของ
การรณรงค์ โรงเรียนหัวแข็ง 

พฤษภาคม 64 
– มีนาคม 65 

2,000 คณะกรรมการโครงการ
สังคมหัวแข็ง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรณรงค์โรงเรียนหัวแข็ง
ภายในโรงเรียนและชุมชน 

   

1. ตัวแทนนักเรียนและครู ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการรณรงค์โรงเรียนหัวแข็งภายใน
โรงเรียนและชุมชน ผ่านกิจกรรมตาม
กลุ่มสาระฯการเรียนรู้ 

- สาระฯ ภาษาไทย  
ประกวดคำขวัญโรงเรียน
หัวแข็ง/กฎ 3 ข้อ 

- สาระฯ คณิตศาสตร์ 
หาสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด
อุบัติเหตุ หรือ ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อโครงการสังคม
หัวแข็ง/กฎ 3 ข้อ  

- สาระฯ วิทยาศาสตร์ 

ธันวาคม 64 5,000 คณะกรรมการโครงการ
สังคมหัวแข็ง 



 
 

258 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนของ
สมอง/ศีรษะและอวัยวะต่าง ๆ 
เมื่อได้รับความกระทบกระเทือน 

- สาระฯ ภาษาอังกฤษ 
จัดทำคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับ
ความปลอดภัย ของโครงการ
สังคมหัวแข็ง/กฎ 3 ข้อ และ
ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ 2 ภาษา 

- สาระฯ สังคมศึกษา 
ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจรเบื้องต้น/โทษ
เมื่อไม่สวมหมวกกันน็อก ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการสังคม
หัวแข็ง/กฎ 3 ข้อ 

- กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา  
จัดกิจกรรมบันไดงูของโครงการ
สังคมหัวแข็ง / กฎ 3 ข้อ ใน
ชั่วโมงเรียน สร้างจิตสำนึกต่อ
ส่วนรวม 

- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ จัดการ
ประกวดรูปภาพภายใต้โครงการ
สังคมหัวแข็ง / กฎ 3 ข้อ 

กลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี สนับสนุนการทำ
สื่อ เกี่ยวกับโครงการสังคมหัวแข็ง / กฎ 
3 ข้อ 

กิจกรรมที ่ 4 ก ิจกรรมสภานักเร ียน Kids
ประชาสัมพันธ์ 

   

1.  ตัวแทนสภานักเร ียนดำเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อที่ครูและ
น ักเร ียนร ่วมก ันจ ัดทำบร ิ เวณหน้า
โรงเรียน สัปดาห์ละ 2 วัน เพื ่อสร้าง
จิตสำนึกที่ดีต่อการสวมใส่หมวกกันน็อก 
และความตระหนักรู ้ถึงโครงการสังคม
หัวแข็ง และ กฎ 3 ข้อ 
เช่น 

พฤษภาคม 64 
– มีนาคม 65 

3,000 คณะกรรมการนักเรียนและ
คณะกรรมการสภานักเรียน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองที่มา

รับ – ส่ง นักเรียนจากการขับ
รถจักรยานยนต์ หรือผู้ที่สนใจ 

ให ้ความร ู ้  ผ ่านแผ่นผ ับความร ู ้  หรือ 
ความร ู ้ออนไลน์ท ี ่ เป ็นประโยชน์ ต่อ
ผู้ปกครองที่ขับรถจักรยานยนต์ที่รับ – ส่ง
นักเรียนและผู้สนใจ 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม สาสน์ความห่วงใย ใส่
ใจโรงเรียนหัวแข็ง 

   

1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนผ่าน
คณะผู ้บริหารและครู ประชาสัมพันธ์
โครงการท ี ่กระต ุ ้นจ ิตสำน ึกท ี ่จะให้
ผ ู ้ปกครองเข ้าใจ และร ับร ู ้ เก ี ่ยวกับ
โครงการสังคมหัวแข็ง / กฎ 3 ข้อ 

พฤษภาคม 64 
และ มกราคม 

65 

2,000 คณะกรรมการโครงการ
สังคมหัวแข็ง 

5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ กุมภาพันธ์ 
2565 

- นายณัฐพล มะลิทอง และ 
นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ 

6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม 2565 - นายณัฐพล มะลิทอง และ 
นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    ..........15,000.....................บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที ่ 1 กิจกรรม
สภานักเรียนรวมใจ  
นักเรียนพญาไทสวม
หมวกกันน็อก 

ร้อยละของผู้ปกครอง 
นักเรียน และครูที่ใส่หมวกกัน
น็อกมาโรงเรียน 

- การสังเกตขณะมาโรงเรียน 
- การสอบถามข้อมูลจาก
ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่  2  Diary 
ความปลอดภัย 

ร้อยละของผู้ปกครอง 
นักเรียน และครูที่ใส่หมวกกัน
น็อกมาโรงเรียน 

- การสังเกตขณะมาโรงเรียน 
-  ก า รสอบถามข ้ อม ู ล จ าก
ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

กิจกรรมที ่ 3 กิจกรรม
รณรงค์โรงเรียนหัวแข็ง
ภาย ใน โ ร ง เ ร ี ยนและ
ชุมชน 

ร้อยละของผู้ปกครอง 
นักเรียน และครูที่ใส่หมวกกัน
น็อกมาโรงเรียน 

- การสังเกตขณะมาโรงเรียน 
-  ก า รสอบถามข ้ อม ู ล จ าก
ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที ่ 4 กิจกรรม
ส ภ า น ั ก เ ร ี ย น  Kids
ประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละของผู้ปกครอง 
นักเรียน และครูที่ใส่หมวกกัน
น็อกมาโรงเรียน 

- การสังเกตขณะมาโรงเรียน 
-  ก า รสอบถามข ้ อม ู ล จ าก
ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

กิจกรรมที ่ 5 กิจกรรม 
สาสน์ความห่วงใย ใส่ใจ
โรงเรียนหัวแข็ง 

ร้อยละของผู้ปกครอง 
นักเรียน และครูที่ใส่หมวกกัน
น็อกมาโรงเรียน 

- การสังเกตขณะมาโรงเรียน 
-  ก า รสอบถามข ้ อม ู ล จ าก
ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสวมใส่หมวกกันน็อก 
 7.2  เกิดการมีส่วนร่วมระดับโรงเรียนและชุมชน 

7.3  เกิดเครือข่ายให้กับครูในการส่งต่อองค์ความรู้การรณรงค์และส่งเสริมให้สวมหมวกกันน็อก 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
      (นายณัฐพล มะลิทอง) 
         หัวหน้าโครงการ 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ) 
         หัวหน้าโครงการ 
 
 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา   ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    โรงเรียนส่งเสริมเพศวิถี และทักษะชีวิต 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

คุณธรรม จริยธรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ  
หัวหน้าโครงการ    นางสาวสายรุ้ง   เหมือดชัยภูมิ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้
กว้างขวาง และมีการขยายผลการอบรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยเฉพาะครูสุขศึกษาและพล
ศึกษา และครูแนะแนวให้ได้รับการอบรมโปรแกรมดังกล่าวให้ครอบคลุมครบทุกโรงเรียน/ทุกคนโรงเรียนพญา
ไทเป็นสถานศึกษาที่มีกระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและ
ชัดเจน ภายใต้คำขวัญ “เพศวิถีศึกษา วิถีการเรียนรู้ วิถีใหม่ของโรงเรียนพญาไท” โดยมีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
และครูทุกคนเข้ารับการอบรมเพศวิถีออนไลน์ เพ่ือนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการจัดการเรียนการสอน และยัง
ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  

โรงเรียนพญาไท เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต จึงได้
จัดทำโครงการ โรงเรียนส่งเสริมเพศวิถีและทักษะชีวิตขึ้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ระบบดูแล
ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น 
  
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรายวิชาสุขศึกษา
และบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตที่ดี รู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการแสดงออกตามวิถีชีวิต
ทางเพศ ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม 
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๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียนร้อย 80 เกิดทักษะชีวิตที่ดี รู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการแสดงออก

ตามวิถีชีวิตทางเพศ ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม 
 3.1.2  ครูร้อยละ 100 มีการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะ

ชีวิตในรายวิชาสุขศึกษา และบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.1.2 มีนักเรียนแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 12 คน 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียน เกิดทักษะชีวิตที่ดี สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง กล้าแสดงออกตามวิถีชีวิตทาง

เพศ ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้น 
3.2.2  ครู มีการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3.2.3 นักเรียนแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเรื่องเพศและ

ทักษะชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564 - น.ส.สายรุ้ง  เหมือดชัยภูม ิ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564 - น.ส.สายรุ้ง  เหมือดชัยภูม ิ
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย.2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ดำเนินการตามแผน ก.ค.2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 แกนนำเพศวิถี    
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนแกนนำ ส.ค. 2564 500 คณะกรรมการดำเนินงาน 
3. กิจกรรมสร้างองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่ ก.ย. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. กิจกรรมแกนนำพ่ีสู่น้อง ธ.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
5. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำ มี.ค. 2565 500 คณะกรรมการดำเนินงาน 
6. ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
7. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 ประกวดสื่อและนวัตกรรม    
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ธ.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
2. กำหนดแนวทางการประกวด ธ.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่คณะครู ม.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ม.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
5. กิจกรรมประกวดสื่อเพศวิถีดีเด่น ก.พ. 2565 1,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 
6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก.พ. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
7. ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
8. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 3 อบรมให้ความรู้แก่คณะครู    
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ธ.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
2. กิจกรรมให้ความรู้จากศูนย์สาธารณสุข ธ.ค. 2564 500 คณะกรรมการดำเนินงาน 
3. กิจกรรมให้ความรู้จากศึกษานิเทศก์ ธ.ค. 2564 500 คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. 2565 - น.ส.สายรุ้ง  เหมือดชัยภูม ิ
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 620 น.ส.สายรุ้ง  เหมือดชัยภูม ิ

5.  งบประมาณทั้งโครงการ    3,620 บาท  (หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 แกนนำ
เพศวิถี 

น ักเร ียนแกนนำร ้อยละ 100
สามารถให้ความรู้ในการปฏิบัติตน
เรื่องเพศวิถีและทักษะชีวิต 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ก า ร ส ั ง เ ก ต ก า ร ร ่ ว ม
กิจกรรมของนักเรียน 

แบบสังเกตการร่วม
กิจกรรมของนักเรียน
แกนนำ 

กิจกรรมที่ 2 ประกวด
สื่อและนวัตกรรม 

คร ู  ร ้ อยละ 100 ส ่ งส ื ่ อและ
นวัตกรรมเข้าร่วมการประกวด 

จำนวนสื่อที่ใช้ใน 
การประกวด 

แบบรายงาน 
การใช้สื่อ 

กิจกรรมที่3 อบรมให้
ความรู้แก่ครู 

ครู ร้อยละ 100 เข้าร่วมการอบรม
และพัฒนาความรู้เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต 

การประเมินความ 
พึงพอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจการเข้าร่วม
อบรม 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนมีความรู้และเกิดทักษะชีวิตเกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากภัยรอบตัว 
 7.2  คณะครูนำเนื้อหาด้านเพศวิถีและทักษะชีวิตไปบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้เป็น
อย่างดี 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวสายรุ้ง  เหมือดชัยภูมิ) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา   ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ   บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 6  พัฒนาประสิทธภิาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ  

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวอมรวรรณ  เวชกามา 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตนักเรียน ซึ่งมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากใน
โรงเรียน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เด็กระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเป็นวัยที่มีการ
พัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาอย่างรวดเร็ว  จึงทำให้เด็กวัยนี้มีความซุกซน  ประกอบกับ
นักเรียนที่เดินทางมาเรียน  ระหว่างบ้านกับโรงเรียน เป็นระยะทางค่อนข้างไกล  ส่วนนักเรียนที่อยู่ใกล้ก็อยู่ใน
เส้นทางท่ีการจราจรหนาแน่นและอีกประการหนึ่งนักเรียนทุกคนก็มีโอกาสเดินทางไกลอยู่เสมอ  เพ่ือไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ตามนโยบายของรัฐบาลที่จัดงบประมาณสนับสนุน  ดังนั้ นโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุของนักเรียนจึงมีมากถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ ้นกับนักเรียน  สิ่งสำคัญที่สุดคือการส่งเข้าสถานพยาบาล               
ให้ทันท่วงที เพื่อช่วยชีวิตให้ปลอดภัยซึ่งจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาล จากเหตุผลดังกล่าว
โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนขึ้น  โดยโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน             
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพญาไท 

 
๒. วัตถุประสงค ์

2.1 โรงเรียนจัดให้นักเรียนชั้นอนุบาล  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนทำประกันอุบัติ 
2.2 อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองและโรงเรียนในการส่งเด็กเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อได้รับ

อุบัติเหตุ 
2.3 นักเรียนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีจากสถานพยาบาล  เป็นการลดความเสี่ยงอันตราย

ของชีวิต 
2.4 ผู้ปกครองนักเรียนได้รับสินไหมทดแทนจากการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขท่ีระบุในกรมธรรม 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนทำประกันอุบัติเหตุทุกคน  (100% ) 
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     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียนทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
3.2.2  ครูอนามัยโรงเรียนปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัวยิ่งขึ้น 
 

๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติฝ่ายบริหาร เม.ย. - พ.ค. 64  

- 
นางสาวอมรวรรณ  

2 ประชุมคณะทำงานเพื ่อชี ้แจงนโยบาย
โครงการ 

พ.ค.64 - รองฯ ฐิติมา  

3 แต่งตั้งคณะกรรมการ/มอบหมายงาน  พ.ค.64 - นางพีรานุช  
4 ดำเนินงานตามโครงการ  

- คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ 
- ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง 
- ประสานงานเพื่อทำประกัน
อุบัติเหตุ 
- ดำเนินการประกันอุบัติเหตุ 

  
พ.ค.64 – มี.ค.65 
เม.ย. - พ.ค.64  

 
เม.ย. - พ.ค.64  

 
1 มิ.ย.64 - 31 

พ.ค.64 

451,000 รองฯ แสงอรุณ 
รองฯ ฐิติมา 
นางสาวกาญจนา  
นางสาวอมรวรรณ 
นางสาวญาณิศา 
 

5 นิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  มี.ค.65 - รองฯ ฐิติมา  
นางสาวอมรวรรณ 

6 สรุปรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอ
ฝ่ายบริหาร 

มี.ค.65 - นางสาวอมรวรรณ 
นางสาวญาณิศา  

7 นำผลไปปรับปรุงพัฒนา มี.ค.65 - นางสาวอมรวรรณ 
นางสาวญาณิศา  

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    451,000 บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

การประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนที่ประกัน
อุบัติเหตุ ดูจากสภาพจริง แบบบันทึก 

นักเรียนได้รับการรักษาพยาบาล
อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ สภาพจริง แบบบันทึก 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สอบถาม สอบถาม 

ร้อยละของบุคลากรที่เห็นด้วยตาม
วัตถุประสงค์ 

สอบถาม แบบสอบถาม 



 
 

266 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนชั้นอนุบาล  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนทำประกันอุบัติเหตุ 
7.2 ผู้ปกครองและโรงเรียนได้รับความสะดวกในการส่งเด็กเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อได้รับ

อุบัติเหตุ 
7.3 นักเรียนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีจากสถานพยาบาล  เป็นการลดความเสี ่ยง

อันตรายของชีวิต 
7.4 ผู้ปกครองนักเรียนได้รับสินไหมทดแทนจากการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขท่ีระบุในกรมธรรม์ 
 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวอมรวรรณ เวชกามา) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางแสงอรุณ  มโนมัยอุดม) 
          รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    โรงเรียน ECO SCHOOL 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ ๕ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ ๔ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน   
     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หัวหน้าโครงการ    นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ  
     นางสาวสายรุ้ง  เหมือดชัยภูมิ 
     นายสุทัศน์  พนุมรัมย์   
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) เป็นการทำงานด้านการส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
โรงเรียน ที่ต่อยอดมาจาก โครงการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด (พ.ศ.2538-2548) ซึ่งกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด  ซึ่งการพัฒนา
งานสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน ให้ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ควรดำเนินการให้กลมกลืนไปกับมิติการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวผู้เรียน ทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน ชุมชนและสังคมภายนอก  จึงเป็นที่มาของ 
“โรงเรียนอีโคสคูล” ซึ่งเป็นเสมือนการทำงานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาสนับสนุนแนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ในการขับเคลื่อนการทำงาน 
ตั้งแต่ระดับนโยบายของโรงเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้ที ่เชื ่อมโยงกับประเด็นท้องถิ่น การจัดการ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน และ ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

โรงเรียนพญาไทเห็นความสำคัญในการในสภาวะปัจจุบันทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงานลด
น้อยลง เนื่องจากประชากรในประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่จำนวนทรัพยากรและพลังงานมีจำนวนจํากัด จึงมี
ความจําเป็น ให้เกิดการรณรงค์และส่งเสริมขึ้น เพ่ือเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างลักษณะนิสัยการใช้พลังงาน
อย่างประหยัดตั้งแต่วัยเด็กสถานศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องสอดแทรกกิจกรรมขึ้นภายในโรงเรียน ให้นักเรียน
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน 
2.2  เพ่ือฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับนักเรียน 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยที่ดีและขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและสังคม 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมความจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
3.1.2 โรงเรียนสามารถควบคุมและลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่อเดือนได้ ลดลง 2% ต่อเดือน 
3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน และรู้จักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียน เรียนรู้วิธีประหยัดพลังงานและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 
3.2.2 นักเรียนรู้จักจักการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
3.2.3 นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง 

4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564 - เฉลิมวุฒิ,สายรุ้ง,สุทัศน์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564 - เฉลิมวุฒิ,สายรุ้ง,สุทัศน์ 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ดำเนินการตามแผน พ.ค. 2564 - 

มี.ค. 2565 
- คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 PYT SAVE ENVIRONMENT    
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. จัดกลุ่มอาสาสมัครดูแลการใช้น้ำและ

ไฟฟ ้าของแต ่ละช ั ้นเร ียน และด ูแล
สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงเรียน 

ก.ค.64 – 
ก.พ.64 

2,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

 3. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 4. สรุปและรายงานผลเสนอผู้อำนวยการ มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 “PYT Bank ขยะสร้างสุข”    
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล ก.ค.64 – 

ก.พ.64 
1,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

 3. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 4. สรุปและรายงานผลเสนอผู้อำนวยการ มี.ค. 2565 -  

กิจกรรมที่ 3  Eco for Health    
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2 .  ก ิ จ ก ร ร ม ป ล ุ ก พ ล ั ง  ป รั บ

พฤติกรรม สร ้างการมีส ่วนร ่วมด ้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสุขภาพที่ดี 

ก.ค.64 – 
ก.พ.64 

2,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

 3. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 4. สรุปและรายงานผลเสนอผู้อำนวยการ มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - เฉลิมวุฒิ,สายรุ้ง,สุทัศน์ 

5.  งบประมาณทั้งโครงการ    5,000 บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 PYT SAVE 
ENVIRONMENT 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความจิต
สาธารณะ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
- โรงเรียนสามารถควบคุมและ
ลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ต่อเดือนได ้ลดลง 2% ต่อเดือน 

การประเม ินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจในการร่วม
กิจกรรม 

กิจกรรมที ่  2 “PYT Bank 
ขยะสร้างสุข” 

นักเรียนร้อยละ 80 มีลักษณะ
นิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน และรู้จักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

การประเม ินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจในการร่วม
กิจกรรม 

ก ิ จ ก ร รมท ี ่  3  Eco for 
Health 

นักเรียนร้อยละ 80 มีลักษณะ
นิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน และรู้จักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

การประเม ินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจในการร่วม
กิจกรรม 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียนลดลง 
7.2 นักเรียนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ ทำให้โรงเรียนและ

ชุมชนเป็น โรงเรียนและชุมชนที่น่าอยู่ 
7.3 โรงเรียนปราศจากขยะ มีการแยกขยะเป็นประเภทเพ่ือนำกลับไปใช้ประโยชน์ 
7.4 นักเรียนนําความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปกครองและขยายวงกว้างต่อไป 

 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นายเฉลิวุฒิ   มาตยาบุญ) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ     ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กพญาไทดูดี ๔.๐ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที ่๓ พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ. ข้อที ่๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม. ข้อที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
หัวหน้าโครงการ    นายไพศาล  ศุภปฐม  
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และฉบับ
ที่ ๓พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดให้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเน้นให้การศึกษา     
จัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู ่คุณธรรมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุดเพื่อทำให้เกิดการพัฒนา
ลักษณะของคนไทยที่พึงปรารถนาคือ ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ    
เจตคติ ตามมาตรา ๖ ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๒ กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ รวมถึงมาตรา ๒๔ (๓) กล่าวว่า จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่ง 
ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทค โนโลยี 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้เป้าหมาย ข้อที่ ๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ ประกอบกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้กำหนดไว้ว่า สุขภาพ 
หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญาหรือจิต
วิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้
เรื่องสุขภาพเพ่ือจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะ
ปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพรวมทั้งจากการสำรวจนักเรียน
โรงเรียนพญาไทในปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า นักเรียนบางส่วนยังมีน้ำหนักส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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โรคอ้วนมีผลเสียต่อสุขภาพ ยังเพิ่มโอกาสการป่วยเป็นโรคหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคหั วใจ 
เบาหวานชนิดที่ ๒ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดก้ัน มะเร็งบางชนิด และโรคข้อเสื่อม ซึ่งโรคอ้วนมีสาเหตุ
มาจากการรับพลังงานจากอาหารมากเกิน การขาดกิจกรรมทางกายและความเสี่ยงทางพันธุกรรม (จากวิกิพี
เดีย สารานุกรมเสรี) และผลจากการสำรวจข้อมูลปี ๒๕๕๗ ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
พบว่า มีคนอ้วนเป็นจำนวนมากถึง ๑๖ ล้านคน เป็นหญิงมากกว่าชายถึง ๒ เท่าตัว ซึ่งค่าเฉลี่ยความอ้วนของ
คนไทยอยู่ในลำดับ  ที่ ๒ (ข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ https://www.thairath.co.th)  

จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าโรคอ้วนเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่าง ๆ มากมาย และมีอัตราเพ่ิมขึ้นทั้ง
ในผู้ใหญ่และเด็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาของสาธารณสุขที่ร้ายแรงที่สุดในศตวรรษที่ ๒๑ และถูกระบุว่าเป็น
ปัญหาในโลกสมัยใหม่อย่างมาก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกตะวันตก) ทว่าในอดีต ความอ้วนถูกมองอย่าง
กว้างขวางว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความม่ังคั่งและความอุดมสมบูรณ์ และกระทั่งปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อดังกล่าว
ในบางบริเวณของโลกใน ค.ศ. ๒๐๑๓ สมาคมแพทย์อเมริกาจัดความอ้วนเป็นโรค  จากการสำรวจของ
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์ หัวหน้าโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย ภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม และเวชศาสตร์ชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะทำการสำรวจ
โรงเรียนในเครือข่ายโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย จำนวน ๔ โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ พบปัญหาโรคอ้วน
ร้อยละ ๒๑ ซึ่งสูงกว่าที่เคยสำรวจในปี ๒๕๔๗ อยู่ ๑๙.๓๐ เปอร์เซ็นต์ และจากการสำรวจข้อมูลของโรงเรยีน
พญาไทตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๖ 
คนมีนักเรียนอ้วน จำนวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๗เริ่มอ้วน จำนวน ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๓ และ 
ท้วม จำนวน ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๕ สรุปเป็นจำนวนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ท้ังสิ้น ๒๗๔ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๒.๗๒ (คิดจากการเปรียบเทียบน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่า นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๗๖ คน  มีนักเรียนอ้วน จำนวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๕ เริ่ม
อ้วน จำนวน ๘๗ คนคิดเป็นร้อยละ ๗.๓๙และ ท้วม จำนวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๙ สรุปเป็นจำนวนที่มี
น้ำหนักเกินเกณฑ์ทั้งสิ้น ๒๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๔ (คิดจากการเปรียบเทียบน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) 
และปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๘๘ คน มี
นักเรียนอ้วน จำนวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๔ เริ่มอ้วน จำนวน ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๘ และท้วม 
จำนวน ๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๖ สรุปมีนักเรียนที่มีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ทั้งสิ้น ๒๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๕๘ (คิดจากการเปรียบเทียบน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง)  จะเห็นว่าตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗  – ๒๕๕๙ 
นักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งเป็นผลจากการจัดกิจกรรมของโครงการนี้  

ดังนั้น เพ่ือให้ปัญหาของนักเรียนโรงเรียนพญาไท ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคอ้วนในโรงเรียนลดน้อยลง 
โรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กพญาไทดูดี ๔.๐ ขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ จ โดยได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งสิ้น ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านสุขภาพ
กาย กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางกีฬา และกิจกรรมกีฬาสีภายใน (พญาไทเกมส์) 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนพญาไท มีการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แข็งแรง 
เจริญเติบโตสมวัย  

๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนพญาไท เกิดความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคอ้วน 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนพญาไท มีภาวะโภชนาการ น้ำหนัก-ส่วนสูง และ สมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์ 
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๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนพญาไท มีสุขนิสัยในการดูแลร่างกาย รักในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
๒.๕ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนพญาไท เป็น นักกีฬาโรงเรียนเข้าแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
๒.๖ เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนพญาไท มีทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ คือ มีความกล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสม มีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ มีความสามัคคี สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน อย่างมี
ความสุข และ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ ๘๐ มีภาวะโภชนาการ น้ำหนัก-ส่วนสูง และ สมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน (พญาไทเกมส์) 
- นักเรียนโรงเรียนพญาไทที่มีภาวะโภชนาการเกิน ลดลง ร้อยละ ๑๐  
- มีการจัดตั้งกลุ่มนักเรียนผู้นำสุขภาพ 
- มีนักเรียนโรงเรียนพญาไท จำนวน ๒๕ คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก  

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนพญาไท มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย  
อยู่ในเกณฑ์ ดี 
- นักเรียนโรงเรียนพญาไท มีสุขนิสัยในการดูแลร่างกาย รักในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  
อยู่ในเกณฑ์ ดี 
- นักเรียนโรงเรียนพญาไท มีทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ คือ มีความกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม มีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ มีความสามัคคี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่างมี
ความสุข และ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อยู่ในเกณฑ์ ดี 

๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ พ.ค.-มิ.ย. ๖๔  นายไพศาล  ศุภปฐม 

และคณะครูกลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย.-ก.ค. ๖๔  
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔  
๔. ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๖๔  
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมด้านสุขภาพกาย   นายไพศาล  ศุภปฐม 

และคณะครูกลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔  
 ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๖๔  
 - ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง    
 - ทดสอบสมรรถภาพทางกาย    
 - จัดกิจกรรมออกกำลังกาย    
 - ประเมินภาวะโภชนาการ    
 - ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม    
 - สรุปผลการดำเนินกิจกรรม    

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา   นายอาคม สุมทอง และ
คณะครูกลุ่มสาระฯสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

 ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔  
 ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๖๔  
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 - รับสมัครคัดเลือกนักกีฬาโรงเรียน    
 - ฝึกซ้อมนักกีฬาโรงเรียน    
 - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

ภายนอก 
   

 - ได้รับการส่งเสริมส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันจากผู้ปกครองและ
หน่วยงานภายนอก 

   

 - ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม    
 - สรุปผลการดำเนินกิจกรรม    

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมกีฬาสีภายใน (พญาไทเกมส์)   นายนารถ  นันทกิจ และ
คณะครูกลุ่มสาระฯสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

 ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔  
 ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๖๔  
 - จัดนักเรียนและครูเข้าคณะสี    
 - ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ    
 - จัดทำรายการและสูติบัตรการแข่งขัน    
 - จัดเตรียม จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์    
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
   

 - ฝึกซ้อมนักเรียน    
 - ดำเนินการแข่งขันกีฬาสีภายใน    
 - ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม    
 - สรุปผลการดำเนินกิจกรรม    

๕. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. ๖๕  นายไพศาล  ศุภปฐม 
และคณะครูกลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. ๖๕  

๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๒๐,๐๐๐ บาท   
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

กิจกรรมด้านสุขภาพ
กาย 

นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ ๘๐ มีภาวะ
โภชนาการ น้ำหนัก-ส่วนสูง และ สมรรถภาพ
ทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- เปรียบเทียบผลการ
ประเมินภาวะ
โภชนาการ 
- เปรียบเทียบผลการ
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

- แบบบันทึกผล
ภาวะโภชนาการ 

- แบบบันทึกผลการ
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
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กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

 นักเรียนโรงเรียนพญาไทที่มีภาวะโภชนาการ
เกิน ลดลง ร้อยละ ๑๐  

- เปรียบเทียบผลการ
ประเมินภาวะ
โภชนาการ 

- แบบบันทึกผล
ภาวะโภชนาการ 

 นักเรียนโรงเรียนพญาไท มีสุขภาพร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม แข็งแรง เจริญเติบโต
สมวัย อยู่ในเกณฑ์ ดี 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านกีฬา  

มีนักเรียนโรงเรียนพญาไท จำนวน ๒๕ คน 
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก  

- สังเกต - แบบรายชื่อ
โรงเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่างๆ 

กิจกรรมกีฬาสี
ภายใน (พญาไท
เกมส์) 

นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน (พญาไท
เกมส์) 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

 นักเรียนโรงเรียนพญาไท มีทักษะชีวิตที่
จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ คือ มีความกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม มีการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างสร้างสรรค์ มีความสามัคคี สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน อย่างมีความสุข และ มี
น้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อยู่ในเกณฑ์ 
ดี 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย  
๗.๒  นักเรียนมีภาวะโภชนาการ น้ำหนัก-ส่วนสูง และ สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
๗.๓ นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลร่างกาย รักในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
๗.๔ นักเรียนมีทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ คือ มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีการ

คิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ มีความสามัคคี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีความสุข และ มีน้ำใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
       (นายไพศาล  ศุภปฐม) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางแสงอรุณ  มโนมัยอุดม) 
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที ่๓ พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่๓ ด้านการพํฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม. ข้อที ่๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
สำคัญ 

หัวหน้าโครงการ    นายไพศาล  ศุภปฐม 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหาและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีสาระการเรียนรู้ ๘  กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ เพิ่มเติม
จากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่ม โดยกำหนดรูปแบบของการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ออกเป็น ๓ กลุ่มกิจกรรมหลัก คือ กลุ่มกิจกรรมแนะแนว กลุ่มกิจกรรมนักเรียน และกลุ่มกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ ซึ่งทั้ง ๓ กลุ่มกิจกรรมนั้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้การเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่เลือก
ด้วยตนเองตามความถนัดที่เหมาะสมและความสนใจอย่างแท้จริง ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้มีการพัฒนาแบบองค์รวมของความเป็นมนุษย์ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  สังคม เป็นผู้มี
คุณธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพ่ือสังคม ซึ่งหากจะใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพนั้น สถานศึกษาจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธี การที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ ความชำนาญ ทั้งวิชาการและวิชาชีพอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของตนเอง 
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๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
๒.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

 
๕. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรไม่

น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง 
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ -ยุว

กาชาด 
- ผู้เรียน จำนวน ๓๔ คน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกลูกเสือกองพิเศษ  

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ได้รับการประเมินในระดับผ่าน 
- ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ-ยุวกาชาด ปฏิบัติตามข้ันตอนพิธีการได้อย่างถูกต้อง 

 
๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ พ.ค.-มิ.ย. ๖๔  นายไพศาล  ศุภปฐม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย.-ก.ค. ๖๔   
๓. ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔   
๔. ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๖๔   
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมลูกเสือ   นายไพศาล ศุภปฐม และ

ครูประจำชั้น  ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔  
 ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๖๔  
 - พิธีประดับดาว    
 - พิธีเข้าประจำกอง    
 - พิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือ

แห่งชาติ 
   

 - พิธีวันถวายราชสดุดี    
 - ลูกเสือกองพิเศษ    
 - การจัดการเรียนการสอน 

รายวิชาลูกเสือ 
   

 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม    
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม    
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมยุวกาขาด   นางสาวจุฑามาศ นาม

จันทร์ และครูประจำชั้น  ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔  
 ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๖๔  
 - พิธีประดับเข็มยุวกาชาด    
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 - พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด    
 - พิธียุวกาชาดไทย    
 - การจัดการเรียนการสอน 

รายวิชายุวกาชาด 
   

 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม    
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม    
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมชุมนุม   นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ และ

ครูประจำชั้น  ประชุมวางแผนดำเนินการ ก.ค. ๖๔  
 ดำเนินการตามแผน ก.ค. ๖๔  
 - จัดทำกำหนดการสอน    
 - จัดทำแผนการสอน    
 - ดำเนินการสอน    
 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม    
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม    
๕. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. ๖๕  นายไพศาล  ศุภปฐม 
๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. ๖๕  

 
๕.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๓๐๐,๐๐๐ บาท   
๖.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 โรงเรียนมีลูกเสือกองพิเศษสามารถ
เข้าร่วมแข่งขันระเบียบแถวได้ 

สังเกต แบบรายชื่อโรงเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

 ผู้เรียน ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และมีสมรรถนะตาม
ความมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ลูกเสือ ในระดับดี 

สอบถาม แบบสอบถาม 

กิจกรรมยุวกาขาด โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 ผู้เรียน ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และมีสมรรถนะตาม

สอบถาม แบบสอบถาม 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

ความมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ยุวกาชาด ในระดบัดี 

กิจกรรมชุมนุม ผู้เรียน ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และมีสมรรถนะตาม
ความมุ่งหมายในการจัดกิจกรรม
ชุมนุมตามความสนใจ ในระดับดี 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนรู้จักตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะใน
การดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
       (นายไพศาล  ศุภปฐม) 
          หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางแสงอรุณ  มโนมัยอุดม) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    ท่องไปในโลกกว้าง  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่3 พัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่3 ด้านการพัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที ่3 พัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
ข้อที่ 2 ปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม 
ข้อที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    

หัวหน้าโครงการ    นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

การที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ดังใน มาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการ
ดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื ่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
พัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียนเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถ านที่   
ที่ให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง เนื่องจากผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งตรงตามจิตวิทยา การ
เรียนรู้นอกสถานศึกษายังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทั้งยังเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  

โรงเรียนพญาไทได้จัดทำโครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่
รู้ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เมื่อนักเรียนได้มีโอกาสเดินทางไปทัศน
ศึกษายังสถานที่สำคัญ ๆ จังหวัดต่าง ๆ ซึ่งสถานที่บางแห่งมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ชาวไทยทุกคนควรรู้จักทำให้
เกิดความรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ของประเทศชาติ 
 
๒. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการท่องไปในโลกกว้าง 
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3.1.2 นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 90 ได้รับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และได้รับความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนพญาไทได้รับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้

ภายนอกสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 
3.2.2 นักเรียนโรงเรียนพญาไท มีทักษะในการคิด วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์แก้ปัญหาเป็น มีความ

ตระหนัก มีจิตสํานึก และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
 

๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ดำเนินการตามแผน พ.ค. 2564 - 

มี.ค. 2565 
- คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ย. 2564 - คณะครูสายชั้นป.1 
 2. วางแผนจัดหาสถานที่นำนักเรียนทัศน

ศึกษา 
พ.ย. 2564 - คณะครูสายชั้นป.1 

 3. กำหนดวันและเวลาในการนำนักเรียน
ทัศนศึกษา 

พ.ย. 2564 - คณะครูสายชั้นป.1 

 4. ดำเนินการนำนักเรียนทัศนศึกษา ธ.ค. 2564-
ก.พ. 2565 

- คณะครูสายชั้นป.1 

 5. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. 2565 - คณะครูสายชั้นป.1 
 6. สรุปและรายงานผลเสนอผู้อำนวยการ

โรงเรียน 
มี.ค. 2565 - คณะครูสายชั้นป.1 

กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 2 
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ย. 2564 - คณะครูสายชั้นป.2 
 2. วางแผนจัดหาสถานที่นำนักเรียนทัศน

ศึกษา 
พ.ย. 2564 - คณะครูสายชั้นป.2 

 3. กำหนดวันและเวลาในการนำนักเรียน
ทัศนศึกษา 

พ.ย. 2564 - คณะครูสายชั้นป.2 

 4. ดำเนินการนำนักเรียนทัศนศึกษา ธ.ค. 2564-
ก.พ. 2565 

- คณะครูสายชั้นป.2 

 5. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. 2565 - คณะครูสายชั้นป.2 
 6. สรุปและรายงานผลเสนอผู้อำนวยการ

โรงเรียน 
มี.ค. 2565 - คณะครูสายชั้นป.2 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 3 ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ย. 2564 - คณะครูสายชั้นป.3 
 2. วางแผนจัดหาสถานที่นำนักเรียนทัศน

ศึกษา 
พ.ย. 2564 - คณะครูสายชั้นป.3 

 3. กำหนดวันและเวลาในการนำนักเรียน
ทัศนศึกษา 

พ.ย. 2564 - คณะครูสายชั้นป.3 

 4. ดำเนินการนำนักเรียนทัศนศึกษา ธ.ค. 2564-
ก.พ. 2565 

- คณะครูสายชั้นป.3 

 5. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. 2565 - คณะครูสายชั้นป.3 
 6. สรุปและรายงานผลเสนอผู้อำนวยการ

โรงเรียน 
มี.ค. 2565 - คณะครูสายชั้นป.3 

กิจกรรมที่ 4 ค่ายพุทธบุตร ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ย. 2564 - คณะครูสายชั้นป.4 
 2. วางแผนจัดหาสถานที่นำนักเรียนเข้า

ค่าย 
พ.ย. 2564 - คณะครูสายชั้นป.4 

 3. กำหนดวันและเวลาในการนำนักเรียน
เข้าค่ายพุทธบุตร จำนวน 3 วัน 2 คืน 

พ.ย. 2564 - คณะครูสายชั้นป.4 

 4. ดำเนินการนำนักเรียนเข้าค่ายพุทธ
บุตร 

ธ.ค. 2564-
ก.พ. 2565 

- คณะครูสายชั้นป.4 

 5. ประเมินผลกิจกรรม มี.ค. 2565 - คณะครูสายชั้นป.4 
 6. สรุปและรายงานผลเสนอผู้อำนวยการ

โรงเรียน 
มี.ค. 2565 - คณะครูสายชั้นป.4 

5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    538,800 บาท เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หมายเหตุ ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)  
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 
1 

- นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 
90 ได ้ เ ข ้ า ร ่ วมก ิ จกรรมตาม
โครงการท่องไปในโลกกว้าง 
- นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 
90 ได้รับการเรียนรู้จากการปฏบิัติ
จริง และได้ร ับความรู ้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

- จำนวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
- การประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

- แบบตอบรับจาก
ผู้ปกครอง 
- แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 
2 

- นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 
90 ได ้ เ ข ้ า ร ่ วมก ิ จกรรมตาม
โครงการท่องไปในโลกกว้าง 
- นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 
90 ได้รับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง และได้รับความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

- จำนวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
- การประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

- แบบตอบรับจาก
ผู้ปกครอง 
- แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

กิจกรรมที่ 3 ทัศนศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 
3 

- นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 
90 ได ้ เ ข ้ า ร ่ วมก ิ จกรรมต าม
โครงการท่องไปในโลกกว้าง 
- นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 
90 ได้รับการเรียนรู้จากการปฏบิัติ
จริง และได้ร ับความรู ้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

- จำนวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
- การประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

- แบบตอบรับจาก
ผู้ปกครอง 
- แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

กิจกรรมที่ 4 ค่ายพุทธ
บุตร ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 4 

- นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 
90 ได ้ เ ข ้ า ร ่ วมก ิ จกรรมตาม
โครงการท่องไปในโลกกว้าง 
- นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 
90 ได้รับการเรียนรู้จากการปฏบิัติ
จริง และได้ร ับความรู ้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

- จำนวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
- การประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

- แบบตอบรับจาก
ผู้ปกครอง 
- แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถนำความรู้ที ่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี  
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
         หัวหน้าโครงการ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา   ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองนโยบายสพฐ. ข้อที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของ

ชาติ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม. ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ

ประเทศชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
หัวหน้าโครงการ    นายณัฐพล มะลิทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษามีความสำคัญในรูปแบบจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช 2560 หมวดที่ 1 มาตราที่ 4 กำหนดไว้ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง  ปัจจุบันการบริหารจัดการสถานศึกษา
มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของผู้เรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และการดูแล
ทรัพย์สินทางราชการให้ปลอดภัยจากอันตรายจากสิ่งต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

โรงเรียนพญาไท เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนจำนวนมากใน
ทุกปีการศึกษา มีอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน จึงจำเป็นที่จะต้องปกป้องนักเรยีน
ให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ มีความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง การแสดงออกที่
ถูกต้อง การห่างไกลจากการพนัน และ มีแผนรองรับสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือลดความรุนแรงในชีวิต
และทรัพย์สิน โดยการนำวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับใน
สังคม จัดอบรมครูและนักเรียนให้เกิดทักษะกระบวนการที่ถูกต้องเมื่อต้องเผชิญปัญหาจากความรุนแรง
ทางด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน ตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี
พุทธศักราช 2542 คือให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้ งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน 
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๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการปกป้อง หลีกเลี่ยง ความรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ 

และห่างไกลจากการพนัน 
๒.๒ เพ่ือให้ครูมีความรู้และทักษะสำหรับการให้คำปรึกษากับนักเรียนเมื่อเผชิญกับความรุนแรงทางด้าน

ร่างกายและจิตใจ 
๒.๓ เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีทักษะและการแก้ไขปัญหาในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง 
๒.๔ เพ่ือให้ครูแก้ไขจุดบกพร่องทางกายภาพเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในโรงเรียน 
๒.๕ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการใช้กิจกรรม E-sport อย่างถูกต้อง 

 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 80 % มีทักษะกระบวนการสำหรับการปกป้อง หลีกเลี่ยง 
ความรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ ห่างไกลจากการพนัน 
3.1.2  ครูโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 80 % มีทักษะสำหรับการให้คำปรึกษากับนักเรียนเมื่อเผชิญกับ
ความรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ 
3.1.3  ครูและนักเรียนโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 80 % มีทักษะและการแก้ไขปัญหาในการเผชิญ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง 
3.1.4 ครูโรงเรียนพญาไททุกคน แก้ไขปัญหาทางกายภาพเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ภายในโรงเรียน 
3.1.5 นักเรียนร้อยละ 80% ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการใช้กิจกรรม E-sport อย่างถูกต้อง 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนพญาไท ทักษะกระบวนการสำหรับการปกป้อง หลีกเลี่ยง ความรุนแรง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ห่างไกลจากการพนัน เพ่ิมข้ึน 
3.2.2 ครูโรงเรียนพญาไทมีทักษะและการแก้ไขปัญหาในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง  
3.2.3 ครูและนักเรียนโรงเรียนพญาไทมีทักษะและการแก้ไขปัญหาในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินได้
อย่างถูกต้อง 
3.2.4 โรงเรียนพญาไทมีความปลอดภัยทางกายภาพเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายใน
โรงเรียน 
3.2.4 นักเรียนโรงเรียนพญาไทใช้กิจกรรม E-sport ให้เกิดประโยชน์ 
 

๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ เมษายน 64 - นายณัฐพล มะลิทอง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ เมษายน 64 - นายณัฐพล มะลิทอง 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ เมษายน 64 - คณะกรรมการโครงการ

โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. ดำเนินการตามแผน พฤษภาคม 64 

– มีนาคม 65 
26.000 คณะกรรมการโครงการ

โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
กิจกรรมที่ 1 Child’ Guard    

1.     “การให้เกียรติผู้อ่ืน” 
- ส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่จะให้
เก ียรต ิ    เล ิก Bully ผู ้ อ่ืน 
ผ่านการอบรมกิจกรรมหน้า
เสาธงโดยตัวแทนนักเร ียน
และครูในทุกสัปดาห์ 

พฤษภาคม 64 
– มีนาคม 65 

500 คณะกรรมการโครงการ
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

2.    “อบรมให้ความรู ้น ักเรียนและครู 
สำหรับการปกป้องและหลีกเลี่ยงความ
รุนแรงในชีวิต” 
ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน มีทักษะ
สำหรับการปกป้อง หลีกเลี ่ยง เมื่อ
เผชิญปัญหาความรุนแรงในชีว ิต มี
ทางออกที่ถูกต้องเหมาะสม ผ่านการ
อบรมจากผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ธันวาคม 64 5,000 คณะกรรมการโครงการ
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

3. “เลิก Bully คนเท่ห์ของพญาไท” 
จ ั ดน ิ ท ร รศการ และรณรงค ์ ก าร
ตระหนักรู ้ถึงภัยของการ Bully และ
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเลิก Bully ผ่าน
การประกวดคำขวัญ และมีเกียรติบัตร
สำหรับผู้ร่วมเข้าประกวด  

ธันวาคม 64 500 คณะกรรมการโครงการ
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

4.  “สอดส่อง Bully เพื่อความสุขของทุก
คน” 

- จัดตัวแทนผู ้เร ียนในแต่ละ
สายชั้น เพ่ือดูแลและสอดส่อง
ความปลอดภัยจากการ Bully 
ในสายชั้นของตนเอง 

สภานักเรียน เป็นตัวแทนดูและและ
สอดส่องความปลอดภัยจากการ Bully 
ภายในโรงเรียน 

พฤษภาคม 64 
– มีนาคม 65 

500 คณะกรรมการนักเรียน 

5. “E-sport Phyathai” 
จัดการแข่งขัน E-sport จากตัวแทน
ชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5-6 มีเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

ธันวาคม 64 3,000 คณะกรรมการโครงการ
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6.  “พญาไท ห่างไกลการพนัน” 

- จัดกิจกรรมการตระหนักรู้ถึง
ภัยการพนันทุกรูปแบบ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรทุกท่าน
ในโรงเรียน ห่างไกลจากการพนันทุก
รูปแบบ 

พฤษภาคม 64 
– มีนาคม 65 

500 คณะกรรมการโครงการ
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

7. “ปรึกษาสักนิด เพื่อความสุขของทุก
คน” 
ครูทุกท่านทำหน้าที ่ เป ็นที ่ปร ึกษา
สำหรับผู้เรียนเมื่อเผชิญปัญหาความ
ร ุนแรงทางด้านร ่างกายและจ ิตใจ 
ป ัญหาการ Bully อย ่างถ ูกว ิธ ี  ซึ่ ง
จะต้องผ่านการอบรมจากวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ 

พฤษภาคม 64 
– มีนาคม 65 

500 คณะกรรมการโครงการ
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

กิจกรรมที่ 2 Safety in the School    
1.  “CPR For Life” 

จ ัดอบรมคร ูท ุกท ่ านให ้ม ี ความรู้
ความสามารถในการทำ CPR การใช้
เครื่อง AED โดยวิทยากรผู้เชี ่ยวชาญ 
ให้มีความรู ้ ความสามารถที่ถูกต้อง
สำหรับการช่วยเหลือด้วยระบบ CPR 
และการใช้เครื่อง AED และบูรณาการ
ให้ผู้เรียนในรายวิชาลูกเสือ-ยุวกาชาด 

มกราคม 65 5,000 คณะกรรมการโครงการ
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

2. “ซ ้อมด ับ เพล ิ งและอพยพหน ี ไฟ
ประจำปี” 

- จัดอบรมครูทุกท่านสำหรับ
การซ ้อมด ับเพล ิง  (การใช้
อุปกรณ์พื ้นฐานสำหรับการ
ดับเพลิง และ การจัดทำแผน
อพยพหนีไฟและการติดต่อ
ข อ ง ก า ร ช ่ ว ย เ ห ล ื อ จ า ก
หน ่ ว ย ง านภ ายนอกขอ ง
โรงเรียน) 

สำรวจอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดับเพลิง
และเพิ่มจุดในการติดตั้งอุปกรณ์ (ถัง
ดับเพลิง หัวจ่ายน้ำหรับการดับเพลิง
และป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ) 

มกราคม 65 15,000 คณะกรรมการโครงการ
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. “สถานการณ์ฉุกเฉิน เราต้องรอด” 

จัดอบรมครูและนักเร ียนให้เร ียนรู้
ทักษะเพื ่อการเอาชีว ิตรอด สำหรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ เช่น 
เหตุแผ่นดินไหว ฯลฯ และบูรณาการ
ในวิชาลูกเสือ-ยุวกาชาด 

ธันวาคม 64 500 คณะกรรมการโครงการ
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

5. ประ เม ิ นผลการดำ เน ิ น งานขอ ง
โครงการ 

ก ุ ม ภ า พ ั น ธ์  
2565 

- นายณัฐพล มะลิทอง 

6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม 2565 - นายณัฐพล มะลิทอง 
 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    ..........31,000...........บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 Child’ 
Guard 

นักเรียนร้อยละ 80 % มีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการใน
การปกป้องและหลีกเลี่ยงความ
รุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ 
การห่างไกลการพนันทุกรูปแบบ 
และเรียนรู้การใช้กีฬา E-sport 
อย่างถูกต้อง ครูร้อยละ 80%   
เกิดทักษะการให้คำปรึกษาแก่
นักเรียนสำหรับการปกป้องและ
หลีกเลี่ยงความรุนแรงด้านร่างกาย
และจิตใจ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมในการทำ

กิจกรรม 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

กิจกรรมที่ 2 Safety in 
the School 

ครูและนักเรียนร้อยละ 80 %      
มีความรู้ เกิดทักษะการใช้ CPR 
และเครื่อง AED การป้องกันตนเอง
และการเอาชีวิตรอดจาก
สถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมในการทำ

กิจกรรม 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการปกป้อง หลีกเลี่ยง ความรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ 
และห่างไกลจากการพนัน 
 7.2 ครูมีความรู้และทักษะสำหรับการให้คำปรึกษากับนักเรียนเมื่อเผชิญกับความรุนแรงทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

7.3 ครูและนักเรียนมีทักษะและการแก้ไขปัญหาในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง 
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7.4 ครูแก้ไขจุดบกพร่องทางกายภาพเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในโรงเรียน 
7.5 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการใช้กิจกรรม E-sport 
 
  

 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
       (นายณัฐพล มะลิทอง) 
           หวัหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา   ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    อาหารกลางวัน 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสังคมแหง่การ

เรียนรู ้
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวอมรวรรณ  เวชกามา 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

การจัดทำอาหารกลางวันเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนซึ่งอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก
ในโรงเรียน   เป็นการสร้างนิสัยในการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ   โดยการจัดอาหารให้มีคุณค่า  
ได้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เพ่ือความสมบูรณ์ แข็งแรงของสุขภาพร่างกาย  อาหารที่โรงเรียนจัดบริการจะต้อง
พอเพียง  และครบถ้วนด้วยสารอาหารตามหลักโภชนาการ  ความสะอาดและปลอดภัยของอาหาร ถ้านักเรียน
ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ น้ำดื่มที่สะอาด สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหารมี
บรรยากาศที่ดี และสถานที่ทำความสะอาดภาชนะต่าง ๆ ที่ถูกสุขอนามัย จะทำให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนและการเจริญเติบโตของนักเรียนต่อไป ทั้งยังต้องฝึกมารยาทที่ดี
ในการรับประทานอาหารอีกด้วย   

 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือจัดอำนวยความสะดวกอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการ 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับบริการอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ  มีสารอาหารครบ  5  หมู่ 

          3.1.2 นักเรียนมีน้ำหนัก และส่วนสูง ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  ร้อยละ 80 
          3.1.3 นักเรียนได้ดื่มน้ำที่สะอาดและถูกสุขอนามัย ร้อยละ 100 
          3.1.4 นักเรียนมีสถานที่รับประทานอาหารและทำความสะอาดภาชนะต่าง ๆ ที่สะอาด ร้อยละ 100 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนของโรงเรียนพญาไท ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ น้ำดื่มที่สะอาด สถานที่ประกอบ

อาหาร สถานที่รับประทานอาหารมีบรรยากาศที่ดี และสถานที่ทำความสะอาดภาชนะต่าง  ๆ ที่ถูกสุขอนามัย 
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จะทำให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนและการเจริญเติบโตของ
นักเรียนต่อไป 

 
๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ พ.ค. 64 - นางสาวอมรวรรณ เวชกามา 
2 ประช ุ มช ี ้ แ จ ง โ คร งการ  หน ้ าท ี ่ ที่

รับผิดชอบในการจัดทำรายการอาหาร  
การตรวจรับอาหาร 

พ.ค. 64 - 1.นางสาวมรวรรณ เวช
กามา 
2.นายไพศาล ศุภปฐมและ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- กรรมการดำเนินงาน 
- กรรมการจัดทำรายการอาหาร 
- กรรมการตรวจรับอาหาร 

พ.ค. 64 - 1.นางสาวมรวรรณ เวช
กามา 
2.นายไพศาล ศุภปฐมและ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
3.คณะกรรมการอาหาร
กลางวัน 

4 ประชุมมอบหมายงาน 
- คณะกรรมการจัดรายการอาหาร 
- คณะกรรมการตรวจรับอาหาร 
- การจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน 
- ผู้รับจ้างเพื่อรับนโยบายการปฏิบัติงาน 

พ.ค. 64 - 1.นางสาวมรวรรณ เวช
กามา 
2.นายไพศาล ศุภปฐมและ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
3.คณะกรรมการอาหาร
กลางวัน 

5 จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์เครื่องครัวที่ขาดและ
ชำรุด วัสดุซ่อมแซมอุปกรณ์งานครัว 

พ.ค.64 – มี.ค.
65 

- นางสาวอมรวรรณ เวชกามา 

6 ทำแบบสอบถามรายการอาหารกลางวัน 
ที่นักเรียนชอบ 

พ.ค.64 , พ.ย.
64 

- 1.นางสาวมรวรรณ  
เวชกามา 
2.นายไพศาล ศุภปฐมและ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

7 ดำเนินงานตามโครงการ มิ.ย. 64 – 
มี.ค. 65 

7,176,000.- นางสาวอมรวรรณ  
เวชกามา 

8 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม 
การดำเนินงาน และคอยอำนวยความ
สะดวก  ในการดำเน ินก ิจกรรมของ

 - 1.นางสาวมรวรรณ  
เวชกามา 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ผู ้เกี ่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการฯ กำหนด 

2.นายไพศาล ศุภปฐมและ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
3.คณะกรรมการอาหาร
กลางวัน 

9 สรุปรายงานผลการนำเสนอฝ่ายบริหาร มิ.ย. 64 – 
มี.ค. 65 

- 1.นางสาวอมรวรรณ  
เวชกามา 
2.นายไพศาล ศุภปฐมและ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
3.คณะกรรมการอาหาร
กลางวัน 

10 นำผลไปปรับปรุงพัฒนา มี.ค. 65 - 1.นางสาวมรวรรณ เวช
กามา 
2.นายไพศาล ศุภปฐมและ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
3.คณะกรรมการอาหาร
กลางวัน 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    7,176,000.- บาท   
 
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

การจัดจ้างโครงการ
อาหารกลางวัน 

1.นักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน 

ดูจากสภาพจริง/
สอบถาม 

แบบบันทึก 

2.ความสมบูรณ์ตามหลัก
โภชนาการของนักเรียน 

การรายงาน แบบบันทึกภาวะ
โภชนาการ 

3.ร้อยละของบุคลากรเห็นด้วยตาม
วัตถุประสงค์ 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนได้รับความสะดวกในการรับประทานอาหารกลางวัน 
7.2 นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการ 
7.3 นักเรียนมีภาวะโภชนาการได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวอมรวรรณ เวชกามา) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางแสงอรุณ  มโนมัยอุดม) 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    อาหารเสริม(นม) 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสังคมแหง่การ

เรียนรู ้
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวอมรวรรณ  เวชกามา 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

อาหารเสริม(นม) เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย และประถมศึกษาที่กำลังเจริญเติบโต 
การได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าย่อมทำให้ร่างกายเจริญเติบโต  แข็งแรงและสมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ของประเทศ  รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล 1 ถึง ชั้น 
ป.6  ดังนั้นเพ่ือให้นักเรียนได้มีอาหารเสริม(นม)อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 – ป.6  ได้ดื่มนมสดรสจืดทุกวันทำการ 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 – ป.6 ได้มีอาหารเสริม(นม) ดื่มในระหว่างปิดภาคเรียน 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 จัดหาอาหารเสรม(นม)ให้นักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ป.6 
3.1.2 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ป. 6 มีอาหารเสริม(นม) ดื่มทั้งในวันทำการปกติ และช่วงปิดภาคเรียน 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้น ป.6  ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 

๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ

ต่อฝ่ายบริหาร 
พ.ค. 64  - นางสาวอมรวรรณ เวช

กามา 
2 ประช ุมคณะทำงานช ี ้แจงโครงการ/

มอบหมายงาน 
พ.ค. 64 - นางพีรานุช  

3 แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 64         - นางพีรานุช  
4 ดำเนินงานตามโครงการ 

- ตรวจรับอาหารเสริม(นม) 
- แจกนมสำหรับนักเรียน 

มิ.ย. 64 –  
มี.ค. 65 

3.000,000.- นางสาวอมรวรรณ เวชกามา 
และคณะกรรมการฯ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม 

การดำเนินงาน และคอยอำนวยความ
สะดวก  ในการดำเน ินกิจกรรมของ
ผู ้เกี ่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการฯ กำหนด 

 
มิ.ย. 64 –  
มี.ค. 65 

 
 - 

นางสาวอมรวรรณ เวชกามา 
และคณะกรรมการฯ 

6 สรุปประเมินโครงการ/จัดทำรายงาน
โครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 

 มี.ค.65 - นางสาวอมรวรรณ เวช
กามา 

7 นำผลไปปรับปรุงพัฒนา มี.ค. 65 - นางสาวอมรวรรณ เวช
กามา 

5.  งบประมาณทั้งโครงการ    3.000,000.- บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

การจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) 

ความสมบูรณ์ตามหลักโภชนาการ
ของนักเรียน 

ดูจากสภาพจริง การสังเกต 

การดื่มนมประจำวันของนักเรียน
แต่ละคน 

แบบบันทึก แบบฟอร์ม 

ร้อยละของบุคลากรเห็นด้วยตาม
วัตถุประสงค์ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนทุกคนได้ดื่มอาหารเสริม(นม) ใหม่ สด  ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  ถูกหลักอนามัย จากตู้
เก็บถนอมอาหารที่มีคุณภาพทุกวัน 

7.2 นักเรียนทุกคนได้ดื่มอาหารเสริม(นม) ในระหว่างปิดภาคเรียน 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวอมรวรรณ เวชกามา) 
         หัวหน้าโครงการ 

     
  ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา   ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    งานอนามัยโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ             ใหม ่      

           ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

คุณธรรม จริยธรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ  
หัวหน้าโครงการ    นางสาวสายรุ้ง   เหมือดชัยภูมิ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 1 บททั่วไปมาตรา 6 กล่าวว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู ่ร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมีความสุข หาก
สถานศึกษาใดมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ก็จะส่งผลให้สถานศึกษานั้น
รู้ทิศทางการดำเนินงาน มีความคล่องตัวในการบริหาร และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานบริหารการ
จัดการอย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่มีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาแต่โรงเรียนยังประสบ
ปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักเรียน จากการศึกษาความสัมพันธ์ของสุขภาพอนามัย กับการศึกษา 
พบว่า สุขภาพร่างกาย จิตใจที่แข็งแรงและสังคมมีสภาพแวดล้อมที่ดี ช่วยให้เด็กซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีใน
อนาคต มีการเรียนรู้และมีโอกาสประสบผลสำเร็จทางการศึกษา การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นและ
เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ เป็นกำลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่อไป โรงเรียนเห็นความสำคัญ
ด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนในระดับประถมศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่โรงเรียนต้องจัดให้มีขึ้น เพื่อให้บริการแก่
นักเรียนเบื้องต้น และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงไม่เจ็บป่วย 
           โรงเรียนพญาไท เห็นความสำคัญของการดำเนินงานอนามัยในโรงเรียน เพื่อเป็นการกระตุ ้นให้
นักเรียนได้ดูแลตนเองอย่างถูกสุขอนามัย รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง
มากขึ้นและดูแลผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามสุขบัญญัติอย่างถูกต้อง 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีน้ำหนัก – ส่วนสูง ตามเกณฑ์ 
2.2 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้เรียน ให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และความ
ปลอดภัย 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ำหนัก – ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน   
3.1.2  นักเรียนร้อยละ 90 มีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และ
ความปลอดภัย 
3.1.4 นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 ที่ใช้บริการห้องพยาบาลได้รับยาและเวชภัณฑ์อย่าง
เพียงพอ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียนมีน้ำหนัก – ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีขึ้น   
3.2.2  นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติในแต่ละด้านดีขึ้น 
3.2.3 นักเรียน มีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และความ
ปลอดภัย 

4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564 - น.ส.สายรุ้ง  เหมือดชัยภูมิ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564 - น.ส.สายรุ้ง  เหมือดชัยภูมิ 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ มิ.ย.2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ดำเนินการตามแผน ก.ค.2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์    
1. สำรวจอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ร ่วมกับ

เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 
ก.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

2. วางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 

ก.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

3. ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ส.ค. 2564 20,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 
4.  ประเมินความพึงพอใจในการใช้ห ้อง

พยาบาล 
มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรมที ่ 2 จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพนักเรียน 

   

1. สถิต ิการใช้บริการห้องพยาบาล/การ
เจ็บป่วย/การเกิดอุบัติเหตุ 

ก.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

2. การจัดทำข้อมูลภาวะโภชนาการ        
การชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูง 

ส.ค. 2564 10,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

3. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 3 อย.น้อย    
1. กิจกรรมการแปรงฟัน ก.ค.64 – ก.พ.

65 
1,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.  การตรวจสุขภาพพ้ืนฐาน ก.ค.64 – ก.พ.

65 
1,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

3. การให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ โรคระบาด 
/ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 

ก.ค.64 – ก.พ.
65 

1,000 คณะกรรมการดำเนินงาน 

5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

5.  งบประมาณทั้งโครงการ    5,000 บาท  
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ 

นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ 
100 ที่ใช้บริการห้องพยาบาล
ได้รับยาและเวชภัณฑ์อย่าง
เพียงพอ 

การบันทึกข้อมูล
สารสนเทศงานอนามัย 

แบบบันทึกข้อมูล
สารสนเทศ 

กิจกรรมที ่ 2 จัดทำข้อมูล
สารสน เทศด ้ านส ุขภาพ
นักเรียน 

งานอนามัยมีข้อมูลสารสนเทศท่ี
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

การบันทึกข้อมูล
สารสนเทศงานอนามัย 

แบบบันทึกข้อมูล
สารสนเทศ 

กิจกรรมที่ 3 อย.น้อย - โรงเรียนพญาไท มีนักเรียนแกน
นำ อย. จำนวน 10 คน 
- นักเรียน ร้อยละ 100 มี
พฤติกรรมสุขภาพเป็นไปตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ 

การสังเกต แบบประเมินพฤติกรรม
นักเรียน 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพ เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
 7.2  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลรอบข้างได้ 

7.3  โรงเรียนสามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภายนอกได้ 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวสายรุ้ง  เหมือดชัยภูมิ) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา   ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชือ่โครงการ   ปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่     
       ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน      บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
       บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที ่๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สนองนโยบายสพฐ.  ข้อที ่๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     มีมาตรฐานและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.  ข้อที่ ๔ ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
     และลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ ๔ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ ๔ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
  เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปีนักเรียนจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และไป
ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งจะต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่น  ๆ ในสังคมใหม่ การมีความพร้อม
ทางด้านความรู้และจิตใจก่อนที่จะออกไปศึกษาต่อ จึงมีความสำคัญยิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงดังนั้นความ
พร้อมทางด้านจิตใจ มีความสำคัญเป็นพิเศษ 
  ดังนั้นเพื่อให้แนวคิดแก่นักเรียนจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา   
จากโรงเรียนจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานทางการศึกษาขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึง
คุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจก่อนที่จะ
จบการศึกษาและมีแนวทางในการดำเนินชีวิต มีความเตรียมพร้อมในการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น รวมถึงเป็น
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน ครู และโรงเรียน 
 
๒. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพ่ือแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา 
   ๒.๒ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นต่อไป 
   ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในตนเองและภูมิใจในสถาบันการศึกษา 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานทางการ
ศึกษา 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ นักเรียนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา และมีความ   
         ตระหนัก รักโรงเรียนในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 
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๔. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๕ 
- นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

- ฝ่ายวิชาการ 

3. ประชุมวางแผนดำเนินการ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

- ฝ่ายวิชาการ 

4. ดำเนินการตามแผน มีนาคม 
๒๕๖๕ 

- คณะครูสายชั้น ป.๖ 

กิจกรรมที่ 1 ตกแต่งสถานที่    
 - ตกแต่งสถานที ่ มีนาคม 

๒๕๖๕ 
๓,๐๐๐ ฝ่ายบริหาร คณะครูสายชั้น

ประถมศึกษาปีที ่ ๖  และ
หัวหน้าสายชั้นอื่น 

กิจกรรมที่ ๒ มอบหลักฐานทางการศึกษา    
 - มอบหลักฐานทางการศึกษา มีนาคม 

๒๕๖๕ 
๓,๐๐๐ ฝ่ายบริหาร คณะครูสายชั้น

ประถมศึกษาปีที ่ ๖  และ
หัวหน้าสายชั้นอื่น 

กิจกรรมที่ ๓ ผูกจิตศิษย์กับครู    
 - พิธีบายศรีสู่ขวัญ มีนาคม 

๒๕๖๕ 
๒,๐๐๐ ฝ่ายบริหาร คณะครูสายชั้น

ประถมศึกษาปีที ่ ๖  และ
หัวหน้าสายชั้นอื่น 

กิจกรรมที่ ๔ อำลาสังสรรค์    
 - ร่วมรับประทานอาหาร มีนาคม 

๒๕๖๕ 
๒๐,๐๐๐ ฝ่ายบริหาร คณะครูสายชั้น

ประถมศึกษาปีที ่ ๖  และ
หัวหน้าสายชั้นอื่น 

5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

- นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ 

6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม 
๒๕๖๕ 

- นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    ๒๘,๐๐๐ บาท  
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

๑. กิจกรรมมอบ
หลักฐานทางการศึกษา
และผูกจิตศิษย์กับครู 

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรัก 
ความผูกพัน มีเจตคติที่ดีต่อ

ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 



 
 

300 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

สถานศึกษา สามารถพัฒนาความรู้ 
และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.๑ นักเรียนมีความภูมิใจในตนเองและสถาบัน 
  ๗.๒ นักเรียนมีการเตรียมตัวสู่การศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
  ๗.๓ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอำลา และแสดงมุทิตาจิตต่อคุณครู ทำให้เกิดความผูกพันกับโรงเรียน
ต่อไปหลังสำเร็จการศึกษา 
  

 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา   ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต” 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่      
            ต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน      บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ   บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ  

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 

จริยธรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวอมรวรรณ  เวชกามา 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ทำข้อตกลง
ความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับการ
เตรียมการด้านป้องกันและราบรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไก
สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนพญาไท จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้มีการบริหารจัดการ และบูรณาการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักเรียนแกนนำและผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจ ตลอดจนเป็นกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อน “โรงเรียนสุจริต” ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดข้ึนกับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนแกนนำและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางการดำเนินงาน 

โครงการโรงเรียนสุจริต 
2.3 เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะ 

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียน ครู บุคลากรและผู้ที ่เกี ่ยวข้องในโรงเรียน ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต  

3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริต ได้แก่ ด้านทักษะการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ 
     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียน ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
โรงเรียนสุจริต 

3.2.2 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ ด้านทักษะการคิด 
การมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ 

 
4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติฝ่ายบริหาร เม.ย. - พ.ค. 64  

- 
นางสาวอมรวรรณ  

2 ประชุมคณะทำงานเพื ่อชี ้แจงนโยบาย
โครงการ 

พ.ค.64 - รองฯ ฐิติมา  

3 แต่งตั้งคณะกรรมการ/มอบหมายงาน  พ.ค.64 - นางพีรานุช  
4 ดำเนินงานตามโครงการ  

- กิจกรรมบูรณาการคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียน 
สุจริต 
- กิจกรรมค่าย “เยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน” 
- กิจกรรมอบรม ป.ป.ช.น้อย และ 
ป.ป.ช.ชุมชนของโรงเรียน 
- หลักสูตรต้านทุจริต 
- บริษัทสร้างการดี 
- การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 

 พ.ค.64 – มี.ค.65 
 

 นางสาวอมรวรรณ 
นายณัฐพล และคณะ
ครูโรงเรียนพญาไท 

5 นิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  มี.ค.65 - นา งส า วอมร ว ร ร ณ 
และคณะฯ 

6 สรุปรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอ
ฝ่ายบริหาร 

มี.ค.65 - นา งส า วอมร ว ร ร ณ 
และคณะฯ 

7 นำผลไปปรับปรุงพัฒนา มี.ค.65 - นา งส า วอมร ว ร ร ณ 
และคณะฯ 
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5.  งบประมาณทั้งโครงการ    451,000 บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“โรงเรียน
สุจริต” 

ร้อยละของนักเรียนที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 5 ประการ 

ดูจากสภาพจริง แบบบันทึก 

ความพึงพอใจของครู นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

สอบถาม สอบถาม 

ร้อยละของบุคลากรที่เห็นด้วยตาม
วัตถุประสงค์ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนแกนนำและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

7.2 ครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

 
 

 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวอมรวรรณ เวชกามา) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
     ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฐิติมา   ดวงแก้ว) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
                                      
 



โครงการปีการศึกษา 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคล
---------------------------
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ชื่อโครงการ    จัดจ้างบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่3 พัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข้อที ่6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
หัวหน้าโครงการ    นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนพญาไท เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบกับปัจจุบันโลกได้มีวิวัฒนาการ ประกอบกัน
หลายด้าน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง โรงเรียนที่มีเครือข่ายร่วมกับ
โรงเรียนในต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงค์โปร์ และเกาหลีใต้ ด้วยผลงานด้านการจัดการศึกษาที่เน้น
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยการปฏิรูปการเรียนรู้เป็นสำคัญ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานชาติ สามารถพัฒนาศักยภาพต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ จึงต้องมีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ มีกระบวนการวิจัย การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอนำนวัตกรรม
ทางการศึกษาท่ีทันสมัยไปพัฒนาการเรียนการสอน  

โรงเรียนพญาไทในปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้เรียนเพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีแนวโน้มสูงขึ้น 
โรงเรียนจึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังบุคลากรครูให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้ขาดแคลนครูบาง
สาขาวิชาที่จะพัฒนานักเรียน ประกอบกับจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น พี่เลี้ยงนักเรียนและนักพัฒนา ยังให้บริการ
ยังไม่ทั่วถึง จึงทำให้โรงเรียนต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การจัดการศึกษาภายในโรงเรียนสู่เป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ 
2. วัตถุประสงค ์

เพื ่อให้โรงเรียนมีครูอัตราจ้าง พี ่เลี ้ยงนักเรียนและนักพัฒนาเพียงพอกับจำนวน นักเรียนและ         
การบริหารการจัดการเรียนรู้ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยงนักเรียนและพนักงานบริการต่างๆ เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและการ

บริหารการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยงนักเรียนและพนักงานบริการต่างๆ เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและการ

บริหารการจัดการเรียนรู้  
 

4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ เม.ย. 2564 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ เม.ย. 2564 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ เม.ย. 2564 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. ดำเนินการตามแผน เม.ย. 2564 - 

มี.ค. 2565 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กิจกรรมจ้างครูอัตราจ้างและพี่เลี้ยง  9,098,240 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1. ตรวจสอบอัตรากำลังของข้าราชการ

และครูอัตราจ้าง ว่าเพียงพอหรือไม่ 
เม.ย. 2564 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 2. จัดทำสัญญาจ้างของครูและบุคลากร
ที่ประสงค์ต่อสัญญาจ้าง 

เม.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 3. กรณีจำนวนครูหรือพี่เลี ้ยงไม่พอให้
ดำ เน ินการประกาศร ับสม ั ครและ
ดำเนินการคัดเลือก 

เม.ย. 2564 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 4. ทำสัญญาจ้างครูและพ่ีเลี้ยงรายใหม่ เม.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 5. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน มี.ค. 2565 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมจ้างครูต่างชาติ  ๘,000,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 1. ประกาศรับสมัครครูต่างชาติผ ่าน
บริษัท 

เม.ย. 2564 - - กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 2. คณะกรรมการคัดเลือกบริษัท เม.ย. 2564 - - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. ดำเนินการทำสัญญา เม.ย. 2564 - 

มี.ค. 2565 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 4. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน มี.ค. 2565 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. 2565 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    17,098,240 บาท เงินรายได้สถานศึกษา เงินสมาคมผู้ปกครองฯ และเงิน
โครงการ MEP (หมายเหตุ ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)  
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6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมจ้างครูอัตราจ้าง
และพ่ีเลี้ยง 

- นักเรียนได้รับการจัดการเรียน
การสอนจากคร ูและบ ุคลากรที่
เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน โดยมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป ร้อยละ 80 
- โรงเร ียนมีการดำเน ินงานท ี ่มี
คุณภาพ โดยมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80 

การสอบถาม -แบบสอบถาม 

กิจกรรมจ้างครูต่างชาติ - นักเรียนได้รับการจัดการเรียน
การสอนจากคร ูและบ ุคลากรที่
เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน โดยมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป ร้อยละ 80 
- โรงเร ียนมีการดำเน ินงานท ี ่มี
คุณภาพ โดยมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80 

การสอบถาม -แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยงนักเรียน และพนักงานบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพตรงตามสาขาที่ขาด
แคลนเพ่ิมข้ึน 
 2. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
          รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                             ลงชือ่        ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่3 พัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข้อที ่6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
หัวหน้าโครงการ    นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นการ
เพิ ่มพูนความรู ้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสบการณ์ทำงาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพิ่ม พูน
ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร    
ผู้ได้รับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ 
กลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ครูพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในแต่ละ
ระดับการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้และในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคัญ กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญคือ ครูผู้สอนต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รู้ความต้องการ ความสามารถ 
จุดเด่นและจุดด้อย เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้เต็มตามศักยภาพรวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ฝึกทักษะให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจครู ผู ้สอนเป็นผู้มี
บทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม มาตรฐานการศึกษา 
ครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รู้จักนำวิธีการสอนและเทคนิคการสอนมาจัด กระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลาย โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด ของผู้เรียน 
รวมทั้งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ เรียนรู้ 
ดังนั้นครูต้องเป็นผู้มีความสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในการ 
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริง  
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โรงเร ียนพญาไท เห็นความสำคัญของการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ ้นเพื่อพัฒนาครูให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้  

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำไป
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนำมาพัฒนางานการจัดกระบวนการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3.1.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 100 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมการสัมมนาและอบรมที่ทางโรงเรียนจัด

ขึ้น 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี 
3.2.2 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ให้ดีขึ้น 
3.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมการสัมมนาและอบรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
 

4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. 2564 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. ดำเนินการตามแผน 

  
พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมอบรมพัฒนาครู (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. กำหนดหัวข้อ ว ันและเวลาในการ

อบรม 
มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 3. ติดต่อวิทยากรและจัดเตรียมว ัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 

มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
 4 .  ด ำ เ น ิ น ก า ร อบ ร ม แ ล ะพ ั ฒ นา

บุคคลากร 
มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 5. ประเมินผลการดำเนินงาน มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 6. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน
ผู้บริหาร 

มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะครู 
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564 - 

มี.ค. 2565 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 2. กำหนดสถานท ี ่  ว ันและเวลาใน
การศึกษาดูงาน 

มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 3. ติดต่อสถานที่ วิทยากรและจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาดูงาน 

มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 4. ดำเนินการนำคณะครูศึกษาดูงาน มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 5. ประเมินผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 6. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน

ผู้บริหาร 
มี.ค. 2565 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมศึกษาดูงานของบุคลากร 
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2564 - 

มี.ค. 2565 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 2. กำหนดสถานท ี ่  ว ันและเวลาใน
การศึกษาดูงาน 

มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 3. ติดต่อสถานที่ วิทยากรและจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาดูงาน 

มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 4. ดำเนินการนำบุคลากรศึกษาดูงาน มิ.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

- คณะกรรมการดำเนินงาน 

 5. ประเมินผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 
 6. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน

ผู้บริหาร 
มี.ค. 2565 - คณะกรรมการดำเนินงาน 

5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. 2565 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    50,000 บาท เงินรายได้สถานศึกษา (หมายเหตุ ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)  
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6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

กิจกรรมที ่ 1 กิจกรรม
อบรมพัฒนาครู  
(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

- ร้อยละ 100 ของคณะครูเข้ารับ
การอบรมอย่างน้อย 20 ชม. / ปี 
- ร้อยละ 100 ของคณะครูเข้าร่วม
การอบรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
-  ร ้อยละ 100 ของคณะคร ูมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีอบรม 

-การสอบถาม 
-การประเมินความพึง
พอใจ 
-การเก็บข้อมูลการเข้า
รับการอบรมของคณะครู 

-แบบสอบถาม 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
-แบบบันทึกข้อมูล 

กิจกรรมที ่ 2 กิจกรรม
ศึกษาดูงานของคณะคร ู

- ร้อยละ 80 ของคณะครูเข้าร่วม
การศึกษาดูงานที่ทางโรงเรียนจัด
ขึ้น 
- ร ้อยละ 80 ของคณะครูได้รับ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
จากการศึกษาดูงานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในระดับดีขึ้นไป 

-การสอบถาม 
-การประเมินความพึง
พอใจ 

-แบบสอบถาม 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

กิจกรรมที ่ 3 กิจกรรม
ศึกษาดูงานของบุคลากร 

- ร้อยละ 80 ของบุคลากรเข้าร่วม
การศึกษาดูงานที่ทางโรงเรียนจัด
ขึ้น 
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
จากการศึกษาดูงานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในระดับดีขึ้นไป 

-การสอบถาม 
-การประเมินความพึง
พอใจ 

-แบบสอบถาม 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
          รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 

                             ลงชือ่        ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    สร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนพญาไท  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่3 พัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข้อที ่6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่3 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
หัวหน้าโครงการ    นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ครูเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการ
พัฒนาครูและบุคลากร จึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งที่จะดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุ
ว ัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานที่ก ำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้และ
ประสบการณ์ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีขวัญและกําลังใจที่ดี ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีความมั ่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพครู อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตคือคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน 

โรงเรียนพญาไท เห็นความสำคัญของการสร้างขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากรของโรงเรียน    
จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่คณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.2 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีความสุข รักในองค์กร

และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมสร้างขวัญ

และกำลังใจ 
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3.1.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพญาไท ร้อยละ 100 ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
รักในองค์กรและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพญาไท ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข รักในองค์กรและ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล มากขึ้น 
 

4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. 2564 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. ดำเนินการตามแผน 

1. มอบกระเช้าเยี ่ยมไข้ให้ก ับคร ูและ
บุคลากร 
2. ยกย่องชมเชยคณะครูและบุคลากร
ทางการศ ึกษาท ี ่ ได ้ร ับรางว ัลในการ
ประกวดแข่งขันระดับต่าง ๆ 
3 .  ก า ร ขอ ให ้ ไ ด ้ ร ั บ เ ค ร ื ่ อ ง ร าชย์
อิสริยาภรณ์ 
4. การส่งเสริมให้เลื่อนวิทยฐานะ 
5. การประเมินก่อนแต่งตั ้งและพัฒนา
อย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย 
6. การจ ัดงานมุท ิตาจ ิตเกษียณอายุ
ราชการ 
7. การช่วยเหลือครอบครัว เพื่อนครูใน
โอกาสต่าง ๆ  

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

50,000 
(เงินรายได้

สถานศึกษา) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. 2565 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565 - นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    50,000 บาท เงินรายได้สถานศึกษา (หมายเหตุ ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)  
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

ก ิ จ ก ร ร ม ส ร ้ า ง ข วั ญ
กำลังใจแก่คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- ร้อยละ 100 ของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเร ียน
พญาไท ได้ร ับการส่งเสริมสร้าง
ขวัญและกำลังใจ 

การสอบถาม 
การบันทึกข้อมูลการ
ได้รับรางวัลและการ
สร้างขวัญและกำลังใจ 

-แบบสอบถาม 
-แบบบันทึกข้อมูล 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

- ร ้ อยละ  100  คณะคร ู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเร ียน
พญาไท ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
รักในองค์กรและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีความสุข ความรัก ความผูกพัน     
ในการทำงานร่วมกันในองค์กร และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว) 
          รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                             ลงชือ่        ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
                                      
 



โครงการปีการศึกษา 2564
กลุ่มบริหารงบประมาณ
---------------------------
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ชื่อโครงการ    สวัสดิการเงินกู้โรงเรียนพญาไท 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตราฐานข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวกาญจนา  เชาวลิต 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

กลไกสำคัญในระบบการบริหารคุณภาพ คือบุคลากรมีคุณภาพ การธำรงรักษาบุคลากร คุณภาพ     
ของโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ จะสามารถปฏิบัติงานของโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนพญาไท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการธำรงรักษาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งความเดือดร้อนในการครองชีพก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่ นทอนขวัญ    
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน จึงได้มีนโยบายในการดำเนินโครงการสวัสดิการเงินกู้โรงเรียนพญาไทขึ้น      
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรโรงเรียนพญาไทต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

๒.๑ ดำเนินการสวัสดิการเงินกู้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของบุคลากร 
๒.๒ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนพญาไท 
๒.๓ จัดหาเงินทุนสำหรับกองทุนสวัสดิการเงินกู้โรงเรียนพญาไท  
 

3.    เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

บุคลากรของโรงเรียนพญาไท ที่มีความเดือดร้อนด้านการเงิน สามารถกู้เงินสวัสดิการจากกองทุน
สวัสดิการเงินกู้ ตามระเบียบที่กำหนดได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการ 
 

4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564  น.ส.กาญจนา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564  นางพีรานุช 

 3. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินงาน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. ดำเนินการตามแผน มี.ค. 2564 – 

พ.ค. 2565 
 น.ส.กาญจนา 

5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มีนาคม 2565  น.ส.กาญจนา 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม 2565  น.ส.กาญจนา 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ    250,000 บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

ดำเนินการสวัสดิการ
เงินกู้ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไปของบุคลากร 
มีความพึงพอใจต่อการดำเนิน
โครงการและสามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนให้ครูและบุคลากรด้าน
การเงิน 

ใช้แบบสอบถาม 
ให้ครูและบุคลากร 
โรงเรียนพญาไท 
ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 สามารถบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของครูและบุคลากรโรงเรียนพญาไท 
    7.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนพญาไทมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

 
ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวกาญจนา  เชาวลติ) 
           หวัหน้าโครงการ 

 
         ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา) 
            รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                                ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    สร้างเสริมประสิทธิภาพด้านการใช้งบประมาณของโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ   บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 6  พัฒนาประสิทธภิาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวอมรวรรณ  เวชกามา 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เกิด
ความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวาง
แผนการดำเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การจั ดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อันจะเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับสาธารณชน และ
ก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

ประกอบกับโรงเรียนพญาไท เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ ส่ง
บุตรหลานมาเข้าเรียนเป็นจำนวนมากมีความต้องการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ โดยมีการจัดการบริหารเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ 
ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวันที่สถานศึกษาต้องใช้งบประมาณทุกเดือน จึงดำเนินการจัดทำ
โครงการสาธารณูปโภคเพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายและควบคุมการใช้งบประมาณให้ ฝ่ายบริหารแผนงาน
และงบประมาณรวมทั้งในเรื่องความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคน ตลอดจนความปลอดภัยใน
อาคารสถานที่ของโรงเรียน 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารงานด้านงบประมาณมีความโปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้  
4.2  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
4.3  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม 

5. เป้าหมาย 
5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 สถานศึกษาสามารถบริหารงานด้านงบประมาณมีความโปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้   
ร้อยละ 100 

3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
3.1.3 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนได้ใช้วัสดุอุปกรณ์  

ร้อยละ 100 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครู ผู้เรียน และผู้ปกครองได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพึง

พอใจที่ได้รับบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

6. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ

ต่อฝ่ายบริหาร 
พ.ค. 64  - นางสาวอมรวรรณ เวช

กามา 
2 ประช ุมคณะทำงานช ี ้แจงโครงการ /

มอบหมายงาน 
พ.ค. 64 - นางพีรานุช  

3 แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 64         - นางพีรานุช  
4 ดำเนินงานตามโครงการ 

1. การจัดสรรงบประมาณภายใน
สถานศึกษา 
2. การเบิกจ่ายและอนุมัติ
งบประมาณ 
3. การตรวจสอบติดตามการใช้เงิน
และผลการดำเนินงาน 
 

มิ.ย. 64 –  
มี.ค. 65 

- นางสาวอมรวรรณ เวชกามา  
นางสาวกาญจนา เชาวลิต
และคณะกรรมการฯ 

5 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม 
การดำเนินงาน และคอยอำนวยความ
สะดวก  ในการดำเน ินก ิจกรรมของ
ผู ้ เก ี ่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการฯ กำหนด 

 
มิ.ย. 64 –  
มี.ค. 65 

 
 - 

นางสาวอมรวรรณ เวชกามา 
นางสาวกาญจนา เชาวลิต 
และคณะกรรมการฯ 

6 สรุปประเมินโครงการ/จัดทำรายงาน
โครงการฯ  นำเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 มี.ค.65 
 
 

- นางสาวอมรวรรณ  
เวชกามา 

7 นำผลไปปรับปรุงพัฒนา มี.ค. 65 - นางสาวอมรวรรณ  
เวชกามา 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ                    บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

โครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพด้านการใช้
งบประมาณของโรงเรียน 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
เป็นระบบ 

ดูจากสภาพจริง การสังเกต 

ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพตามจุดเน้นของ

แบบบันทึก แบบฟอร์ม 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ร้อยละของบุคลากรเห็นด้วยตาม
วัตถุประสงค์ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้สอยได้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร 
งบประมาณ พ.ศ. 2549 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

7.2 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนได้ใช้สาธารณูปโภคอย่าง
ทั่วถึง 

7.3 ครู  ผู้เรียน และผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจต่อการบริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวอมรวรรณ เวชกามา) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    สาธารณูปโภคสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตราฐานข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวกาญจนา  เชาวลิต 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนพญาไท เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน
และบุคลากรจำนวนมาก จึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ 
ไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะรายจ่ายด้าน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการอินเตอร์เนต ดังนั้นจึงได้
จัดทำโครงการสาธารณูปโภคสถานศึกษา เพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ค่าน้ำประปา ค่า
ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเตอร์เนต เนื่องจากโรงเรียน เป็นสถานที่สาธารณะ และมีระบบสาธารณูปโภคไว้
ให้บริการกับนักเรียน ครู บุคลากรและประชาชนทั่วไป จึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดการ เพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้มาใช้บริการต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือเป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
2.2 เพ่ือสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล 
2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการประหยัดค่าสาธารณูปโภค 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 จัดสรรค่าสาธารณูปโภคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ   
3.1.2 นักเรียน  ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีสาธารณูปโภคอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
การบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564  น.ส.กาญจนา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564  นางพีรานุช ไชยพิเดช 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินการ 
4. ดำเนินการตามแผน พ.ค.-มี.ค. 2565  น.ส.กาญจนา 

 5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. 2565  น.ส.กาญจนา 
 6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565  น.ส.กาญจนา 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ   เงินอุดหนุน (รายหัว) 1,000,000 บาท   
         เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท 4,000,000 บาท 
 

6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

- ติดตาม กำกับ แก้ปัญหา 
ค่าสาธารณูปโภค  

 

- ค่าสาธารณูปโภคทุกรายการ
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2563 

- บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ร่วมมือกันประหยัดค่า
สาธารณูปโภค 

- ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
เบิกจ่าย 

- ตารางเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละ
เดือน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  โรงเรียนสามารถลดปริมาณค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 7.2  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักและร่วมมือกันในการประหยัดค่าสาธารณูปโภค 
 

 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวกาญจนา  เชาวลิต) 
           หวัหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางอุไรวรรณ  มะเดชา) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 

                                    ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                 (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (หนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแบบ) 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
         บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สนองนโยบายสพฐ. ข้อที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี 

คุณภาพมีมาตราฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม. ข้อที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ    

มีมาตราฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตราฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวกาญจนา  เชาวลิต 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

รัฐมีนโยบายดำเนินการโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี เป็นนโยบาย
ทางการศึกษาที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1   
ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ     
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง เพ่ือสร้างโอกาส
และขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างทั ่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม            
โดยสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
(หนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแบบ) เพื่อรองรับนโยบายการจัดการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ  

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษา 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายของรัฐ 
2.3  เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบถูกต้อง 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

             นักเรียนโรงเรียนพญาไททุกคน ได้รับเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี (หนังสือ 
อุปกรณ์ เครื่องแบบ) 
     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
             โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี (หนังสือ อุปกรณ์ 
เครื่องแบบ) ถูกต้องตามระเบียบ 
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4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564  น.ส.กาญจนา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564  นางพีรานุช 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินการ 
4. ดำเนินการตามแผน มิ.ย. 2564-

มี.ค. 2565 
 น.ส.กาญจนา 

 การจัดสรรงบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี  2,654,956  
 - ค่าหนังสือเรียน มิ.ย. 2564   
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน มิ.ย.และ ต.ค. 

2564 
  

 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน มิ.ย. 2564   
5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. 2565  น.ส.กาญจนา 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565  น.ส.กาญจนา 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ เงินเรียนฟรี 15 ปี   2,654,956   บาท   
 
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

จัดสรรงบประมาณ เรียนฟรี 
15 ป ี

- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 

- นักเรียนทุกคนได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณการจัด
การศึกษาเรียนฟรี 
15 ปี 

- โรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 

- สำรวจ สอบถาม 
 
 
 
 

- ต ร ว จ ส อ บ
ทะเบียนคุมการใช้
เงินงบประมาณ 

- แบบสำรวจ 
- แบบสอบถาม 

 
 
 

- ทะเบียนคุม
งบประมาณ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  การบริหารงบประมาณเป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ 
 7.2  นักเรียนได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายของรัฐ 

7.3  โรงเรียนมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ได้ถูกต้องตามระเบียบ 
 

 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวกาญจนา  เชาวลติ) 
           หวัหน้าโครงการ 

 
          ลงชื่อ                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา) 
            รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตราฐานข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวกาญจนา  เชาวลิต 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนให้โรงเรียนมีสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เร่งสร้างความพร้อมการใช้ IT อย่าง
เต็มศักยภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็น สามารถแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครู นักเรียนใช้ค้นคว้าหาความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน และศตวรรษที่ 21 ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนจึงมีความสำคัญ จำเป็นต้องใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม จึงควรเช่าเครื่ องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ในห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน โรงเรียนพญาจึงจัดทำโครงการนี้ขึ ้นมาเพื่อพัฒนาการศึกษาส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอน       
มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
2.2  เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  โรงเรียนสามารถจัดหาคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน  
    3.1.2  นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองผ่านการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                3.2.1  นักเรียนมีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์  
3.2.2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์       

4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564  น.ส.กาญจนา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564  นางพีรานุช 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. 2564  คณะกรรมการดำเนินการ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. ดำเนินการตามแผน พ.ค.2564 -

มี.ค. 2565 
 น.ส.กาญจนา 

  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   น.ส.อมรวรรณ 
 - ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พ.ค. 2564   
 - ติดตั้งไฟฟ้าและระบบ LAN พ.ค. 2564   

5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ มี.ค. 2565  น.ส.กาญจนา 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 2565  น.ส.กาญจนา 

5.  งบประมาณทั้งโครงการ    4,000,000 บาท   
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ค่าเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์สำหรับการ
จัดการเรียนการสอน 

- ติดตั้งไฟฟ้าและ
ระบบ LAN 

อุปกรณ์มีความพร้อม และเพียงพอ
ต่อความต้องการของนักเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียน ค้นคว้าหาความรู้ ได้อย่างเพียงพอ 
 7.2  ครูสามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มศักยภาพในการเรียน
การสอนได้เต็มประสิทธิภาพ 

 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวกาญจนา  เชาวลิต) 
           หวัหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางอุไรวรรณ  มะเดชา) 
           รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 

                                    ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    บริหารการเงินและพัสดุ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
       บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ            ข้อที ่6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองนโยบายสพฐ.            ข้อที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม.   ข้อที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตราฐานข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวกาญจนา  เชาวลิต 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การวางแผนการใช้จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า เป็นการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ                  
ต่อความต้องการของกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ   และเหมาะสมกับภารกิจที่ต้องดำเนินการ การปฏิบัติงาน                  
ด้านการเงิน สินทรัพย์ พัสดุ จึงเป็นปัจจัยที่สนับสนุนงานด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการอำนวย
ความสะดวกด้านการใช้ทรัพยากร การบำรุงรักษาทรัพยากร  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดระบบ ขั้นตอน 
กระบวนการทำงานที่ชัดเจน ภายใต้กฎระเบียบทางราชการให้ถูกต้องรวดเร็ว บังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
ดังนั้นการพัฒนางานและการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุ นอกจากนี้ ต้องพิจารณาถึงความจำเป็น
เร่งด่วนของภารกิจที่ต้องดำเนินการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด โรงเรียนพญาไท  จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อดำเนินการบริหารงบประมาณและ สินทรัพย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และ                         
มีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพื่อดำเนินการด้านงบประมาณและสินทรัพย์ให้ถูกต้องตามระเบียบ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 2.3 เพื่อได้บริการครูและบุคลากรของโรงเรียนได้ทั่วถึง สามารถดำเนินการสนับสนุนด้านการเรียน 
การสอน การปฏิบัติงานได้รวดเร็วและเพียงพอ 
3.   เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 บริการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษาทุกกลุ่มบริหารงาน ครูและบุคลากร

ของโรงเรียนอย่างทั่วถึงทุกคน ได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอ 
3.1.2 สามารถดำเนินการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนการปฏิบัติงานได้รวดเร็วและเพียงพอ 

  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สินทรัพย์ ถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ และ

เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
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        3.2.2 ทุกกลุ่มบริหารงาน ได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามความต้องการจำเป็นของแต่ละ
ประเภท ของแต่ละกลุ่มบริหารงาน 
3 วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พ.ค. 2564 - น.ส.กาญจนา น.ส.อมรวรรณ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 2564 - นางพีรานุช  
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ พ.ค. 2564 - คณะกรรมการดำเนินการ 
4. ดำเนินการตามแผน 

การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
 - เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1. เงินอุดหนุนรายหัว 
  2. เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  3. เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
  4. เงินค่าหนังสือเรียน 
  5. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- เงินรายได้สถานศึกษา 
 - เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
 - เงินอุดหนุนอาหารเสริมนม 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
 - ค่าใช่จ่ายเดินทางไปราชการ 
การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 - ค่าไฟฟ้า 
 - ค่าน้ำประปา 
 - ค่าโทรศัพท์ 
 - ค่าอินเตอร์เนต 
งานพัสดุและสินทรัพย์ 
 - การจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดหา 
 - การจ่ายพัสดุและการควบคุม 
 - การบำรุงรักษาพัสดุ 
 - การจำหน่ายพัสดุ 
 - การตรวจสอบและการจำหน่าย
พัสดุประจำปี 

พ.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 

 น.ส.กาญจนา 
น.ส.อมรวรรณ 
น.ส.ญาณิสา 
น.ส.ธนิษฐา 
น.ส.นันทรัตน์ 
น.ส.เกศกมล 

5. ประเมินผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

มิ.ย. 2564 – 
มี.ค. 2565 

 น.ส.กาญจนา  
น.ส.อมรวรรณ 

6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน   น.ส.กาญจนา  
น.ส.อมรวรรณ 
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5.  งบประมาณทั้งโครงการ  ถัวจ่ายทุกรายการ บาท  
- งบประมาณจากเงินอุดหนุน  
- งบประมาณจากงบรายได้สถานศึกษา 

          - งบประมาณจากเงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท 
 
6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

   บริหารเงินงบประมาณ 
และสินทรัพย์ ให้ถูกต้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
 
 

- ทุกกลุ่มบริหารงานได้รับ
งบประมาณ 
- การเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบ 
- การปฏิบัติการด้านการเงิน 
พัสดุ 
- ให้บริการด้านการเงิน พัสดุ 
- การปฏิบัติงานทำได้รวดเร็ว
ทันกำหนด 
- ร้อยละของบุคลกรเห็นด้วย
ตามวัตถุประสงค์ 

- การจัดสรรงบฯ 
 
- ตรวจเอกสารการ
เบิกจ่ายสมุดบัญชีเงินสด 
- การตรวจสอบ 
 
- การสอบถาม 
- การรายงาน 
 
- การสอบถาม 

- โครงการ 
 
- แบบตรวจสอบ 
 
- แบบตรวจสอบ 
 
- แบบสอบถาม 
- การรายงาน 
 
- แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  การบร ิหารงบประมาณและส ินทร ัพย ์  เป ็นไปด ้วยความเร ียบร ้อย สะดวก และ                         
มีประสิทธิภาพ 
          7.2   การดำเนินการด้านงบประมาณและสินทรัพย์ถูกต้องตามระเบียบมีประสิทธิภาพ และ
เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
               7.3  ได้บริการครูและบุคลากรของโรงเรียนได้ทั่วถึง สามารถดำเนินการสนับสนุนด้านการเรียน 
การสอน การปฏิบัติงานได้รวดเร็วและเพียงพอ 
 

 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวกาญจนา  เชาวลติ) 
           หวัหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางอุไรวรรณ  มะเดชา) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท  
 
 
 

                                              ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางพีรานุช ไชยพิเดช) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
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ชื่อโครงการ    โครงการอุปกรณ์และอาหารว่างสำหรับเด็กปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่      

            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ       บริหารงานบุคคล   
        บริหารงานงบประมาณ    บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่๔ สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองนโยบายสพฐ. ข้อที ่๕ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์สพป.กทม. ข้อที่ ๕ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๔ ส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที ่๓ การจัดประสบการณืท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
หัวหน้าโครงการ    นางวรรณา  ธนบวร 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยการจัดการศึกษาในปัจจุบันส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เรียนเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา พุทธศักราช 25๔๒ ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนทุกด้านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีน
ให้สูงขึ้นจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการเรียนการสอน สื่อ
การเรียนการสอนทางการศึกษาเพื่อใช้ในการสนับสนุนทางการศึกษาตลอดจนการเผยแพร่ผลการปฏิบัติ
กิจกรรม หรือผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  

เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็น
อนาคตที่สำคัญของชาติ โดยเฉพาะเด็กระดับปฐมวัยอาหารและโภชนาการเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อสุขภาพ  
ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และ
สังคม เด็กในวัยนี้ถ้าจะได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม  มีการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และมีการ
ส่งเสริมพัฒนาการที่ดีในแต่ละด้าน ก็จะทำให้เด็กนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งพัฒนาการเด็ก
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลายด้านผสมผสานกัน โดยพัฒนาการทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ จิตใจ และสังคม ล้วนมีความสำคัญและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมด การมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย ซึ่งการ
กินอาหารถูกต้อง เหมาะสม และพอเพียงจะทำให้มีโภชนาการดี และนำไปสู่การมีสุขภาพดีจึงจัดทําโครงการ
อุปกรณ์และอาหารว่างสำหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือสนองความต้องการของครูและนักเรียน 
2. วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพื่อเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน          
     ๒.๒  เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ผลงานนักเรียน 
     ๒.๓  เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กด้านบริโภคอาหารในเด็กปฐมวัยได้หลากหลายด้วยตนเอง 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนและครูมีวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้จัดทําสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน 
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3.1.2 นักเรียนและครูร้อยละ ๙๕ มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่
ผลงานนักเรียน 
3.1.3 นักเรียนอนุบาลร้อยละ ๙๕ ได้รู้จักอาหารไทยและรับประทานอาหารได้หลากหลายด้วย
ตนเอง 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1  ครูมีสีื่อการเรียนการสอน สามารถจดการเรียนการสอน หรือจัดกจกรรมได้อย่างราบรื่น 
3.2.2  นักเรียนรู้จักและรับประทานอาหารได้หลากหลายด้วยตนเอง 
3.2.3 นักเรียนรู้จักการนำวัตถุดิบและวัสดุธรรมชาติของไทยมาทำประโยชน์ 
 

4. วิธีการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๔  วรรณา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พฤษภาคม ๒๕๖๔  วรรณา 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๔  วรรณาและคณะ 
4. ดำเนินการตามแผน พฤษภาคม 

๒๕๖๔-เมษายน 
๒๕๖๕ 

 วรรณาและคณะ 

กิจกรรมที่ 1 อุปกรณ์และพัสดุ   วรรณาและคณะ 
 - จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนภายใน

ห้องเรียน 
ตลอดปีการศึกษา   

 - จ ัดซ ื ้ออ ุปกรณ์ประกอบการ
เผยแพร่และนำเสนอผลงาน
นักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา   

     
กิจกรรมที่ 2  อาหารว่าง   วรรณาและคณะ 

 - จัดซื้อวัสถุดิบอาหารเสริมช่วง
บ่าย 

ตลอดปีการศึกษา   

 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติม
สนับสนุนในการทำกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา   

     
5. ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ เมษายน ๒๕๖๕  วรรณา 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน เมษายน ๒๕๖๕  วรรณา 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ                           บาท   
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6.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
ภายในห้องเรียน 

ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนและครูมี
วัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้จัดทําสื่อการเรียน
การสอนในห้องเรียน 

แบบสำรวจวัสดุอุปกรณ์ แบบประเมิน 

จัดซื้ออุปกรณ์
ประกอบการเผยแพร่
และนำเสนอผลงาน
นักเรียน 

นักเรียนและครูร้อยละ ๙๕ มีวัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ผลงาน
นักเรียน 

แบบสำรวจวัสดุอุปกรณ์ แบบประเมิน 

จัดซื้อวัสถุดิบอาหาร
เสริมช่วงบ่าย 

นักเรียนอนุบาลร้อยละ ๙๕ ได้
ประกอบอาหารไทยและ
รับประทานอาหารได้หลากหลาย
ด้วยตนเอง 

แบบสำรวจวัสดุอุปกรณ์ แบบประเมิน 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพ่ิมเติมสนับสนุนในการ
ทำกิจกรรม 

นักเรียนและครูร้อยละ ๙๕ วัสดุ
อุปกรณ์เพ่ิมเติมสนับสนุนในการทำ
กิจกรรมๆ 

แบบสำรวจวัสดุอุปกรณ์ แบบประเมิน 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ร้อยละ ๘0 ของนักเรียนและครูมีวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้จัดทําสื่อการเรียนการสอน 
 7.2  นักเรียนและครูร้อยละ ๘๐ มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ผลงาน
นักเรียน 

7.3  นักเรียนอนุบาลร้อยละ ๘0 ได้ประกอบอาหารไทยและรับประทานอาหารได้หลากหลายด้วย
ตนเอง 
 
ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางวรรณา      ธนบวร) 
         หัวหน้าโครงการ 

 
      ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา) 
          รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 

                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางพีรานุช ไชยพิเดช)  
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
                                      
                                  
                                
 




