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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค วธิดีาํเนินการ  ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ 
1.โครงการสงเสริม
การเรียนรูแบบ
โครงงาน 

1. เพ่ือฝกใหผูเรียนพัฒนา
กระบวนการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง 
2. เพ่ือฝกทักษะกระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร 
3. เพ่ือฝกกระบวนการ
ทํางานกลุม 

1. คายโครงงาน 
2. กิจกรรม Walk rally 
3. ประกวดโครงงาน          
แตละระดับชั้น 

1.1 ชนะเลิศระดับ
อนุบาล โครงงาน ทํา
อยางไรใหน้ําใสปง  
 

2.โครงการสงเสริม
ทักษะศิลปะ 

1. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะ
ดานการแสดงนาฏศิลปได
อยางถูกตอง 
2.เพ่ือใหนักเรียนนําทักษะ
ท่ีไดไปใชในการพัฒนาตนเอง 
3. เพ่ือใหนักเรียนใชเปน
เครื่องมือในการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

1. จัดชั้นชมรมนาฏศิลป 
2. จัดกิจกรรมการแสดงท้ัง
ใน-นอกสถานท่ี 
3. เขารวมประกวดใน
กิจกรรมตางๆ  

2.1 ตัวแทนโรงเรียนเขา
รวมมหกรรมการแสดง
ดนตรี-นาฏศิลปสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
2.2 เขารวมกิจกรรมการ
แสดงกับหนวยงานตางๆ  
เชน มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต  หางเทสโกโลตัส
พัฒนาการ  ศูนยการคา
ธัญญะชอปปงพารค เดอะ
ไนน  พระรามเกา 

3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสาระ
การเรียนรูการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

1. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผล
คะแนน ON-NET 
2. เพ่ือสงเสริมนักเรียนใหมี
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
การงานอาชีพ 
3. เพ่ือใหนักเรียนมีความคิด
สรางสรรคในการออกแบบ  
และพัฒนาผลิตภัณฑ 
4. เพ่ือใหนักเรียนมี
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

เปนโครงการตอเนื่องตลอด
ปการศึกษามีกิจกรรมคือ 
1. กิจกรรมชมรมพอครัว-
แมครัวตัวนอย (Junior 
Chef Club) 
2.กิจกรรมดีเจนอย 
เพ่ือสุขภาพ 
3. กิจกรรม OSOP 
(หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
ผลิตภัณฑ) 
4. กิจกรรมชมรมไอซีที 
5. กิจกรรมแขงขันทักษะ
คอมพิวเตอร 
6. กิจกรรมรักษคอม 

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยูในระดับดี และผล
คะแนน O-NET กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
ผานระดับเขต หนวยงาน 
และระดับประเทศ 
3.2 รางวัลชมเชย                
การประกวดแซนดวิชจาน
เด็ด คนเกง เปนการ
สรางสรรคสูตรแซนดวิช 
จัดโดยเครือสหพัฒน กรุป 
ผูผลิตขนมปงฟารมเฮาส 
๓.๓ รางวัลรองชนะเลิศ 



โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค วธิดีาํเนินการ ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ 
 5. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติ

ท่ีดีตอการทํางาน มี
กระบวนการทํางานและ
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
6. เพ่ือใหนักเรียนสามารถ
ชวยเหลือตนเอง นําความรู
ท่ีไดรับไปใชใน
ชีวิตประจําวัน พัฒนา
ตนเองและอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข 

 อันดับ ๓ การแขงขัน 
ทักษะคอมพิวเตอร          
ในงาน “๓๗ ศรีพฤฒา 
ปริทรรศน ๒๕๕๘      
 3.3 OSOP หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งผลิตภัณฑ ไดรับการ
เผยแพร และยอมรับจาก
นักเรียน ชมุชน หนวยงาน 
และองคกรตางๆ 

4.โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

1. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
นาสนใจ 
2. เพ่ือสงเสริมการใชภาษา
ไดอยางถูกตองท้ังการฟง 
พูด  อาน เขียน 
3. เพ่ือใหเกิดทักษะในการ
ใชภาษาตางประเทศอยาง
ถูกตองและเหมาสม 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนทางดาน ฟง พูด 
อาน เขียน 

เปนโครงการตอเนื่อง 
ตลอดปการศึกษา  
มีกิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรม English Camp 
2. กิจกรรมภาษาอังกฤษวัน
ละคํา 
3. กิจกรรมปายนี้มีรางวัล 
4. กิจกรรมบอกกลาวเลา
ขาน 
5. กิจกรรม English Day 
6. กิจกรรมเรียนรูนอก
หองเรียน 

๔.๑ รางวัลชนะเลิศ 
 การเลานิทานภาษา
อาหรับ สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

๕. โครงการ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณี 

1.เพ่ืออบรมใหนักเรียนเปน
คนดีตามหลักการสอนของ
ทุกศาสนา 
2. เพ่ือปลูกฝงและสงเสริม
นักเรียนใหมีทัศนคติท่ีดีและ
เขาใจหลักการของศาสนา
มากข้ึน 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และจรรโลงไวซ่ึงสถาบัน
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย 
4. เพ่ือใหนักเรียนไดมี 

เปนโครงการท่ีปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องตลอดปการศึกษา
ท้ังศาสนาพุทธ  อิสลาม 
และคริสต โดยมีกิจกรรมท่ี
สําคัญคือ  
1. กิจกรรมพระสอน
จริยธรรมในโรงเรียน โดย
พระอาจารยจากวัดปากบอ 
สํานักงานเขตสวนหลวง 
2. กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา 
3. กิจกรรมวิทยากรพิเศษ 

6.1 นักเรียนสอบธรรม
ศึกษาชั้นตรีได ๔๗ คน 
6.2นักเรียนสอบธรรม
ศึกษาชั้นโทได ๒๑ คน 
6.3 นักเรียนสอบธรรม
ศึกษาชั้นเอกได ๓ คน 
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 โอกาสแสดงออกและ

ทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 
สอนศาสนาอิสลามและ
ศาสนาคริสต 
4. กิจกรรมใหความรู อบรม
คุณธรรม จริยธรรมใหแก 
นักเรียน ครู บุคลากรใน
โรงเรียน 

 

๖. โครงการ
สงเสริมทักษะการ
เรียนรูคณิตศาสตร 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง
คณิตศาสตรใหกับนักเรียน 
2. เพ่ือกระตุนใหนักเรียน
เกิดการอยากรู  อยากเห็น  
มีความใฝรูกระตือรือรนใน
การหาคําตอบ 
3. เพ่ือใหนักเรียนมี
เปาหมายการคิดและทํา
กิจกรรมนัน้ ๆ 
4. เพ่ือใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ   ท้ัง
รายบุคคลและรวมกับผูอ่ืน 
5. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติ
ท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร   
ชื่นชอบ  กระตือรือรน
ทํางาน ดวยความม่ันใจ 

เปนโครงการปฏิรูปการ
เรียนรูโดยเนนการพัฒนา
นักเรียนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
และความคาดหวังของ
สังคม 
 

๖.๑ ชนะเลิศระดับ
สํานักงานเขต การ
ประกวดแขงขัน
ความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร การคิด
คํานวณ  การคิดเลขเร็ว  
 ระดบั ป.๔-๖ 
๖.๒ ไดรับคัดเลือกเขาคาย
พัฒนาศักยภาพทาง
คณิตศาสตรสูความเปน
เลิศตามโครงการสงเสริม
และพัฒนาอัจฉริยะของ
นักเรียนทางดาน
คณิตศาสตร ของสํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร              
ณ บรุคไซควัลเลยรีสอรท 
จังหวัดระยอง 

๗. โครงการชวน
หนูเก็บออมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

1. เพ่ือใหนักเรียนตระหนัก
ในคุณคาของเงิน 
๒. เพ่ือใหนักเรียนรูจักวาง
แผนการใชเงินมีวินัยในการ
ใชเงิน 
3. เพ่ือใหนักเรียนรูจักการ
ประหยัด อดออมพอเพียง 
๔. เพ่ือใหนักเรียนนําเงินท่ี
เก็บสะสมฝากไวกับธนาคาร 
5. เพ่ือใหนักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

1.  เปนโครงการสงเสริม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคใน
เรื่องความประหยัดความ
พอเพียง สงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเองจากการบันทึก
การฝากเงินกับธนาคาร 
 

1.  นักเรียนมีบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพยของตนเอง 
2.  นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในเงินเก็บของ
ตนเอง 
3.  นักเรียนมีคุณภาพตาม
เปาหมายของการศึกษา 
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  ๒. โครงการเปนสวนหนึ่ง

ของแผนพัฒนางานวิชาการ 
“โครงการชวนหนูเก็บออม ” 
คือใหนักเรียนเปดบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพยกับธนาคาร
ออมสินเดือนละ 1  ครั้ง  
เปดครั้งแรกตองฝาก 100 
บาท  แตถานักเรียน มีบัญชี
เงินฝากอยูแลว จะฝากครั้ง
ละเทาใดก็ไดตามจํานวน
เงินท่ีนักเรียนออม ไวใน       
แตละเดือน  โดยจะเชิญ
เจาหนาท่ีจากธนาคารออม
สินมารับเงินฝากของ
นักเรียนท่ีโรงเรียน  
นักเรียนตองสะสมไวจนกวา
จะจบชั้นประถมศึกษา        
ปท่ี 6 สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐาน
การศึกษาของกฎกระทรวง
มาตรฐานท่ี ๑ การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
ของสมศ.สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดท่ี ๑  และสอดคลอง
กับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
มาตรฐานท่ี ๖ 

 

 

 


