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ค าน า 

         แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
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ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ได้ผ่านการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยการเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนื้อหาประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ด้านข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ ๒ ทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ส่วนที่ ๓ ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ าปีการศึกษา 2563  ส่วนที่ 4  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2563  

ขอขอบคุณ คณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2562ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ 
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บทท่ี 1 
              

 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  ตั้งอยูํ หมูํที่ 2 ถนนเอเซีย ต าบลป่าพะยอม  
อ าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง  รหัสไปรษณีย์ 93210 
โทรศัพท์/ โทรสาร  0–7484–1277 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

1.2  เปิดท าการสอนตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
1.3  มีเขตพ้ืนที่บริการ 4 หมูํบ๎านในต าบลป่าพะยอม  ได๎แกํ  หมูํที่  2, 3, 5 ,6 

1.4 ข๎อมูลด๎านการบริหาร 
  1.4.1 ชื่อผู๎บริหารโรงเรียน   

                   นายภักดี  จ านงค์ วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. การบริหารการศึกษา ด ารงต าแหนํง
โรงเรียนนี้ตั้งแตํวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

  1.4.2 ชื่อรองผู๎บริหารโรงเรียน 
         นางล ายอง   จันทร์ทอง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด ารงต าแหนํงโรงเรียนนี้ตั้งแตํ พ.ศ. 2561 
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1.5  ประวัติโดยยํอของโรงเรียน 
   โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เดิมชื่อ  โรงเรียนประชาบาลต าบลป่าพะยอม 1 (นิลราษฎร์อุทิศ)  
เปิดสอนครั้งแรกเม่ือวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2459 ใช๎ศาลาการเปรียญ  วัดป่าพะยอม โดยขุนคเณศวร์พะยอม
วัน (สิน คชภักดี ) ก านันต าบลป่าพะยอม และ นายแสง  สุวรรณภักดี เป็นผู๎ริเริ่มอุปการะ  

ปี พ.ศ. 2471 ย๎ายโรงเรียนมาสร๎างใหมํในที่ของขุนคเณศวร์พะยอมวัน เนื้อที่  5 ไรํเศษ  
ตั้งอยูํทางด๎านทิศตะวันออกของวัดป่าพะยอม  

ปี พ.ศ. 2475  นายเลื่อน แกล๎วทนงค์ พร๎อมคณะญาติได๎สร๎างอาคารเรียน ไม๎ 1 หลัง   
ปี พ.ศ. 2505  ราชการก าหนดให๎เปิดสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  

7 ปี โรงเรียนประชาบาลต าบลป่าพะยอม 1 (นิลราษฎร์อุทิศ) เป็นโรงเรียนแรกของจังหวัดพัทลุง  
ปี พ.ศ. 2507  โรงเรียนโดยคณะกรรมการโรงเรียนได๎ขอซื้อที่ดินของ นายหนูเนียม   

นางเลี่ยง แก๎วเนียม นางจ าเริญ ชัยฤกษ์  เนื้อที่  9  ไรํเศษ เจ๎าของที่ดินรับเงินเพียงสํวนหนึ่ง  นายล าดวน   
นางแดง สุวรรณภักดี บริจาคที่ดินเพ่ิมให๎อีก 1 ไรํ  

ปี พ.ศ. 2524 ขอซื้อที่ดินของนายประเสริฐ  ศรีหิรัญ  เนื้อที่ 120 ตารางวา เจ๎าของรับเงิน
เพียงสํวนหนึ่ง รวมที่ดินของโรงเรียนปัจจุบัน  14 ไรํ 2 งาน 87 ตารางวา 

ปี พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ได๎พิจารณาการคัดเลือกโรงเรียน                
บ๎านป่าพะยอม เป็นโรงเรียนต๎นแบบการจัดการศึกษาประจ าอ าเภอ และได๎อนุมัติให๎เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหมํวํา 
“โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม” 

ปี พ.ศ.2552 กระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนได๎พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน 
อนุบาลป่าพะยอมเข๎ารํวมโครงการโรงเรียนในฝัน 

ปี พ.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการได๎พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เข๎ารํวม
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

  สภาพชุมชน ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพการเกษตร  มีผลผลิตเลี้ยงชุมชนได๎ ด๎านสังคม 
เป็นสังคมแบบเครือญาติ การเคลื่อนย๎ายออกนอกพ้ืนที่มีน๎อย ให๎ความส าคัญตํอสํวนรวม  โดยเฉพาะการรํวม
กิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีในชุมชน  สนใจและให๎ความส าคัญด๎านการศึกษาเป็นอยํางมาก 
เนื่องจากมีแบบอยํางบรรพบุรุษท่ีให๎ความส าคัญในการศึกษาประสบความส าเร็จและมีชีวิตที่ดี 

   การพัฒนาของชุมชนป่าพะยอม โดยภาพรวมการพัฒนาเป็นไปอยํางรวดเร็วทุก ๆด๎าน ใน
สํวนของการพัฒนาด๎านการศึกษาสามารถเห็นได๎ชัดเจน  มีโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยจ านวน 1 โรง โรงเรียน
เอกชนระดับประถมศึกษาจ านวน 1 โรง มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) จ านวน 1 โรง  มีสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจ านวน 2 แหํง คือ วิทยาลัยเทคนิค  ป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง 
 

1.6 ค าขวัญประจ าโรงเรียน 
“สะอาด   เรียนดี  สามัคคี   มีวินัย” 

          1.7 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
“ไหว๎งามอยํางไทย ใช๎ไอซีทีเป็น เน๎นการออม” 
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1.8 ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 

 
 

 
 

 
 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมเป็นรูปอักษร อ สามเหลี่ยม มีดอกบัว      
อยูํกลางอักษรมีความหมายวํา ดอกบัวสีชมพู เป็นดอกไม๎ที่สูงคํา น ามาบูชาพระพุทธเจ๎าในครั้งพุทธกาล จน
ปัจจุบัน ซึ่งเปรียบได๎กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคํา  สัญลักษณ์ “อ” หมายถึง โรงเรียนอนุบาลที่จะชํวยกันดูแล
อ๎ุมชูนักเรียน ที่มีคุณคํานั้นให๎ก๎าวหน๎าตํอไป 

1.9  สีประจ าโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  
“ น้้าเงิน - ชมพู ” 

 
สีน้้าเงิน หมายถึง ความหนักแนํน  ความมั่นคง ความเด็ดเดี่ยว  
ความมีศักยภาพ 
 
สีชมพู  หมายถึง  ความรัก  ความอํอนโยน ความเมตตา  
ความเอาใจใสํตํอลูกศิษย์ 

 
2. เป้าหมายหลักของการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล 

1) ผู๎เรียนมีทักษะทางวิชาการ ทักษะการท างาน ทักษะชีวิต และมีความสุข 
2) ผู๎บริหารโรงเรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู๎น าองค์กรที่เข๎มแข็ง 
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ และมีความสามารถ          
      ในการพัฒนานวัตกรรม 
4) โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาพื้นฐานการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 
5) โรงเรียนมีโครงสร๎างพ้ืนฐานที่เอ้ือตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
6) ชุมชนเข๎มแข็งมีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
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     3. คุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล  

3.1 ผลลัพธ์  (Outcom) 
1) ผู๎เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  
2) ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
3) ผู๎เรียนมีวิถีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถ และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
5) ผู๎เรียนมีความสามารถทางวิชาการ  
6) ผู๎เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีสมรรถนะที่จะเรียนรู๎ได๎ตลอดชีวิต 
7) โรงเรียนเป็นโรงเรียนแหํงการเรียนรู๎ และเป็นโรงเรียนแหํงความสุข 
8) ผู๎บริหารโรงเรียนเป็นผู๎น าองค์กรคุณภาพ และเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
9) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการท างานที่เข๎มแข็ง มีความรู๎ ความสามารถ 

และเปี่ยมด๎วยคุณธรรมจริยธรรม 
  

3.2 ผลผลิต (Output) 
1) ผู๎เรียนมีวินัย มีกิริยามารยาทที่งดงาม  
2) ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอํานและการเรียนรู๎ 
3) ผู๎เรียนมีนิสัยประหยัดอดออม มีความขยันอดทน และซื่อสัตย์สุจริต 
4) ผู๎เรียนมีความคิดสร๎างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร และสร๎างนวัตกรรม  
5) ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับด๎าน ภาษาไทย  

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 
6) ผู๎เรียนมีทักษะการท างาน และทักษะวิชาชีพ 
7) ผู๎เรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ไมํเก่ียวข๎องกับอบายมุข 

และสิ่งเสพย์ติดทั้งหลาย 
8) โรงเรียนมีโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านกายภาพ สื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ 
9) ผู๎บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็นผู๎น า และบริหารจัดการ                    

ตามหลักธรรมาภิบาล 
10)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน      

และการสร๎างนวัตกรรม  
11)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

ผู้อ้านวยการโรงเรียน 

รองผูอ๎ านวยการ
โรงเรยีน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นักเรียน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคล 

กลุ่มงานธุรการ 

กลุ่มงานอาคารสถานที ่

กลุ่มงานความสัมพันธ์
กับชุมชน 

กลุ่มงาน พ.ร.บ.
การศึกษาภาคบังคับ 

กลุ่มงานส้านักงานกลุ่ม 

กลุ่มงานจัดการเรียนรู้ 
และส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ 
กลุ่มงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

กลุ่มงานวัดผลและ
ประเมินผล 

กลุ่มงานวิจัย สื่อ และ
นวัตกรรม 

กลุ่มงานจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

กลุ่มงานปกครอง
นักเรียน 

กลุ่มงานส้านักงานกลุ่ม 

กลุ่มงานการเงินและบัญช ี

กลุ่มงานส้านักงานกลุ่ม 

กลุ่มงานพัสดุและ
สินทรัพย ์

กลุ่มงานจัดหารายได้ 

กลุ่มงานส้านักกลุ่ม 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

กลุ่มงานทะเบียนประวัติ 

กลุ่มงานวินัยและนิติการ 

กลุ่มงานส่งเสรมิสวัสดิการ
คร ู

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

คุณภาพผู้เรียน 
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3. ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา  2563 รวมทั้งสิ้น 653  คน (ข๎อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 
2563) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ้านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.2 3    21  
อ.3  3    21 
รวม 6    21 
ป.1 3    28 
ป.2 3    30 
ป.3 3    32 
ป.4 3    28 
ป.5 3    31 
ป.6 3    31 
รวม 18    30 

รวมทั้งหมด 24     

 
 4.  ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุเฉลี่ย 

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง ต่่ากว่าป.ตรี ป. ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

ผู๎อ านวยการ 1 - - - 1 56 32 
รอง
ผู๎อ านวยการ 

- 1 - - 1 59 32 

ครู
ประจ าการ 

2 24 - 17 9 43 14 

ครูอัตราจ๎าง - 4 - 4 - 34 11 
นักการ  
ภารโรง 

1 - 1 - - 45 - 

ครูมาชํวย
ราชการ 

- - - - - - - 

ครูไปชํวย
ราชการ 

- - - - - - - 

ครูผู๎
ทรงคุณคํา 

- - - - - - - 
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ประเภท
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุเฉลี่ย 

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง ต่่ากว่าป.ตรี ป. ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

เจ๎าหน๎าที่
ธุรการ 

 1 - - - - - 

พ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการ 

- - - - - - - 

รวม 
4 30 

1 22 11 47 19 
34 

 
-  มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก      จ านวน   30   คน   (96.77%) 

 -  มีครูที่สอนตามความถนัด        จ านวน   1     คน   (3.23%) 
 -  ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู      คนละ    23   ชัว่โมง/สปัดาห์ 
 -  สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปีที่ผํานมาบุคลากรได๎รับการพัฒนา 
เฉลี่ยคนละ 18 ครั้ง/ปี 
  
5.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้และการใช้ 
 5.1   อาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน 6 หลัง ได๎แกํ อาคารเรียน  5  หลัง          
อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง 
 5.2  จ านวนห๎องเรียนทั้งหมด  22  ห๎องเรียน  แบํงเป็น 
  ชั้นอนุบาล 1-2 จ านวน 6  ห๎องเรียน 
  ชั้น ป.1-3 จ านวน 9  ห๎องเรียน 
  ชั้น ป.4-6 จ านวน 7  ห๎องเรียน 
 5.3  มีห๎องสมุดขนาด  140   ตารางเมตร  มีหนังสือจ านวน  6,450 เลํม  
จ าแนกเป็น 14 ประเภท 

5.4  โรงเรียนเรียนมีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน จ านวน 27  เครื่อง มีการติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการค๎นคว๎าของนักเรียน  มีจ านวน 27 เครื่อง 

5.5  แหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน  ได๎แกํ    
        -  ห๎องผู๎อ านวยการ               จ านวน   1   ห๎อง 

                     -  ห๎องแนะแนว                     จ านวน   1   ห๎อง 
                     -  ห๎องประชุมเล็ก                  จ านวน   1   ห๎อง 
                     -  ห๎องสภาวัฒนธรรม            จ านวน   1   ห๎อง  
                     -  ห๎องสหกรณ์                         จ านวน   1   ห๎อง 
          -  ห๎องพยาบาล                       จ านวน   1   ห๎อง 
          -  เวทีและห๎องประชุมรวม      จ านวน   1   หลัง 
          -  ห๎องเก็บพัสดุ                       จ านวน   1   หลัง 
                     -  อาคารอเนกประสงค์            จ านวน   1   หลัง 
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                     -  สนามฟุตบอล                        จ านวน   1   สนาม 
          -  สนามเด็กเลํน ระดับอนุบาล     จ านวน   1   สนาม 
                     -  บ๎านพักครู                              จ านวน   2   หลัง 
                     -  ศูนย์สาระการเรียนรู๎  วิทยาศาสตร์    จ านวน   1   ห๎อง 
                     -  ห๎องสมุดมีชีวิต        จ านวน   1   หลัง                  
                     -  ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   จ านวน   1   หลัง    
                     -  ห๎องปฏิบัติการทางภาษา   จ านวน   1   หลัง             

-  ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน   1   หลัง             
-  ห๎องดนตรีนาฎศิลป์    จ านวน   1   หลัง             
-  ห๎องพระพุทธศาสนา             จ านวน   1   หลัง 
-  สนามฟุตบอลหญ๎าเทียม King Power  จ านวน   1   สนาม            

 
            5.6 แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน  ได๎แกํ 

- วัดป่าพะยอม 
- โรงพยาบาลป่าพะยอม 
- ศูนย์การเรียนรู๎เกษตรพอเพียง 
- มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- ทะเลน๎อย 
- ทะเลสาบล าป า 
- สวนสัตว์สงขลา 
- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าสงขลา 
- ทะเลสาปสงขลา 
- ศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐ.กิจพอเพียงบ๎านลุงชู 

 
       5.7 ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   ดังนี้ 

1.  นางวรรณา  ขุนทอง    ให๎ความรู๎เรื่องการท ากล๎วยฉาบ 
  2.  นายทอง  ทองปันแต   ให๎ความรู๎เรื่อง การร ามโนราห์  และกลองยาว 

3.  นางศรีพรรณ  บัวแก๎ว  ให๎ความรู๎เรื่อง การร ามโนราห์  และกลองยาว 
4.  นางพิณ  ยกศรี   ให๎ความรู๎เรื่อง การร ามโนราห์  และกลองยาว 
5.  นายคลาย  ด าสนิท    ให๎ความรู๎เรื่อง การร ามโนราห์  และกลองยาว 
6.  นายเฉลิม  ยกศรี    ให๎ความรู๎เรื่อง การร ามโนราห์  และกลองยาว 
7.  นายสมนิตย์  แป้นย๎อย ให๎ความรู๎เรื่อง การร ามโนราห์  และกลองยาว   
8.  นายจรัล  คงสงด๎วง   ให๎ความรู๎เรื่อง การร ามโนราห์  และกลองยาว 

  9.  นายบุญชู  เพชรรักษ์   ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการจัดท าปุ๋ยชีวภาพ 
  10. นายละมุล แป้นย๎อย  ให๎ความรู๎เรื่องศิลปะ 
  11. นายวัชรินทร์ แทํนประมูล หึความรู๎เรื่องดนตรีไทย 
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6.  สภาพชุมชนโดยรวม 
6.1  สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีประชากรประมาณ 6,757 คน  

อาชีพหลักของชุมชนคือการเกษตรถึงร๎อยละ 80 นอกจากนั้นจะเป็นอาชีพรับจ๎างร๎อยละ 15     
และอาชีพอ่ืน ร๎อยละ 5 สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีทั่วไปของชุมชนเป็นลักษณะของ
ประเพณีชาวภาคใต๎ ศิลปะพ้ืนบ๎านที่ชอบ ผู๎อาวุโสชอบมโนราห์  ชุมชนมีความรักความภูมิใจในความ
เป็นชาวอ าเภอป่าพะยอม  ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รายได๎โดยเฉลี่ย
ประมาณ 40,000 บาท/คน/ปี 
 6.2  โอกาสและข๎อจ ากัดของโรงเรียน  สภาพแวดล๎อมภายนอก สังคม ชุมชนโดยรอบ
บริเวณโรงเรียนเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท  เริ่มเป็นสังคมแหํงการแขํงขันมากขึ้น บุคคลในชุมชน  มี
การศึกษากระจายทุกระดับ  สนใจการศึกษาตามสถานภาพของครอบครัว โรงเรียนสามารถใช๎บุคคล
ในชุมชนเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎หลายด๎าน ที่ตั้งโรงเรียนอยูํใกล๎วัด โรงพยาบาล ตลาด โรงเรียน
มัธยม วิทยาลัยเทคนิคและมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งเป็นแหลํงเรียนรู๎ได๎เป็นอยํางดี  สภาพทางเศรษฐกิจ  
ชุมชนอยูํในระดับกลางสามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนได๎ 
  ในขณะเดียวกันเนื่องจากชุมชนเป็นกึ่งเมือง กึ่งชนบท  ปัญหาชุมชนจึงเกิดในลักษณะคล๎าย
ชุมชนเมือง  เนื่องจากความเจริญทางวัตถุมีอัตราสูงมากสํงผลตํอการพัฒนาด๎านจิตใจซึ่งคํอนข๎างจะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตรงกันข๎าม  เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก  ปัญหายาเสพติด  การพนัน
และมีการทะเลาะวิวาท  ปัญหาอาชญากรรม  นักเรียนไมํได๎อาศัยอยูํกับพํอแมํ  ปัญหาการเคลื่อนย๎าย
ที่ท ากินของผู๎ปกครอง  การใช๎เทคโนโลยีในชุมชนยังมีระดับน๎อยและสํวนมากใช๎ในแนวทางธุรกิจที่ไมํ
สํงเสริมการศึกษาซึ่งเป็นภาระท่ีสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎องรํวมกันแก๎ปัญหาเหลํานี้ด๎วย 

7.  โครงสร้างหลักสูตร 
 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังโครงสร๎างหลักสูตรตํอไปนี้ 
 

โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย ส้าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี (ชั้นอนุบาล 2-3) 
 

ช่วงอายุ 3 – 6 ปี 

สาระการเรียนรู๎ 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
- ด๎านรํางกาย 
- ด๎านอารมณ์และจิตใจ 
- ด๎านสังคม 
- ด๎านสติปัญญา 

- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ

สถานที่แวดล๎อมเด็ก 
- ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
- สิ่งตําง ๆ รอบตัว 

ระยะเวลาเรียน 2  ปีการศึกษา  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
    คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
    วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 
    ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
    ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
    ภาษาตํางประเทศ 160 160 160 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

 รายวิชาเพิ่มเติม  
    หน๎าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
    คอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 40 
    การป้องกันการทุจริต 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 120 120 120 120 120 120 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

30 
40 

30 
40 

30 
40 

30 
40 

30 
40 

30 
40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู๎ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,080 ชั่วโมง/ปี 
หมายเหตุ 1. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในชั้น  ป.1 – 3 จ านวน 160 ชั่วโมง/ปี  จัดเปน็ 
                 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 40 ชั่วโมงตํอป ีเพ่ือให๎ได๎ชัว่โมงครบ 200 ชัว่โมง/ปี  
                 ตามที่ก าหนดในหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  
             2. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดเป็นกิจกรรมเสริม     
                 หลกัสูตร 40 ชั่วโมง/ป ีโดยเสรมิทักษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ  
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8.  ผลการด้าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
      8.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐาน ระดับ

คุณภาพ 
แปรผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 
 
     8.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน ระดับ
คุณภาพ 

แปรผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 
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8.2  งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส้าเร็จ 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความส้าเร็จ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - บันทึกกิจกรรมจัดคํายวิชาการ กิจกรรมสอนเสริม     
แบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน 

- ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET     
ของโรงเรียนสูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ          
ทุกสาระการเรียนรู๎ที่มีการทดสอบ 

โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศของผู๎เรียน - ผลการแขํงขันทักษะทางวิชาการงานทางศิลปหัตถกรรม 
ปีการศึกษา 2562 ในระดับเครือขําย ระดับเขตพ้ืนที่ 
และระดับประเทศ  

- ผลการทดสอบนานาชาติ  
- ผลการแขํงขัน ด๎านกีฬา และวิชาการ ในเวทีตําง ๆ 

โครงการพัฒนาโรงเรียนแหํงการอํานและ
การเรียนรู๎ 

- รายงานโครงการ ภาพถําย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

- ผลการทดสอบการอํานของนักเรียน 
โครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ - รายงานโครงการ บันทึกกิจกรรม ภาพถําย 

- แบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน 
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย - รายงานโครงการ บันทึกกิจกรรม ภาพถําย 

- แบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน 
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- แบบประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- รายการการประชุมคณะท างาน  
- ภาพถําย 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
นักเรียน 

- รายงานโครงการ 
- ภาพถํายการจัดกิจกรรม 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการบริหารและการ
เรียนรู๎ 

- โรงเรียนมีระบบเครือขําย ICT และระบบข๎อมูล
สารสนเทศ โดยใช๎ระบบ SMSS 

โครงการพัฒนาผู๎เรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- บันทึกกิจกรรม ภาพถําย 
- แบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน 

โครงการดอกบัวรํวมใจ แก๎ไขปัญหาขยะ - บันทึกภาพการจัดกิจกรรม 
- รายงานโครงการ 
- รางวัลในการเข๎ารํวมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา - รายงานโครงการ 
- บันทึกกิจกรรม ภาพถําย 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความส้าเร็จ 

โครงการ Shoping & Learning market - รายงานโครงการ 
- บันทึกกิจกรรม ภาพถําย 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 

โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน - รายงานโครงการ 
- บันทึกกิจกรรม ภาพถําย 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล๎อม - รายงานโครงการ 
- บันทึกกิจกรรม ภาพถําย 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
     8.3  งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส้าเร็จ 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม สาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
โครงการห๎องสมุดขุมทรัพย์แหํงการเรียนรู๎ - งบประมาณไมํเพียงพอ 
โครงการพัฒนาสื่อและนวตกรรม - ไมํได๎ด าเนินการ 
โครงการพัฒนาศูนย์เด๎กปฐมวัย - งบประมาณไมํเพียงพอ 

 
8.4  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       8.4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีท่ี  ๒ 

พัฒนาการ 
จ้านวนเด็ก            
ที่ประเมิน 

จ้านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1.  ด๎านรํางกาย 63 62 1 0 
2.  ด๎านอารมณ์-จิตใจ 63 63 0 0 
3.  ด๎านสังคม 63 63 0 0 
4.  ด๎านสติปัญญา 63 60 0 0 

 
ผลพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีท่ี  ๓ 

พัฒนาการ 
จ้านวนเด็ก            
ที่ประเมิน 

จ้านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1.  ด๎านรํางกาย 64 64 0 0 
2.  ด๎านอารมณ์-จิตใจ 64 57 7 0 
3.  ด๎านสังคม 64 63 1 0 
4.  ด๎านสติปัญญา 64 60 4 0 



14 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป  

          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (ข๎อมูล ณ 31 
มีนาคม 2563) 

 
 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ป.1 57 64 59 63 58 45 82 79 63 
ป.2 48 64 71 64 56 66 73 79 81 
ป.3 69 52 60 55 55 46 73 73 60 
ป.4 23 44 44 61 62 35 78 79 74 
ป.5 58 34 43 66 74 40 74 75 66 
ป.6 37 30 42 44 46 21 48 47 37 
รวม 292 288 319 353 351 253 428 432 381 

ร้อยละ 64.3
2 

63.4
4 

70.2
6 

77.7
5 

77.3
1 

55.7
3 

94.2
7 

95.1
5 

83.9
2 

 
2) ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

       ในระดับดีข้ึนไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2562 
 

ระดับชั้น 
จ้านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ป.1 85 0 12 35 38 73 85.88 
ป.2 90 0 5 53 32 85 94.44 
ป.3 98 0 21 56 21 77 78.57 
ป.4 86 0 8 35 43 78 90.70 
ป.5 94 0 13 14 67 81 86.17 
ป.6 62 0 1 24 37 61 98.39 
รวม 515 0 60 217 238 455 88.35 
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3) ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
         ในระดับดีข้ึนไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จ้านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 85 0 0 32 53 85 100 
ป.2 90 0 0 8 82 90 100 
ป.3 98 0 0 42 56 98 100 
ป.4 86 0 0 9 77 86 100 
ป.5 94 0 3 12 79 91 96.81 
ป.6 62 0 0 22 40 62 100 
รวม 515 0 3 125 387 512 99.42 

 

4) ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 
       การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
       ในระดับผํานขึ้นไป 

สมรรถนะส้าคัญ ผลการประเมิน ระดับ 
ผ่านขึ้นไป 

 
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 0 4 18 40 62 100 
๒. ความสามารถในการคิด 0 13 17 32 62 100 
๓. ความสามารถในการแก๎ปัญหา  0 17 14 31 62 100 
๔. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 0 4 20 38 62 100 
๕. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลย ี 0 1 16 45 62 100 

รวม     62 100 
 

5) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้น จ้านวนนักเรียน ผลการประเมิน ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ป.1 85 85 0 100 
ป.2 90 90 0 100 
ป.3 98 98 0 100 
ป.4 86 86 0 100 
ป.5 94 94 0 100 
ป.6 62 62 0 100 
รวม 515 515 0 100 
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ผลการประเม นความสามรถด านการอ่าน องผู เรียน RT 
 ั นประถมศึกษาป ที่    ป การศึกษา     

5.2 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
5.2.1 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 
1) ผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                 

ปีการศึกษา 2562 
ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 

การอํานออกเสียง การอํานรู๎เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ 
ระดับโรงเรียน 49.43 73.19 61.31 
ระดับเขตพ้ืนที่ 61.80 69.10 65.45 
ระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) คะแนนเฉลี่ยร๎อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ 
ด๎านการอํานของผู๎เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับ

คุณภาพ 
 

ความสามารถ 
จ้านวนและร้อยละของนักเรียน จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

อํานออกเสียง 30 35.71 13 15.47 15 17.85 26 30.95 
การอํานรู๎เรื่อง 50 59.52 17 20.23 10 11.90 7 8.33 

รวม ๒ สมรรถนะ 36 42.85 20 23.80 14 16.66 14 16.66 
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3)  ผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561 
- 2562เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียน (RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และร๎อยละของผลตํางระหวํางปีการศึกษา 2561-2562 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 2562 ร๎อยละของผลตําง 
ระหวํางปีการศึกษา 

การอํานออกเสียง 36.72 49.43 +12.71 
การอํานรู๎เรื่อง 52.12 73.19 +21.07 
รวม ๒ สมรรถนะ 44.42 61.31 +16.89 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2.2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
      1) ผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด๎านภาษาไทย 51.14 46.00 46.46 
ด๎านคณิตศาสตร์ 57.68 45.64 44.94 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด๎าน 54.41 45.82 45.70 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู เรื่อง รวม   สมรรถนะ

ป การศึกษา     36.72 52.12 44.42

ป การศึกษา     49.43 73.19 61.31

36.72

52.12
44.4249.43

73.19
61.31
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ผลการประเม นความสามารถด านการอ่าน องผู เรียน  RT  
ป การศึกษา          
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   2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียน

ระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561- 2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร๎อยละของผลตําง 
ระหวํางปีการศึกษา 

ด๎านภาษา 63.09 51.14 - 11.95 
ด๎านค านวณ 57.89 57.68 - 0.21 
ด๎านเหตุผล 55.63 - - 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 58.87 54.41 - 4.46 
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63.09
57.89 55.63

58.87

51.14
57.68

0

54.41

ด านภาษา ด านค่านวณ ด านเ ตุผล รวมความสามารถทั ง 
  ด าน

ผลการประเม นการทดสอบความสามารถพื นฐาน
 องผู เรียนระดับ าต (NT) ป การศึกษา 2561 - 2562

                                

 
5.2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

           1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 54.44 47.95 49.07 
คณิตศาสตร์ 48.09 31.60 32.90 
วิทยาศาสตร์ 38.04 34.30 35.55 
ภาษาอังกฤษ 37.66 30.86 34.42 

รวม 44.56 36.18 37.99 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                 
ปีการศึกษา 2561 – 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 65.49 54.44 49.07 
คณิตศาสตร์ 50.57 48.09 32.90 
วิทยาศาสตร์ 43.46 38.04 35.55 
ภาษาอังกฤษ 38.63 37.66 34.42 

รวม 49.54 44.56 37.99 
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ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบั าต  ั นพื นฐาน  O-NET  
 ั นประถมศึกษาป ที ่  ป การศึกษา     

คะ นนเฉล่ีย ระดับ รงเรียน

คะ นนเฉล่ีย ระดับ สพฐ.

คะ นนเฉล่ีย ระดับประเทศ
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5.3 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ     
5.3.1  นักเรียนที่ได๎รับการเรียนรู๎เกี่ยวกับ Digital Literacy  

 
ระดับชั้น 

จ้านวนนักเรียน (คน) รูปแบบหรือลักษณะการจัด 
การเรียนรู้เพื่อให้มีทักษะ  

Digital Literacy 
ทั้งหมด ได้รับการ

เรียนรู้ 
มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 

ป.1 85 85 85 โรงเรียนจัดให๎มีหลักสูตรรายวิชา
เพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์ตั้งแตํระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีกิจกรรม
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎สื่อ DLIT, 
YouTube, วิทยาการค านวณ, 
บทเรียนส าเร็จรูป, การสอนโดยใช๎
โปรแกรม PowerPoint, word  

ป.2 90 90 90 
ป.3 98 98 98 
ป.4 86 86 86 
ป.5 94 94 94 
ป.6 62 62 62 
รวม 515 515 515 

 

 

 

 

 

 



22 
 

8.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม      
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวบํงชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 5 เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 11 ผลการด าเนินการโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

สรุป ผลรวมคะแนน 96.94 คะแนน มีคุณภาพระดับ ดีมาก การรับรอง    รับรอง  ไมรํบัรอง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวบํงชี้ที่ 1 ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 2 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 3 ผู๎เรียนมีความใฝ่รู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ดี 
ตัวบํงชี้ที่ 4 ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดี 
ตัวบํงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน พอใช๎ 
ตัวบํงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎นสังกัด ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา
สูํความเป็นเลิศทีส่อดคล๎องกับแนวทางการปฎิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

สรุป ผลรวมคะแนน   85.25 คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดี   การรับรอง    รับรอง  ไมํรับรอง 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
จุดเด่น   

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ผู๎เรียน มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์      
มีความพอเพียง รู๎จักการออม 
 ด้านการจัดการจัดการศึกษา 
 ครู ผู๎บริหาร และกรรมการสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และมีหลักสูตรที่พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน และมีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ
การเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
  
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษา มีชุมชนและองค์กรภาครัฐ เอกชน ที่มีความเข๎มแข็งในการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการจัดแหลํงเรียนรู๎แกํผู๎เรียนตามวิถีชีวิตของท๎องถิ่น 
  
 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
 สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนเพ่ือสํงเสริมอัตลักษณ์ ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ ของสถานศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายที่ได๎ก าหนดขึ้น 
 ด้านมาตรการส่งเสริม  
 สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมเสริมตามจุดเน๎นในแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาให๎สูงขึ้น 
 
จุดทีค่วรพัฒนา  
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 สถานศึกษาต๎องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกวิชาให๎สูงขึ้น รวมทั้งผลการประเมินการ
จัดการศึกษาระดับชาติ (O-Net, NT) และระดับท๎องถิ่น (LAS)  
 ด้านการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษา ควรเพิ่มเติมสื่อการเรียนรู๎ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นเทคโนโลยีให๎กับ
ผู๎เรียนมากข้ึน 
 ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษา เพ่ิมการสนับสนุนให๎มีการเรียนรู๎ภายนอกห๎องเรียน โดยความรํวมมือจากชุมชน
ใหม๎ากขึ้นจากเดิม และให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากกิจกรรมภายในชุมชนมากขึ้น 
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จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึง
ประสงค์ มีความใฝ่รู๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง คิดเป็น ท าเป็น สถานศึกษาพัฒนาบรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา พัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํน
ที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ผู๎บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน๎าที่อยํางครบถ๎วนและมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจัดบรรยากาศและสภาวะแวดล๎อมมี
ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย และมีความสวยงาม รวมทั้งสํงเสริมพัฒนาเ พ่ือรักษา
มาตรฐานที่สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได๎ส าเร็จตามเป้าหมาย 
  ด้านการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
  ครูได๎รับการพัฒนาอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง และครูจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญมีประสิทธิภาพ 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในจากต๎นสังกัดได๎ระดับคุณภาพดีมาก และผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษามีพัฒนาการสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
 

8.4  ผลการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมา  
8.4.1 ผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562  
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา - โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ได๎รับรางวัลชนะเลิศ 

ระดับภาค ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา 
ในการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานเป็นเลิศ (Best 
Practice) ตามพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรรามาธิบดี ศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเจ๎าอยูํหัว สูํการปฏิบัติ 
-  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ได๎รับรางวัล ระเบเงิน 
ระบบดุแลชํวยเหลือนักเรียนประจ าปี 2562 ระดับ
เขตตรวจราชการที่ 5  
 
 

ส านักงานศึกษาธิการ 
 ภาค 5 

 
 
 

 
คณะกรรมการบริหารกลุํม
พ้ืนที่การบริหารการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าเขตตรวจ
ราชการที่ 5 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 - โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาที่สํงเสริมการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมินและ
พัฒนาสูํความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจ าปี พ.ศ.2562 
- โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษารักษาศีล 5 ต๎นแบบ 
ตามโครงการสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ โดยช
ใช๎หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูํบ๎านรักษาศีล 
5” จังหวัดพัทลุง 
- โรงเรียนผํานการประเมินรอบ 2 “บ๎าน
นักวิทยาศาสตร์นอย” ตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สถยามบรมราชกุมารี 

 

สสวท. 
 
 

 
โครงการปรองดอง

สมานฉันท์ 
 
 

สพฐ. 
 

ครูผู้สอน - นายศราวุธ เทพสุภา ครูผู๎ฝึกซ๎อม ได๎รับรางวัล 
เหรียญทอง การแขํงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน กิจกรรการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
science show ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับประเทศ 

- นางสาวกนกอร สินน๎อย ครูผู๎ฝึกซ๎อม ได๎รับ
รางวัล เหรียญทอง การแขํงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ science show ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดับประเทศ 

 

สพฐ. 

นักเรียน เด็กหญิงมัณฑิรา หนูฤกษ์  เด็กชายพิชญุตย์ แก๎วหนู
นวล และ เด็กชายอูษัยมีน ดาเจ๏ะ 
ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันวิชาการ ระดับ
นานาชาติ คณิตศาสตร์ ประจ าปี 2563  รอบแรก
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

เด็กชายชนกันต์ รักษ์แก๎ว และ เด็กหญิงจิดาภา 
เพชรทองด๎วง ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขํงขันวิชาการ ระดับนานาชาติ  คณิตศาสตร์ 
ประจ าปี 2563  รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน - เด็กหญิงณฐนน ขวัญอํอน และ            

เด็กหญิงเกณิกา  อินทร์อักษร  ได๎รับรางวัล 
เหรียญเงิน การแขํงขันวิชาการ ระดับนานาชาติ 
วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2563 รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

- เด็กหญิงอภิษฐา พิศาลวัชรินทร์ ได๎รับรางวัล 
เหรียญทองแดง การแขํงขันวิชาการ ระดับ
นานาชาติ วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2563 รอบ
แรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

- เด็กหญิงณฐนน  ขวัญอํอน  เด็กหญิงทิญาภา  
รักษาวงศ์ และ เด็กหญิงนันทรัตน์  ชูศิริ 
ได๎รับรางวัล เหรียญทอง การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น      
ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ(ภาคใต๎) 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

- เด็กหญิงมัณฑิรา หนูฤกษ์ และเด็กหญิง 
มัณทนา คงหนู ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแขํงขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ ซึ่งมี
ประเทศเข๎ารํวม 4 ประเทศได๎แกํ ประเทศ
เวียดนาม กัมพูชา ไทย สิงคโปร์ 
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บทท่ี 2 
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ชี้ให้เห็นว่าผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยังคงมีปัญหา ในด้านคุณภาพของผู้เรียนที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คุณลักษณะและทักษะอยู่ในระดับที่ยังไม่พึงพอใจ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงมีจ าเป็น      
ที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน ์(Vision) 
  วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศน าทางสู่อนาคต เป็นการพัฒนาไปสู่ภาพฝันที่ควรจะเป็นของโรงเรียน           
อนุบาลป่าพะยอมโดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี ้

“ภายในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
มีความสามารถในการแข่งขัน  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ของชาวอ าเภอป่าพะยอม” 

2. พันธกิจ(Mission) 
  พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการด าเนินงานตามหน้าที่ และตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้                   
ซึ่งประกอบด้วยพันธกิจ ดังนี้ 
 1. พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 4. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาระบบการการวัดผลประเมินผลสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 6. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ  
 8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงาน และองค์กรอ่ืนๆ   

3. เป้าประสงค์(Goal) 
  เป้าประสงค์เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามพันธกิจ เป็นผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวังจะให้เกิดการบรรลุผลใน
อนาคต ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. ระบบบริหารจัดการมีมาตรฐานและมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
    โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
4. โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
5. ระบบการจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้สื่อเทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม 
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6. ระบบการวัดและประเมินผลได้มาตรฐาน 
7. โรงเรียนมีสื่อ เทคโลโนยีการศึกษาท่ีทันสมัยได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
8. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนด้าน    
    ทักษะอาชีพ   
9. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

4. กลยุทธ์ (Strategic) 
  กลยุทธ์ เป็นประเด็นส าคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วยวิธีการทางกล
ยุทธ์ให้มีการพัฒนาที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่าง โดดเด่น และก้าวกระโดด ดังนี้ 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพเด็ก 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 1  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1  เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.2  เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
1.3  เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
1.4  เด็กรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 2  ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1  เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
2.2  เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
2.3  เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
2.4  เด็กชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 

  เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 3  ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.1  เด็กมีวินัยรับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ 
3.2  เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน 
3.3  เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.4  เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนาที่ตนนับถือ 
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เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 4  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1  เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ 

4.2  เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์       
        การเรียนรู้ 
4.3  เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
4.4  เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
4.5  เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่  2  การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  5  โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  

                                                    สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 5.1 โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และน าสู่การ 
                 ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และเข้าใจหลักการจัด 
                          การศึกษาปฐมวัย 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  6  โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

6.1  ครูมีวุฒิความรู้และความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
6.2  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างนิสัยในเชิงบวก 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 7  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

7.1 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
      ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  
       สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
7.2 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง 
       หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 8  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย  
                                                   และเพียงพอ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
8.1 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
8.2 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
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  เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 9  โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้                     
                                                  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
9.1 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
9.2 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 10  โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง  
                                ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  10.1 โรงเรียนมีระบบ และกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก และเข้าใจ 

                  การจัดการศึกษาปฐมวัย 
10.2 โรงเรียนสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  
        ชุมชนและท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  11  ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง 
                                  สมดุลเต็มศักยภาพ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
11.1 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  
         จิตใจ สังคมและ สติปัญญา ทุกด้านอย่างสมดุล 

 11.2 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการหลากหลาย  
                   สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 12 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 10.1  ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
                   ท้องถิ่นใน การจัดการเรียนการสอน 
 10.2  ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียน   
                    การสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 13 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น  
                               และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 13.1 ครูจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็กเด็ก        
                  ได้ลงมือท าเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า ได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น  
                    สังเกต สืบค้น ทดลอง 
 13.2 ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาส 
                  เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ความสนใจ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ 
                   ของเด็กเป็นรายบุคคล 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 14 ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่ 
                                เหมาะสมกับวัย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 14.1 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 14.2 ครูจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 15  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน 
                                พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 

15.1 ครูใช้เครื่องมือวัด และประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง 
15.2 ครนู าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง และรายงานพัฒนาการ 

                                                      ของเด็กแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
  
7.2  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด 
       ค านวณ 

  1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
                            อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  1.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  1.4  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.6  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2.2  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  2.3  ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  2.4  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

กลยุทธ์ที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  3  โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดชัดเจน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 3.1 โรงเรียนมีเป้าหมายที่ก าหนดชัดเจน 
 3.2 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่ก าหนดชัดเจน 
 3.3 โรงเรียนมีพันธกิจที่ก าหนดชัดเจน 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 4  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4.1  โรงเรียนมีโครงสร้างบริหารสถานศึกษาท้ัง 5  ฝ่ายชัดเจน 
4.2  โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
4.3  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  5  โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
                                ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 5.1 โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตร 
 5.2 โรงเรียนมีโครงสร้างหลักสูตร 
 5.3 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
 5.4 โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
 4.5 โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 4.6 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 
 4.7 โรงเรียนมีการก าหนดให้ครูผู้สอนมีวิจัยในชั้นเรียน 
 5.8 โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม 

 

 



๓๓ 
 

 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  6 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ   
                                 เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 6.1  โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมตามท่ีกระทรวง 
                 ก าหนด 
 6.2 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
 6.3 โรงเรยีนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน 
                   ต าแหน่ง 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  7 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
                                  เรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 7.1 โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ 
                 ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพการงานได้ดี  
                 สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 7.2 โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้  
                ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ      
                พัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง 
                ผู้เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  8 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
                                     และการจัดการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆมีการบริการสื่อและ 
                               เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  9  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
                                น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 
                                การจัดการเรียนการสอน  

 



๓๔ 
 
 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 10 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความ 
คิดเห็นและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 
และต่อเนื่อง 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 11 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ                                                                                                   
 11.1 ครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
                    ผู้เรียนทุกคน 

  11.2 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
                             สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน  และอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ 
                             เรียนรู้ 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 12 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนเป็นระบบ  
                                                    และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ                                                                                                   
    ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
                                         และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 13 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
                                และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

                          ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  
                                           รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 



 

 
บทที่ 3 

ประมาณการรายรับ- รายจ่ายประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2563 

ประเภทรายรับ 
รายรับปีการศึกษา 

2563 
ประมาณรายรับปีการศึกษา 2563 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 
1. เงินงบประมาณ     
  1.1 งบบุคลากร     
      1.1.1  เงินเดือน 11,281,800 ๕,563,920 ๕,717,880 ๑1,281,800 
      1.1.2  ค่าจ้างประจ า - - - - 
      1.1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (รายปี) 320,๐๐๐ 112,500 112,500 225,๐๐๐ 
      1.1.4 เงินเพิ่ม ควบเงินเดือน ๑,671,600 835,800 835,800 ๑,671,600 
  1.2 งบด าเนินงาน     
     1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 8,๐๐๐ 8,๐๐๐ - 8,๐๐๐ 
     1.2.2  ค่าตอบแทน - - - - 
     1.2.3  ค่าใช้สอย - - - - 
     1.2.4  ค่าวัสดุ - - - - 
 1.3 งบเงินอุดหนุน     
     1.3.1 อุดหนุนทั่วไปรายหัว ๑,219,1๐๐ 609,550 609,550 ๑,219,1๐๐ 
     1.3.2 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 78,๐๐๐ 39,0๐๐ 39,0๐๐ 78,๐๐๐ 
     1.3.3 งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

308,040 154,020 154,020 308,040 

2. เงินนอกงบประมาณ     
        2.1  เงินรายได้สถานศึกษา 787,900 - - 787,900 
        2.2  เงินบริจาค 753,6๐๐ - - 753,6๐๐ 
        2.3 เงินสนับสนุน จาก อปท. 
               -  ค่าอาหารกลางวัน 
               -  ค่าอาหารเสริมนม 

 
๒,624,๐๐๐ 
918,400 

 
๑,312,๐๐๐ 
459,200 

 
๑,312,๐๐๐ 
459,200 

 
๒,624,๐๐๐ 
918,400 

รวม 19,970,440 9,093,990 9,239,950 19,875,440 
    

 
*รายหัวระดับก่อนประถม คนละ 850 บาท / คน / ภาคเรียน(จ านวนนักเรียน 128 คน) 
*รายหัวระดับประถม คนละ950 บาท / คน / ภาคเรียน(จ านวนนักเรียน 513 คน) 
*รายหัวปัจจัยพื้นฐานประถม คนละ 500 บาท / คน / ภาคเรียน(จ านวนนักเรียน 111 คน) 
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ประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 25๖2 
4.1 งบประจ าตามโครงสร้าง 
 

กลุ่ม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

รวม ค่าจ้าง 
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

กลุ่มวิชาการ - - - 70,๐๐๐ - - - 70,๐๐๐ 
กลุ่มงบประมาณ - - ๑๐,๐๐๐ 30,000 200,000 30,000 - 270,000 
กลุ่มบุคลากร - - 190,000 - - - - 190,000 
กลุ่มบริหารทั่วไป - - - 70,000 - - - 70,000 

รวม - - 200,000 170,000 200,000 30,000 - 600,000 
 

4.2 งบพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

กลยุทธ์ที่ 1 18,000 96,000 450,000 - - - 564,000 
กลยุทธ์ที่ 2 - 20,000 351,200 - - - 371,200 
กลยุทธ์ที่ 3 11,400 3,600 45,000 - - - 60,000 

รวม 29,400 119,600 846,200 - - - 995,200 
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บทที่ 4  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2563 

1.แผนการใช้จ่ายงบประจ า 
กลุ่มวิชาการ 

งาน/กิจกรรม เป้าหมาย 

งบ
บุคลากร 
ค่าจ้าง 
ชั่วคราว 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

รวม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิต
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
- แบบพิมพ์ต่างๆ 
 

2.จัดซื้อวัสดุงานธุรการ 
 
 
3. จัดซื้อ วัสดุ สื่อ 
นวัตกรรมและสื่อ
ประเภทต่าง ๆ 
 

-บันทึกผลการ
จัดการเรียนรู ้
 
- เพื่อด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 
 
- พัฒนาการ
เรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง 
8 กลุ่มสาระ 

- 
 
 
- 
 
 

 
- 

- 
 
 
- 
 
 

 
- 

- 
 
 
- 
 
 

 
- 

10,000 
 
 

50,000 
 
 

 
10,000 

- 
 
 
- 
 
 

 
- 

- 
 
 
- 
 
 

 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 

- 

10,000 
 
 

50,000 
 
 
 

10,000 

พ.ค. 63 – เม.ย. 64 
 
 

พ.ค. 63 – เม.ย. 64 
 
 
 

พ.ค. 63 – เม.ย. 64 
 

 นางขวัญธิดา 
 
 
นางวรวรรณ 
 
 
 
นางขวัญธิดา 
 

รวมงบประมาณ     70,000    70,000    
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กลุ่มงบประมาณ 

งาน/กิจกรรม เป้าหมาย 

งบ
บุคลากร 
ค่าจ้าง 
ชั่วคราว 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

รวม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผล 
ผลิต
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

1. ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิง 
 
 
2. สาธารณูปโภค 
ไฟฟ้า  ประปา 
โทรศัพท์ 
 
3. ค่าซ่อมครุภัณฑ์
ที่ช ารุดเสียหาย 
 
4. ค่าซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 

- ค่าน้ ามันตัด
หญ้า ตกแต่ง 
บริเวณ 
 
- ค่าไฟฟ้า  
อินเตอร์น็ต 
โทรศัพท์ จ านวน 
12เดือน 
 
- เพ่ือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ช ารุด 
 
- เพ่ือซ่อมแซม 
ประตู หน้าต่าง  

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

๑0,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

30,000 

- 
 
 

 
200,0๐๐ 

 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

50,000 
 
 

- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

10,000 
 
 
 

200,0๐๐ 
 
 
 

50,000 
 
 

30,000 

พ.ค. 63 – เม.ย. 64 
 
 
 

พ.ค. 63 – เม.ย. 64 
 
 
 

พ.ค. 63 – เม.ย. 64 
 
 

พ.ค. 63 – เม.ย. 64 
 

 นายธนวัฒน์   
 
 
 
นางสาวสุภา 
 
 
 
นายภูไท 
 
 
นายธนวัฒน ์

รวมงบประมาณ  - - 10,000 30,000 200,000 30,000 - 270,000    
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กลุ่มบุคลากร 
 

งาน/กิจกรรม เป้าหมาย 

งบ
บุคลากร 
ค่าจ้าง 
ชั่วคราว 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

รวม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิต
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
สาธารณู
ปโภค 

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

ค่าใช้จ่ายใน
การไป
ราชการของ
บุคลากรใน
โรงเรียน 
 
 
 
ค่าจ้างครูสอน 
-วิชานาฏศิลป ์
-ปฐมวัย 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการของ
บุคลากรใน
โรงเรียน ในการ
เข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา 
 
ค่าจ้างสอนราย
เดือนๆละ 
8,000 บาท  
(2 คน) 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 

160,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 

160,000 

พ.ค. 63– เม.ย. 64 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 63– มี.ค. 64 

 น.ส.อรอุมา 
 
 
 
 
 
 
 
นางอบเชย 
 

รวม
งบประมาณ 

  - 
 

190,000 
 

    190,000    
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

งาน/กิจกรรม เป้าหมาย 

งบ
บุคลากร 
ค่าจ้าง 
ชั่วคราว 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

รวม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิต
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
สาธารณู
ปโภค 

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
 
 
 
 
2. จัดซื้อวัสดุท า
ความสะอาด
ห้องน้ า 
 
3. จัดซื้ออุปกรณ์
กีฬา 
 

- มียาส าหรับ
รักษาพยาบาล
นักเรียนที่
เจ็บป่วย 
 
- เพ่ือมีอุปกรณ์
ในการท าความ
สะอาดห้องน้ า 
 
- เพ่ือใช้จัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

12,000 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 

10,000 

พ.ค. 63 – เม.ย. 64 
 
 
 
 

พ.ค. 63 – เม.ย. 64 
 
 
 

พ.ค. 63 – เม.ย. 64 
 

 ว่าที่ ร.ต.หญิง 
นิสาชล 
 
 
 

นางปรีดา 
นายภูไทย 
 
 
นายภูไท 

รวมงบประมาณ     70,000    70,000    
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2.  แผนการใช้จ่ายโครงการตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

โครงการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day Camp) - 5,000 15,000 20,000 อุไร, สุรพร, วรรณา, อมรรัตน์, สุภา, สุภาวดี    
2. โครงการโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

- 8,000 11,000 19,000 อุไร, สุรพร, วรรณา, อมรรัตน์, สุภา, สุภาวดี    

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

- 35,000 45,000 80,000 ขวัญธิดา, พัชณี, สมเจต,ภัทรนันต์,     นิสา
ชล, วรัญญา, ศราวุธ, อบเชย, ปรีดา 

4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ของผู้เรียน - - 50,000 50,000 ขวัญธิดา, ภูไท, ภัทรนันต์, กนกอร, วรัญญา, 
ศราวุธ, ฮูดัยยะห์ 

5. โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ - - 90,000 90,000 ขวัญธิดา, ภูไท, ภัทรนันต์, ปรดีา, วรัญญา, 
ศราวุธ, ฮูดัยยะห์ 

6. โครงการพัฒนาการอ่านและการเรียนรู้  - - 30,000 30,000 ปรีดา, จุฑาทิพย์ 
7. โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 2,000 - 28,000 30,000 อรอุมา, อบเชย, ทัดดาว, จุฑาทิพย์, สุรพร,  

อมรรัตนน์, ฮูดัยยะห์, สุภาวด ี  
8. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน - - 10,000 10,000 ล ายอง, ขวัญธิดา, วรัญญา,จฑุาทิพย์, นิสาชล

, เพ็ญภรณ์, อรอุมา, ภัทรนันต์ 
9. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2,000 20,000 28,000 50,000 ศราวุธ, เพ็ญภรณ์, จิราภรณ์ 

 
10. โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - 2,000 13,000 15,000 สมใจ, ศราวุธ, เพ็ญภรณ์,   

 
11. โครงการ Shopping & Learning Market - 10,000 15,000 25,000 วรัญญา,  ขวัญธิดา, เพ็ญภรณ์, ศราวุธ  
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กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน (ต่อ) 

โครงการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ 
12. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ 2,000 11,000 27,000 40,000 ฮูดัยยะห์, ภูไท, ศราวุธ, 

จุฑาทิพย์  
13. โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 2,000 -  58,000 60,000 นิสาชล, ศราวุธ,  ภูไท   
14. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - 5,000 15,000 20,000 กนกอร, ศราวุธ,  ภัทรนันต์, 

วรวรรณ   
15. โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย  10,000 - 15,000 25,000 ขวัญธิดา, อุมาวดี 

รวมเงิน 18,000 112,000 450,000 580,000  
 
กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

โครงการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ 
16. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมระดับปฐมวัย - - 16,200 16,200 อุไร, สุรพร, วรรณา, อมรรัตน์, 

สุภา, สภุาวดี    
17. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) - - 5,000 5,000 สมใจ, ทัดดาว, นิสาชล,      

ฮูดัยยะห์    
18. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน - 20,000 30,000 50,000 ภูไท, วรรณา , นิสาชล  
19. โครงการจัดหาสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน - - 300,000 300,000 ปรีดา, ทัดดาว, วรรณา, อรอุมา   

รวมเงิน - 20,000 351,200 371,200  
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กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

โครงการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ 
20. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10,000 - 40,000 50,000 อรอุมา, อบเชย, สุรพร,  

อมรรัตน์, ฮูดัยยะห์, สุภาวดี, 
วรวรรณ  

21. โครงการพัฒนาครูในระดับปฐมวัย 1,400 3,600 5,000 10,000 อุไร, สุรพร, วรรณา, อมรรัตน์, 
สุภา, สภุาวดี    

รวมเงิน 11,400 3,600 45,000 60,000  
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การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ
ประจ าปีการศึกษา 2563 
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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ชื่อโครงการ                  โครงการคํายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day Camp) 
แผนงาน   การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
กลุ่มงาน   กลุํมบริหารงานวิชาการ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวอุไร  สงคง   2. นางสุรพร สิทธิชัย 
    3. นางสาววรรณา พิจารณ์ 4. นางอมรรัตน์ เจริญสุข 
    5. นางสาวสุภา แสงเรือง  6. นางสาวสุภาวดี ไขํคง 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง  โครงการใหมํ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่          ๑  พัฒนาคุณภาพเด็กและผู๎เรียน  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   :  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
ระยะเวลาด าเนินการ             1 กรกฎาคม ๒๕๖๓ –  30 เมษายน ๒๕๖๔ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  มุํงพัฒนาเด็กตั้งแตํแรกเกิด - ๖ ปี ให๎มีพัฒนาการ
ด๎านรํางกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกตํางระหวําง
บุคคล เป็นการเตรียมความพร๎อมที่จะเรียนรู๎ และสร๎างรากฐานชีวิตให๎พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสูํความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติและมีความรับผิดชอบตํอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
เด็กชํวงอายุแรกเกิด-6 ปีเป็นชํวงเวลาที่ดีที่สุด ถ๎าสมองได๎รับการกระตุ๎นให๎ถูกวิธี  และอยูํในสภาพที่ เหมาะสม
จะท าให๎พัฒนาการการเรียนรู๎และพัฒนาการด๎านอ่ืนๆ ของเด็กเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 การด าเนินงานโครงการคํายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day Camp) สามารถสํงเสริมให๎พํอแมํ 
ผู๎ปกครองที่มีบุตรหลานตั้งแตํเด็กแรกเกิด - 6 ปี ได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจสามารถอบรมเลี้ยงดูพัฒนาเด็ก       
ทุกด๎านเต็มตามศักยภาพและถูกต๎องตามหลักวิชาการจะท าให๎เด็กทุกคนมีสุขภาพดีทั้งทางรํางกาย และจิตใจ 
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพไปจนตลอดชีวิต สามารถสร๎างคุณประโยชน์ในตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
เพ่ือเป็นไปตามนโยบายแหํงรัฐ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมจึงได๎จัดท าโครงการคํายกลางวันเด็กปฐมวัย      
(Day- Camp)  

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได๎  
๒.๒ เพ่ือให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได๎ 
2.3 เพ่ือให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
2.4 เพ่ือให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู๎ได๎ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   

3.1.1 เด็กปฐมวัย ร๎อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได๎  
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3.1.2 เด็กปฐมวัย ร๎อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได ๎

3.1.3 เด็กปฐมวัย ร๎อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

 3.1.๔ เด็กปฐมวัย ร๎อยละ ๙๐ พัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู๎ได๎   
3.2   เชิงคุณภาพ 

3.2.1  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองไดอ๎ยูํในระดับดีขึ้นไป  

3.2.2  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได๎อยูํ
ในระดับดีขึ้นไป 

3.2.3  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม อยูํ
ในระดับดีขึ้นไป 

3.2.4  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู๎ไดอ๎ยูํในระดับดีขึ้นไป 

 
4. กิจกรรม ขั้นตอน และ แผนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ กรกฎาคม 2563 นางสาวอุไร  สงคง 

2. แตํงตั้งคณะท างาน กรกฎาคม 2563 ผอ ภักดี จ านงค์ 

3. ประชุมชี้แจง กรกฎาคม 2563 นางสาวอุไร  สงคง 

4. ด าเนินงานตามโครงการ  
- เข๎าคํายกลางวันเด็กปฐมวัย 

มีนาคม 256๔ นางสาวอุไร  สงคง 
และคณะกรรมการ  

5. ประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ   

เมษายน 256๔ นางสาวอุไร  สงคง  
และคณะกรรมการ 

6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ   

เมษายน 256๔ นางสาวอุไร  สงคง  
และคณะกรรมการ 

 
5. งบประมาณ 
ใช๎งบประมาณรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท ได๎รับจัดสรรงบประมาณงบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ 
1. คําวัสดุอุปกรณ์ 
2. คําอาหารและน้ าดื่ม 

15,000 
5,000 

- 
- 

- 
5,000 

15,000 
- 

                      รวม 20,000 - 20,000 - 
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6. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
2.1 ร๎อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด๎าน
รํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได๎  
 ๒.๒ ร๎อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด๎าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได๎ 
 2.3 ร๎อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด๎าน
สังคม ชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 
 2.4 ร๎อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด๎าน
สติปัญญา สื่อสารได๎ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู๎ได๎  

ประเมินพัฒนาการ  
 
 

ประเมิน  
 
 

ประเมิน 
 
 

ประเมินพัฒนาการ  
 

 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบสังเกตแบบประเมิน 
 

 
แบบประเมินพัฒนาการ 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได๎  
  7.2 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได๎ 

7.3 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
7.4 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู๎ได๎  

 
 ลงชื่อ ................................................ผู๎เสนอโครงการ 

       (นางสาวอุไร  สงคง) 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
     (นางล ายอง  จันทร์ทอง) 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                  (นายภักดี  จ านงค์) 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
แผนงาน   การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
กลุ่มงาน   กลุํมบริหารงานวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวสุภา แสงเรือง  2.  นางสาวอุไร  สงคง 

3. นางอมรรัตน์  เจริญสุข  4. นางสาววรรณา พิจารณ์   
5. นางสุรพร  สิทธิชัย     6. นางสาวสุภาวดี ไขํคง 

ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง     โครงการใหมํ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่         1. พัฒนาคุณภาพเด็กและผู๎เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะเบื้องต๎น ได๎แกํ 
ทักษะการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํ เล็ก ทักษะการใช๎ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการสังเกตและ
ส ารวจ ทักษะในการมิติสัมพันธ์ ทักษะในเรื่องจ านวน ปริมาณ น้ าหนัก การกะประมาณ และการเชื่อมโยง
ความรู๎และทักษะตํางๆ ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จึงได๎ก าหนดนโยบายที่จะสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะ
ตําง ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด โดยจัดให๎มีโครงการสํงเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู๎เรียนระดับปฐมวัย ซึ่ง
โครงการนี้จะเน๎นให๎มีกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลาย  สอดคล๎องกับวัยและความสนใจของผู๎เรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได๎ 
 2.2 เพ่ือให๎เด็กมีพัฒนาด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได๎ 
 2.3 เพ่ือให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 2.4 เพ่ือให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู๎ได๎ 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 เด็กร๎อยละ 90 มีพัฒนาการด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเอง 
 3.1.2 เด็กร๎อยละ 90 มีพัฒนาด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ 
 3.1.3 เด็กร๎อยละ 90 มีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 3.1.4 เด็กร๎อยละ 90 มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา 
ความรู๎ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
ในระดับดีขึ้นไป 
 3.2.2 เด็กมีพัฒนาด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ ในระดับดีขึ้นไป 
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 3.2.3 เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในระดับดีขึ้นไป
 3.2.4 เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู๎ใน      
ระดับดีขึ้นไป 
 

4. กิจกรรม ขั้นตอน และ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ กรกฎาคม 2563 นางสุรพร  สิทธิชัย 
2.แตํงตั้งคณะท างาน กรกฎาคม 2563 ผอ ภักดี จ านงค์ 
3.ด าเนินงานตามกิจกรรม 
ดังนี้ 

  

กิจกรรมที่1 กิจกรรม
เสริมสร๎างวินัยนักเรียน 

กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 นางอมรรัตน์  เจริญสุข 
นางสุรพร  สิทธิชัย 

กิจกรรมที่2 พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 นางสาววรรณา  พิจารณ์ 

กิจกรรมที่3 กิจกรรมสํงเสริม
สุขภาพอนามัยนักเรียน 

กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 นางสาวสุภาวดี  ไขํคง 

กิจกรรมที่4 กิจกรรมประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 นางสาวสุภา แสงเรือง 

กิจกรรมที่5 กิจกรรมนิทานนัก
อํานน๎อย 

กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 นางสาวสุภา  แสงเรือง 

กิจกรรมที่ 6 สร๎างความเข๎าใจ
ระหวํางครูกับผู๎ปกครอง 

กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 นางอมรรัตน์  เจริญสุข 
นางอุไร  สงคง 

4.ประมินผลและสรุปผลการ 
ด าเนินงาน 

เมษายน 2564 นางสุรพร  สิทธิชัย 

 
5. งบประมาณ 
      ใช๎งบประมาณรวมทั้งสิ้น 19,000 บาท ได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 กิจกรรม งบประมาณ 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่1 กิจกรรมเสริมสร๎าง
วินัยนักเรียน 

2,000 - 1,000 1,000 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

2,000 - 1,000 1,000 

กิจกรรมที่3 กิจกรรมสํงเสริม
สุขภาพอนามัยนักเรียน 

2,000 - 1,000 1,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

4,000 - 2,000 2,000 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมนิทาน 
นักอํานน๎อย 

7,000 - 1,000 6,000 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสร๎างความ
เข๎าใจระหวํางครูกับผู๎ปกครอง 

2,000 - 2,000 - 

รวม 19,000 - 8,000 11,000 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร๎อยละของเด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย แข็งแรง     
มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
2.ร๎อยละของเด็กมีพัฒนาด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ ์
3.ร๎อยละของเด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
4.ร๎อยละของเด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู๎ 

ประเมินพัฒนาการ  
ประเมิน  

สังเกต / ประเมิน 
 

ประเมินพัฒนาการ  
 

ประเมินพัฒนาการ 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

แบบสังเกต/แบบ
ประเมิน 

แบบประเมิน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได๎ 

 7.2 เด็กมีพัฒนาด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได๎ 
 7.3 เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 7.4 เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู๎ได๎ 

 
 

 ลงชื่อ ................................................ผู๎เสนอโครงการ 
       (นางสาวสุภา แสงเรือง) 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                (นางล ายอง  จันทร์ทอง) 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                   (นายภักดี จ านงค์) 
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ชื่อโครงการ   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน   กลุํมบริหารงานวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางขวัญธิดา  เขาไขํแก๎ว        2. นางพัชณี  บุญชํวย 
    3. นางสาวภัทรนันต์  หีตหนู       4. วําที่ ร.ต หญินิสาชล วิลัยพงศ์ 
    5. นางสาววรัญญา อภัยรัตน์       6. นายศราวุธ เทพสุภา  
    7. นางอบเชย จรจิตร  8. นางสมเจต แสงแก๎ว 
    9. นางปรีดา มาชํวย 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง      โครงการใหมํ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู๎เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   :  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
ระยะเวลาด าเนินการ      1 กรกฎาคม  2563  –  30 เมษายน  2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 4 
แนวทางจัดการศึกษามาตราที่ 22 การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎         
และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน NT ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ O –NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบวํา คะแนนเฉลี่ยร๎อยละสูงกวําคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติทุกวิชาแตํยังมีบางรายวิชาที่คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากวําคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และยังไมํเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให๎ทราบถึง
ปัญหาที่แท๎จริง วําปัญหาเกิดจากตัวผู๎เรียน ผู๎ปกครอง กระบวนการจัดการเรียนรู๎ของครู หรือจากนโยบายการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา วางเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนโดยก าหนดเกณฑ์
ขั้นต่ าในการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนควรสอบผําน ควบคูํไปกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในภาพรวมในทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ และทุกระดับชั้น การจัดกลุํมผู๎เรียนตามสภาพปัญหา และตามศักยภาพ แบํงผู๎เรียนเป็นกลุํมเกํง 
กลุํมปานกลาง และกลุํมก าลังพัฒนา จัดการเรียนการสอนซํอมเสริมอยํางเป็นระบบ ให๎ผู๎เรียนได๎อํานและทบ 
ทวนบทเรียน สรุปเนื้อหาอยํางสม่ าเสมอ จัดกิจกรรมเพ่ือนสอนเพ่ือน พ่ีสอนน๎อง ทั้งนี้สถานศึกษาควรมีการ
ทดสอบความรู๎เป็นระยะ ๆ เพ่ือให๎ทราบถึงพัฒนาการของผู๎เรียน และควรจัดให๎ผู๎เรียนทุกระดับชั้นได๎ทดลอง
ออกข๎อสอบจากเนื้อหาสาระที่ได๎เรียนรู๎ของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ และใช๎ในการทดสอบกับผู๎เรียนกลุํม
ตัวอยําง เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เปรียบเทียบความรู๎ ความเข๎าใจในเนื้อหาหลักสูตรที่เรียนรู๎ ด๎วยเหตุนี้โรงเรียนอนุบาล
ป่าพะยอม จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.2 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2.3 เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา  
2.4 เพ่ือให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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2.5 เพ่ือให๎คําเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู๎เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย   

2.6 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
3.1.2 ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา  
3.1.3 ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด 
3.1.4 ผู๎เรียนร๎อยละ 60 มีคําเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม

เป้าหมาย   
 3.1.5 ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ  

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ในระดับดีขึ้นไป 
3.2.2 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก๎ปัญหา ในระดับดีขึ้นไป 
3.2.3 ผู๎เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด ในระดับดีขึ้นไป 
3.2.4 ผู๎เรียนมีคําเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย   

 3.2.5 ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป 

4. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาการด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ กรกฎาคม 2563 นางขวัญธิดา เขาไขํแก๎ว 
2. แตํงตั้งคณะท างาน  กรกฎาคม 2563 ผอ. ภักดี จ านงค์ 
3. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการ 
4. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ กรกฎาคม 2563 ครูผู๎สอน 
5. กิจกรรมคํายคณิตศาสตร์ ธันวาคม 2563 นางสาวภัทรนันต์ หีตหนู 

และ คณะกรรมการ 
6. กิจกรรมสอนซํอมเสริมทุกสาระการเรียนรู๎ที่มีการ
ทดสอบระดับชาติ (เตรียมความพร๎อมสอบ RT ป.1  
NT ป.3 และ O-NET ป.6) เวลา 14.30 – 16.30 น. 

ธันวาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

นางขวัญธิดา เขาไขํแก๎ว 
ครูผู๎สอน RT, NT  

และ O-NET 
7. กิจกรรมคํายวิชาการ  
-จัดคํายวิชาการกํอนมีการทดสอบระดับชาติ 1 เดือน 
เพ่ือเตรียมความพร๎อมนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT 
และนักเรียนชั้น ป.6 ในการสอบ O-NET 

กุมภาพันธ์ 2564 นางขวัญธิดา เขาไขํแก๎ว 
ครูผู๎สอน 

8. กิจกรรมสอนซํอมเสริม (เตรียมความพร๎อมการ
ทดสอบโดยใช๎ข๎อสอบมาตรฐานกลางจาก สพฐ.)  
เวลา 15.30 – 16.30 น.ชัน้ ป.2 ป.4 และ ป.5  

 
มีนาคม 2564 

ครูผู๎สอน 

10. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน เมษายน 2564 นางขวัญธิดา เขาไขํแก๎ว 
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5. งบประมาณ 
 ใช๎งบประมาณรวมทั้งสิ้น  80,000  บาท ได๎รับจัดสรรจากงบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน คําใช๎จํายจ าแนก       
    ตามกิจกรรม ดังนี้ 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมสอนซํอมเสริม 20,000 - 5,000 15,000 

- คําสื่อ วัสดุ อุปกรณ์     
2. กิจกรรมคํายวิชาการ 60,000 - 30,000 30,000 

- คําอาหารวําง      
- คําจัดท าป้ายไวนิล     

รวม 80,000 - 35,000 45,000 
 
6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสามารถในการ
อําน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
2. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก๎ปัญหา  
3. ร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
4. ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู๎เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น 
หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย   
5. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 
 

ทดสอบ/ประเมิน 
 
 

ทดสอบ/สังเกต 
 
 
 

ทดสอบ 
 
 

ทดสอบ 
 
 
 

ทดสอบ/สังเกต/
ประเมิน 

แบบทดสอบ/แบบประเมิน 
 

 
แบบทดสอบ/แบบสังเกต 

 
 
 

แบบทดสอบของสถานศึกษา 
 
 

แบบทดสอบของ สทศ.  
และ สพฐ. 

 
 

แบบทดสอบ/แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระสูงขึ้น มีสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนตามหลักสูตร      
มีความสามารรถในการการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน รวมทั้งผู๎เรียนมีผลการประเมินระดับชาติ สูงกวําเกณฑ์
คําเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู๎ 

7.2 คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ O-NET ทุกกลุํมสาระ      
สูงกวําคะแนนลี่ยระดับชาติ และเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

7.3 นักเรียน ครู และผู๎ปกครองมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
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(ลงชื่อ) ........................................ผู๎เสนอโครงการ 
        (นางขวัญธิดา  เขาไขํแก๎ว) 
 
 
 (ลงชื่อ) ...................................... ผู๎เหน็ชอบโครงการ 

              (นางล ายอง  จันทร์ทอง)  
 
 
 (ลงชื่อ)........................................ ผู๎อนุมัติโครงการ 

                    (นายภักดี จ านงค)์ 
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ชื่อโครงการ   สํงเสริมความเป็นเลิศของผู๎เรียน 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน                 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางขวัญธิดา เขาไขํแก๎ว   2. นายศราวุธ  เทพสุภา 
    3. นายภูไท  พุทธศิริ  4. นางสาวกนกอร  สินน๎อย 
    5. นางสาวฮูดัยยะห์ อุเด็น  6. นางสาววรัญญา อภัยรัตน์ 
    7. นางสาวภัทรนันต์ หีตหน ู
ลักษณะโครงการ      โครงการตํอเนื่อง   โครงการใหมํ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่          1  พัฒนาคุณภาพเด็กและผู๎เรียน  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 กรกฎาคม  2563 – 30 เมษายน  2564 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากการด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552-

2561) ซึ่งเน๎นเรื่องยกระดับคุณภาพผู๎เรียนให๎เต็มศักยภาพ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานศึกษาทุกระดับ 
ตามหลักสูตร จึงจ าเป็นที่จะต๎องสํงเสริมทักษะให๎กับนักเรียน  โดยจัดกิจกรรมให๎มีการทดสอบ การประกวด 
การแขํงขัน และเข๎ารํวมสํงเสริมความรู๎ ความสามารถ ทุกประเภทให๎กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
ต๎องการยกระดับคุณภาพผู๎เรียนให๎เต็มศักยภาพ มีมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จึงจัดท าโครงการสํงเสริมความ
เป็นเลิศของผู๎เรียนขึ้น  

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให๎นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นแก๎ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม 
2.2 เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์โดยตรงเกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางชัดเจนยิ่งขึ้น 
2.3  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา และความสามารถทางพหุปัญญา 
2.4 เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการแขํงขันทักษะทางวิชาการ กีฬา และการแขํงขันทักษะ

ในด๎านอ่ืนๆ  ในระดับตํางๆ  
2.5 เพ่ือให๎นนักเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวตกรรม 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก๎ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ อยํางเหมาะสม 
  3.1.2. นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎ฝึกฝนทักษะ ความรู๎ ได๎รับประสบการณ์ตรง และแสดงออก
ตามความสามารถของตนเองได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
  3.1.3  นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎แสดงออกในการเข๎ารํวมกิจกรรมและผํานเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดเอาไว๎ 
  3.1.4  นักเรียนร๎อยละ 90 มีความสามารถในการสร๎างนวตกรรม 



57 

 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1. นักเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นแก๎ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตํางๆ อยํางเหมาะสม ในระดับดีขึ้นไป  
  3.2.2 นักเรียนมีความรู๎ความสามารถทางด๎านวิชาการ กีฬา และพหุปัญญา 
  3.2.3. นักเรียนสามารถน าความรู๎ และทักษะชีวิต ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 

4. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ กรกฎาคม 2563 นางขวัญธิดา เขาไขํแก๎ว 
๒. แตํงตั้งคณะท างาน กรกฎาคม 2563 ผอ. ภักดี จ านงค์ 
3. คัดกรองความสามารถของนักเรียน กรกฎาคม 2563 ครูประจ าชั้น / ครูประจ าวิชา 
4. สํงนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันในระดับตําง ๆ  
(ทักษะทางวิชาการ, กีฬา, พหุปัญญา) 

กรกฎาคม 2563 – 
เมษายน 2564 

ครูประจ าวิชา /ครูผู๎ฝึกซ๎อม  

๕. ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน เมษายน 2564 นางขวัญธิดา  เขาไขํแก๎ว 
 

5.งบประมาณ 
ใช๎งบประมาณรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท ได๎รับจัดสรรจากจากเงินอุดหนุนรายจ าแนกตามกิจกรรมดังนี้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. การด าเนินการคัดกรองของนักเรียนทุกชั้น 
2. ด าเนินกิจกรรมฝึกซ๎อม/แขํงขัน/ประกวด 
3. จัดท าเอกสารรายงานตํอผู๎บริหารโรงเรียน 

- 
50,000 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
50,000 

รวม 50,000 - - 50,000 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก๎ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ อยําง
เหมาะสม   
2. ร๎อยละของผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์โดยตรงเกิดการ 
เรียนรู๎ได๎อยํางชัดเจน 
3. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ด๎านวิชาการ  กีฬา และ     
พหุปัญญา เข๎ารํวมแขํงขันกิจกรรมตามความสามารถของ
ตนเอง 

ทดสอบ 
 
 
 

สังเกต 
 

ทดสอบ/ประเมิน 
 

แบบทดสอบ 
 
 
 

แบบสังเกต 
 

แบบทดสอบ/แบบ
ประเมิน 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก๎ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ อยํางเหมาะสม   

7.2 นักเรียนได๎รับการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา และพหุปัญญา  
7.3 นักเรียนได๎แสดงออกตามความสามารถและความถนัดในทางท่ีถูกต๎อง เหมาะสม 
7.4 นักเรียน ครู และผู๎ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม ระดับมากที่สุด 
 

 
ลงชื่อ........................................................ ผู๎เสนอโครงการ 

   (นางขวัญธิดา  เขาไขํแก๎ว) 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
   (นางล ายอง  จันทร์ทอง) 

 
 

ลงชื่อ........................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
       (นายภักดี  จ านงค์) 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาห๎องเรียนคุณภาพ 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน   กลุํมบริหารงานวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางขวัญธิดา  เขาไขํแก๎ว        2. นางสาววรัญญา  อภยัรัตน์ 

3. นายภูไท พุทธศิริ  4. นางปรีดา มาชํวย 
5 นายศราวุธ เทพสุภา  6. นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก๎ว 
7. นางสาวภัทรนันต์ หีตหน ู

ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง       โครงการใหมํ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่         1  พัฒนาคุณภาพเด็กและผู๎เรียน  
                                        2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                          3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   :  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน 
       :  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       :  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                                                                                    ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ระยะเวลาด าเนินการ            1 กรกฎาคม  2563 – 30 เมษายน 2564 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ส าคัญที่สุดสิ่งหนึ่ง คือด๎านคุณภาพการศึกษา  แม๎วําการ
ปฏิรูปมีจุดมุํงหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการก าหนดนโยบายอยํางตํอเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปี
ที่ผํานมา ก็ยังพบวําคุณภาพการศึกษายังอยูํในระดับที่ไมํนําพอใจ และปัจจุบันยังมีความพยายามที่จะมุํงเน๎น
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุํงเน๎นให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
คุณภาพในระดับปฏิบัติ  คือ “ระดับห๎องเรียน”  ซึ่งผู๎ที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
แท๎จริง คือ “ครู” และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่จะต๎องมีความรู๎ความสามารถ ความเข๎าใจและมีทักษะ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับ “ห๎องเรียนคุณภาพ”  

ห๎องเรียนคุณภาพ (Quality  Classroom) ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความ
คาดหวังวําห๎องเรียนที่มีคุณภาพนั้น จะน าไปสูํการยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สูงขึ้น ได๎ องค์ประกอบของ
ห๎องเรียนคุณภาพ ประกอบด๎วย 1) หลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู๎อิงมาตรฐาน 2) สื่อเทคโนโลยี
ระดับโรงเรียน สื่อเทคโนโลยีระดับห๎องเรียน 3) การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) การวิจัยปฏิบัติการมี
กิจกรรม 4 อยําง คือ การวิเคราะห์ผู๎เรียนรายบุคคล ประเมินเพ่ือพัฒนาแผนจัดการเรียนรู๎การศึกษาผู๎เรียน 
การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ 4) ผู๎บริหารผู๎น าการเปลี่ยนแปลง ครูผู๎สอนน าการเปลี่ยนแปลง       
5) การท างานแบบเครือขําย การใช๎วินัยเชิงบวก จะเห็นได๎วําสื่อเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหนึ่งของห๎องเรียน
คุณภาพ ที่มีความส าคัญจ าเป็นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีโรงเรียนในสังกัดจ านวนมากสํงผลให๎การสํงเสริมสนับสนุนงบประมาณจัดหาครุภัณฑ์  สื่อเทคโนโลยี 
ส าหรับกิจกรรมห๎องเรียนคุณภาพได๎อยํางทั่วถึง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมเล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
พัฒนาห๎องเรียนสูํห๎องเรียนคุณภาพ ได๎จัดท าโครงการห๎องเรียนคุณภาพข้ึน 
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2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือพัฒนาห๎องเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2.2  เพ่ือจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตํอการจัดเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
2.3  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช๎สื่อวัสดุที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู๎ และสนับสนุนการเรียน 

การสอนให๎มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
2.4 เพ่ือให๎ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
2.5 ใช๎สื่อ เทคโนโลยี และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ห๎องเรียน ร๎อยละ 90 มีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
3.1.2 ห๎องเรียน ร๎อยละ 90 มีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตํอการจัด 

เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
3.1.2 มีพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช๎สื่อวัสดุที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู๎  
3.1.3 ผู๎เรียน ร๎อยละ 90 มีทักษะในการเรียนเพิ่มข้ึน 
3.1.4 ครูผู๎สอน ร๎อยละ 90 มีการบริหารชั้นเรียนและสร๎างวินัยเชิงบวก 
3.1.5 ครูผู๎สอน ร๎อยละ 90 ใช๎สื่อ เทคโนโลยี และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ห๎องเรียนทุกห๎องเรียน มีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
3.2.2 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
3.2.3 ครูผู๎สอนมีการบริหารชั้นเรียนและสร๎างวินัยเชิงบวกใน ระดับยอดเยี่ยม 
3.2.4 ครูผู๎สอนใช๎สื่อ เทคโนโลยี และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ระดับยอดเยี่ยม 

4. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ กรกฎาคม 2563 นางขวัญธิดา เขาไขํแก๎ว 
2. แตํงตั้งคณะท างาน  กรกฎาคม 2563 ผอ. ภักดี จ านงค์ 
3. กิจกรรมห๎องเรียน premium  กรกฎาคม 2563 นางขวัญธิดา 

นางสาววรัญญา 
นายศราวุธ 

3. ก าหนดเกณฑ์ห๎องเรียนคุณภาพ สิงหาคม  2563 คณะกรรมการ 
4. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิงหาคม  2563 นางขวัญธิดา  

นางสาววรัญญา 
นายศราวุธ 

5. กิจกรรมจัดห๎องเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน สิงหาคม 2563 -
กันยายน 2563 

ครูทุกคน 

6. กิจกรรมการประกวดห๎องเรียน ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

กันยายน 2563 คณะกรรมการ 

7. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน เมษายน 2564 นางขวัญธิดา เขาไขํแก๎ว 
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5.   งบประมาณ 
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น  90,000  บาท ได๎รับจัดสรรจากงบอุดหนุนรายหัว  จ าแนกคําใช๎จําย       
    ตามกิจกรรม ดังนี้ 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3. กิจกรรมจัดห๎องเรียนตามเกณฑ์

มาตรฐานห๎องเรียนคุณภาพ 
- คําสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 

85,000 - - 85,000 

4. กิจกรรมประกวดห๎องเรียน 5,000 - - 5,000 
รวม 90,000 - - 90,000 

 
6.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1 ร๎อยละของห๎องเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ร๎อยละของครูมีพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใช๎สื่อวัสดุที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู๎  
3. ร๎อยละของผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึน 
4. ร๎อยะละของครูที่มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนและสร๎างวินัยเชิงบวก 

ประเมิน 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน/สังเกต 
 

ทดสอบ 
ประเมิน 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน/แบบสังเกต 
 

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 

 
7.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1  ห๎องเรียนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด 
7.2  โรงเรียนมีสื่อท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใช๎ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เหมาะสมและเพียงพอ 
7.3  นักเรียนมีสมรรถนะครบ 5 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามที่ก าหนด

ไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 (ลงชื่อ) ........................................ผู๎เสนอโครงการ 
          (นางขวัญธิดา เขาไขํแก๎ว) 

 

 (ลงชื่อ) ...................................... ผู๎เหน็ชอบโครงการ 
                 (นางล ายอง  จันทร์ทอง)  

 (ลงชื่อ)........................................ ผู๎อนุมัติโครงการ 
                   (นายภักดี  จ านงค)์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการโรงเรียนแหํงการอําน และการเรียนรู๎ 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน   กลุํมบริหารงานวิชาการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางปรีดา มาชํวย       

2. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ชํวย 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง      โครงการใหมํ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่         1  พัฒนาคุณภาพเด็กและผู๎เรียน  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   :  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ            1 กรกฎาคม  2563 – 30 เมษายน 2564 
............................................................................................................................. ............................................. 
 

1. หลักการและเหตุผล 
           การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาไทย การเรียนการสอน 
มีความส าคัญ เพราะเป็นภาษาประจ าชาติ เป็นเครื่องมือสื่อสารท าความเข๎าใจซึ่งกันและกันระหวํางคน  
ในชาติ และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎วิชาการตําง ๆ การที่จะให๎นักเรียนเป็นผู๎ที่มีความสามารถ
ในการใช๎ภาษาได๎ดีต๎องอาศัยการฝึกฝนเป็นส าคัญ เพ่ือให๎เกิดทักษะทั้ง 5 ด๎าน คือ อําน เขียน ฟัง ดู พูด 
การใช๎ภาษา และวรรณคดีวรรณกรรม และเป็นการเน๎นให๎เกิดทักษะทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ  
คณิตศาสตร์ ซี่งจะต๎องเรียนรู๎ไปพร๎อมกัน เป็นการสอนเขียนเป็นกระบวนการเรียน การสอนที่ยากที่สุด 
เพราะการเขียนเป็นทักษะที่ซับซ๎อนผู๎ที่จะเขียนได๎ต๎องผํานการฟัง ดู พูด อําน เป็นปัจจัยสํงเสริมซึ่งกันและ
กัน จึงจ าเป็นที่จะต๎องมีกิจกรรมเสริมในการพัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความ
ช านาญและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางถูกต๎องเหมาะสม 

 การอํานจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู๎และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอําน
ท าให๎เกิดการพัฒนาด๎านสติปัญญา ความรู๎ ความสามารถ พฤติกรรมและคํานิยมตําง ๆ รวมทั้งชํวยในการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสูํสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอํานจึงมีความส าคัญตํอชีวิตมนุษย์อยํางยิ่ง 
๒ ประการ คือ ประการแรกส าคัญตํอชีวิตประจ าวัน กลําวคือ การอํานเป็นการแสวงหาความรู๎เพ่ือน ามาใช๎ใน
การด ารงชีวิตประจ าวัน ประการที่สองมีความส าคัญตํอการเรียน เพราะการอํานเป็นหัวใจของการ จัดกิจกรรม
ทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความส าคัญยิ่งตํอความส าเร็จ อันสํงผลตํอการเรียนรู๎ในทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริ่มต๎นดีรากฐานการอํานของเด็กก็จะดีด๎วย  

   โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมเห็นความส าคัญและตระหนักถึงความส าคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการ
อํานและการเรียนรู๎ จึงได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานและการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นโรงเรียน
แหํงการอํานและการเรียนรู๎   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 2.2  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก๎ปัญหา 
3. เป้าหมาย 
     3.๑ เชิงปริมาณ 

  3.๑.๑ ผู๎เรียน ร๎อยละ 9๐ มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
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  3.1.2 ผู๎เรียน ร๎อยละ 9๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก๎ปัญหา 
     3.๒ เชิงคุณภาพ 
  3.๒.๑ ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การคิดค านวณ การสื่อสาร รู๎จัก ใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน์ และนักเรียนมีนิสัยรักการอําน ในระดับ ดีขึ้นไป 
 3.2.2 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แก๎ปัญหา ในระดับดีขึ้นไป 
  
4. กิจกรรม ข้ันตอน และแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ กรกฎาคม  2563 นางปรีดา  มาชํวย 

๒. แตํงตั้งคณะท างาน พฤษภาคม 2563 ผอ. ภักดี  จ านงค ์

3. กิจกรรมเพ่ิมเวลารู๎ อํานเขียน คิด
เป็น เน๎นสื่อสารได๎ 
- เขียนตามค าบอกค าพ้ืนฐาน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคิดเลข
เร็ว 

กรกฎาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 

นางปรีดา  มาชํวย 
และคณะกรรมการ 

4. กิจกรรมยามเช๎า  
- กิจกรรมภาษาไทยวันละค า  
ภาษาอังกฤษวันละค า สุภาษิต และ
ค าพังเพย คณิตคิดสนุก  เลําขําว
และเหตุการณ์ส าคัญ 

กรกฎาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 

นางปรีดา มาชํวย และครู
ภาษาไทยทุกคน 
นางสาววรัญญา อภัยรัตน์
และ ครูภาษาอังกฤษทุคน 
นางขวัญธิดา  เขาไขํแก๎ว 
และครคูณิตศาสตร์ทุกคน 
นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก๎ว
และครูสังคมศึกษาทุกคน 

5.ด าเนินกิจกรรมห๎องสมุดขุมทรัพย์
ทางปัญญา  
กิจกรรมที่ 1 กระเช๎าหนังสือ
ห๎องสมุดเคลื่อนที่ 
กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมซํอมแซม 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในห๎องสมุด 
กิจกรรมที่ ๓. กิจกรรมสํงเสริมการ
อํานตามวันส าคัญ 
กิจกรรมที่ ๔. กิจกรรมสรรหาและ
พัฒนาแหลํงสืบค๎น สื่อการเรียนรู๎ 
กิจกรรมที่ ๕. บันทึกรักการอําน 

กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 
 

นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ชํวย 
และคณะกรรมการ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๖. กิจกรรมการแขํงขัน
ตอบค าถามจากสารานุกรมไทย
กิจกรรมที่ ๗. ยอดนักอําน 

  

6. ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

เมษายน 2564 นางปรีดา มาชํวย 
นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ชํวย 

5.งบประมาณ 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 30,000 บาท โดยได๎รับจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว โดยมี

รายละเอียดดังนี้   
กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.กิจกรรมเพ่ิมเวลารู๎ กิจกรรมเขียนตามค าบอกค า
พ้ืนฐานภาษาไทย ป.1-6 และศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 คณิตคิดสนุก 

5,000 - - 5,000 

2. กิจกรรมยามเช๎า  
    -  จัดท าป้ายน าเสนอ 

5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 1 กระเช๎าหนังสือห๎องสมุดเคลื่อนที่ 1,000 - - 1,000 
กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมซํอมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ห๎องสมุด 

7,๐๐๐  - ๗,000 

กิจกรรมที่ ๓. กิจกรรมสํงเสริมการอํานตามวัน
ส าคัญ  

1,000 - - 1,000 

กิจกรรมที่ ๔. กิจกรรมสรรหาและพัฒนาแหลํง
สืบค๎น สื่อการเรียนรู๎ 

10,000 - ๕,000 5,000 

กิจกรรมที่ ๕. บันทึกรักการอําน - - - - 
กิจกรรมที่ ๖. กิจกรรมการแขํงขันตอบค าถามจาก
สารานุกรมไทย 

500 - - 500 

กิจกรรมที่ ๗. ยอดนักอําน ๕00 - -  ๕00 
                                     รวม 30,000 - - 30,000 

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร๎อยละของผู๎เรียน มีความสามารถในการอําน  
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2.ร๎อยละของผู๎เรียน มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก๎ปัญหา 

1. ส ารวจ 
2. สังเกต 
3. ทดสอบ 
4. ตรวจผลงาน 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบทดสอบ 
3. แบบบันทึกการเข๎ารํวม
กิจกรรม 
4. แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

  5. แบบส ารวจความพึง
พอใจ 
6. แบบฝึกประสบการณ์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ผู๎เรียนมีความสามารถในการ อําน การเขียน และการสื่อสาร ได๎เหมาะสมตามระดับชั้น 
 7.2  ผู๎เรียนภาคภูมิใจในภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและใช๎ภาษาให๎ถูกต๎อง  
 7.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
 7.4  ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอํานและการเขียน  
 
 
   ลงชื่อ ................................................ผู๎เสนอโครงการ 
       (นางปรีดา   มาชํวย) 
 
   ลงชื่อ..................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
     (นางล ายอง  จันทร์ทอง) 
 
   ลงชื่อ..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นายภักดี   จ านงค์) 
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ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
แผนงาน    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน    กลุํมบริหารงานวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางสาวอรอุมา ไลํกสิกรรม 2. นางอบเชย จรจิตร 

3. นางสาวทัดดาว รักฤทธิ์ 4. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ชํวย
 5. นางสุรพร สิทธิชัย  6. นางอมรรัตน์ เจริญสุข 

7. นางสาวฮูดัยยะห์ อุเด็น 8. นางสาวสุภาวดี ไขํคง 
ลักษณะโครงการ      โครงการตํอเนื่อง   โครงการใหมํ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  2 การบริหารและการจัดการ 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  :  2 การบริหารและการจัดการ 

   3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ   
ระยะเวลาด าเนินการ     1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎ก าหนดให๎ครูจัดการเรียนรู๎โดยยึดผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎
พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด๎าน คือด๎านความรู๎ ด๎านทักษะกระบวนการและด๎านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เป็นผู๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู๎ทั้ง 3 
ด๎านอยํางเต็มศักยภาพนั้น จ าเป็นต๎องมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียนและลักษณะเนื้อหา
หรือกิจกรรมนั้นๆด๎วย เนื่องจากสื่อ/นวัตกรรมที่เหมาะสมอยํางมีประสิทธิภาพ จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู๎ในเวลาอันรวดเร็ว 
 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมได๎เล็งเห็นความส าคัญของการใช๎สื่อ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน จึงมีการสํงเสริมให๎ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอน โดยมีการจัดงบประมาณสนับสนุนครู เพ่ือให๎ครู
สามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎ครูสร๎างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
๒.๒ เพ่ือสํงเสริมให๎ครูมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
2.3 เพ่ือให๎ครูจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็นและ

แสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง 
2.4 เพ่ือให๎ครูจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อม สื่อการเรียน และ

อ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1  ครูร๎อยละ 95 สร๎างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  
3.1.2  ครูร๎อยละ 95 มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
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 3.1.3  ครูร๎อยละ 95 จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็น
และแสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง 
 3.1.4  ครูร๎อยละ 95 จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อม  
สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

3.2   เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  ครูสร๎างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนอยูํในระดับยอดเยี่ยม  
 3.2.2  ครูมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) อยูํในระดับยอดเยี่ยม 
 3.2.3  ครูจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็นและ
แสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่องอยูํในระดับยอดเยี่ยม  

3.2.4  ครูจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อม สื่อการเรียน และ
อ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎อยูํในระดับยอดเยี่ยม 
 

3. กิจกรรม ขั้นตอน และ แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ
และก าหนดหน๎าที่รับผิดชอบ 

กรกฎาคม 2563 1.นางสาวอรอุมา ไลํกสิกรรม 
2.นางอบเชย  จริจิตร 
3. นางสาวทัดดาว รักฤทธิ์ 
4. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ชํวย 
5. นางสุรพร  สิทธิชัย 
6. นางอมรรัตน์ เจริญสุข 
7. นางสาวฮูดัยยะห์ อุเด็น 
8. นางสาวสุภาวดี ไขํคง 

2. จัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

สิงหาคม 2563 1.นางสาวอรอุมา ไลํกสิกรรม 
2.นางอบเชย  จริจิตร 
3. นางสาวทัดดาว รักฤทธิ์ 
4. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ชํวย 
5. นางสุรพร  สิทธิชัย 
6. นางอมรรัตน์ เจริญสุข 
7. นางสาวฮูดัยยะห์ อุเด็น 
8. นางสาวสุภาวดี ไขํคง 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 หนึ่งครูหนึ่ง 
นวัตกรรม One teacher & 
One Innovation 
-เชิญวิทยากรให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
เรื่องสื่อ/นวัตกรรม 
 

กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมส่งเสริม
การผลิตสื่อ Best Patrice  
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยี 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  
 กรกฎาคม 2563 – 

       เมษายน 2564 
 

สิงหาคม 2563- 
กันยายน 2563 

 

กรกฎาคม 2563 – 
       เมษายน 2564 
 

กรกฎาคม 2563 – 
       เมษายน 2564 
 
 

 
1.นางสาวอรอุมา ไลํกสิกรรม 
2.นางอบเชย  จริจิตร 
3. นางสาวทัดดาว รักฤทธิ์ 
4. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ชํวย 
5. นางสุรพร  สิทธิชัย 
6. นางอมรรัตน์ เจริญสุข 
7. นางสาวฮูดัยยะห์ อุเด็น 
8. นางสาวสุภาวดี ไขํคง 
 

4. ก ากับ ตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 

มีนาคม 2564 1.นางสาวอรอุมา ไลํกสิกรรม 
2.นางอบเชย  จริจิตร 
3. นางสาวทัดดาว รักฤทธิ์ 
4. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ชํวย 
5. นางสุรพร  สิทธิชัย 
6. นางอมรรัตน์ เจริญสุข 
7. นางสาวฮูดัยยะห์ อุเด็น 
8. นางสาวสุภาวดี ไขํคง 

5. ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน 

      เมษายน 2564 1.นางสาวอรอุมา ไลํกสิกรรม 
2.นางอบเชย  จริจิตร 
3. นางสาวทัดดาว รักฤทธิ์ 
4. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ชํวย 
5. นางสุรพร  สิทธิชัย 
6. นางอมรรัตน์ เจริญสุข 
7. นางสาวฮูดัยยะห์ อุเด็น 
8. นางสาวสุภาวดี ไขํคง 
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8. งบประมาณ 
ใช๎งบประมาณรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท โดยได๎รับจัดสรรจากงบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน คําใช๎จํายจ าแนก
ตามกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้  

 กิจกรรม งบประมาณ 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 หนึ่งครูหนึ่ง 
นวัตกรรม One teacher & One 
Innovation 
2. กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมสํงเสริม
การผลิตสื่อ Best Patrice 
3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยี 

10,000    
 
 

10,000  
 
 

10,000    
 

2,000 
 
 
- 
 
 

- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 

8,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000  
 

                      รวม 30,000 2,000 - 28,000 

9. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร๎อยละของครูที่สร๎างและพัฒนาสื่อ/ 
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
 

1. ประเมินการสร๎างสื่อ/
นวัตกรรม 

1. แบบประเมินการสร๎าง
สื่อ/นวัตกรรม 

2. ร๎อยละของครูที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 
 

1.ประเมินจากรายงาน
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

1.วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 
 

3. ร๎อยละของครูทีจ่ัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียน 
ได๎ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน  
แสดงความคิดเห็นและแสวงหาความรู๎
จากสื่อเทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางเป็น
รูปธรรมและตํอเนื่อง 

1.สังเกตพฤติกรรม / 
2.ประเมินการใช๎สื่อและ
นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบประเมินการใช๎สื่อ
และนวัตกรรม 
 

4. ร๎อยละของครูจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมี
สํวนรํวมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล๎อม สื่อการเรียน และอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

1.สังเกตพฤติกรรม 
2.ประเมินการใช๎สื่อ 
3.ประเมิน
สภาพแวดล๎อม 
บรรยากาศในห๎องเรียน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.แบบประเมินการใช๎สื่อ 
3.แบบประเมิน
สภาพแวดล๎อม บรรยากาศ
ในห๎องเรียน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ครูมีความสามารถในการสร๎างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
7.๒ ครูมีความรู๎ความเข๎าใจในวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
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7.3 ครูมีการจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็นและ
แสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่องได๎อยํางเหมาะสม 

7.4 ครูมีการจัดกิจกรรมให๎ผู๎ เรียนมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อม สื่อการเรียน และ
อ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสม 

 
 
 

 ลงชื่อ ................................................ผู๎เสนอโครงการ 
              (นางสาวอรอุมา ไลํกสิกรรม) 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                (นางล ายอง  จันทร์ทอง) 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                 (นายภักดี จ านงค์) 
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ชื่อโครงการ      โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
แผนงาน                 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน   กลุํมบริหารงานวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นางล ายอง จันทร์ทอง    2.นางขวัญธิดา  เขาไขํแก๎ว  

3. นางสาววรัญญา อภัยรัตน์        4. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ชํวย  
5. วําที่ ร.ต.หญิงนิสาชล วิลัยพงศ์  6. นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก๎ว 
7. นางสาวอรอุมา ไลํกสิกรรม  8. นางสาวภัทรนันต์ หีตหนู 
9. นางสาวทัดดาว รักฤทธิ์  9. นางวรวรรณ  ปานแก๎ว 

ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง  โครงการใหมํ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่     ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   :  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 กรกฎาคม  2563 – 30 เมษายน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด๎วยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา ๔๘ บัญญัติไว๎วํา “ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  และให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
และเปดิเผยตํอสาธารณชน เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก” การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็น
ระบบที่สร๎างความมั่นใจให๎ทั้งผู๎บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู๎ปกครอง ชุมชนและสังคม
เชื่อมั่นได๎วําสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ให๎มีคุณภาพมาตรฐานอยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎ส าเร็จการศึกษา
ต๎องมีความรู๎ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดและสังคมต๎องการ ฉะนั้นทาง
สถานศึกษาจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อให๎เกิดความตํอเนื่องและเป็นการสนองนโยบายดังกลําว 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 
2.2 เพ่ือน าผลการประเมินมาจัดท าข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและ

น ามาใช๎ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา  และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
2.3  เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและสาธารณชน 
2.4 เพ่ือให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายรํวมมือในการวางระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็น

อยํางดี 
2.5 เพ่ือให๎นักเรียน ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท๎องถิ่น และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องที่มี

ความมั่นใจตํอระบบบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  
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3.  เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ   

3.1.1 โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3.1.2 โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษาละ 1 เลํม 
3.1.3 โรงเรียนได๎ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีสถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง 

3.2  เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 สถานศึกษาวางระบบประกันคุณภาพที่สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางเป็น
รูปธรรม มีข้ันตอนชัดเจนและมีความเป็นไปได๎ในการปฏิบัติ  

 3.2.2 ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายรํวมมือในการวางระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน   
เป็นอยํางดี  
           3.2.3 โรงเรียนน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ กรกฎาคม 2563 นางล ายอง จันทร์ทอง 
2. แตํงตั้งคณะท างาน  กรกฎาคม 2563 ผอ.ภักดี จ านงค์ 
3. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการ 
4. ประกาศใช๎มาตรฐานและก าหนดคํา 
เป้าหมายของสถานศึกษา 

กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการ 

5. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรกฎาคม 2563 นางล ายอง จันทร์ทอง 
นางขวัญธิดา  เขาไขํแก๎ว 

และคณะกรรมการ 
6. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  กรกฎาคม 2563 นางล ายอง  จันทร์ทอง 

นางขวัญธิดา  เขาไขํแก๎วและ
คณะกรรมการ 

7. จัดท าแบบประเมินมาตรฐาน SAR  เมษายน 2564 นางล ายอง จันทร์ทอง 
และคณะกรรมการ 

8. ประเมินมาตรฐานผู๎เรียนตามแบบประเมิน เมษายน 2564 คณะกรรมการ 
9.จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา(SAR) เป็นรูปเลํม 

เมษายน 2564 คณะกรรมการ 

5. ประเมินผลและรายงานผล เมษายน 2564 นางล ายอง จันทร์ทอง 
นางขวัญธิดา  เขาไขํแก๎ว 
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5.   งบประมาณ 
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น  10,000 บาทได๎รับจัดสรรจากงบอุดหนุนรายหัว จ าแนกตามกิจกรรมดังนี้ 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1.จัดท ามาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 500 - - 500 
2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4,000 - - 4,000 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  1,500 - - 1,500 
4. จัดท าแบบประเมิน และจัดท ารายงาน
ประจ าปี SAR 

4,000 - - 4,000 

รวม 10,000 - - 10,000 
6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัด เครื่องมือ 
1. ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาวางระบบ

ประกันคุณภาพที่สํงผลตํอการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน อยํางเป็นรูปธรรม มีข้ันตอน
ชัดเจน และมีความเป็นไปได๎   ในการ
ปฏิบัติ 

2. ระดับความส าเร็จของผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทุก
ฝ่ายรํวมมือในการวางระบบประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเป็นอยํางดี 

3. ระดับความส าเร็จของพํอแมํ ผู๎ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท๎องถิ่น 
และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องที่มีความมั่นใจตํอ
ระบบบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง  

ตรวจสอบผลงาน/ประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 
ตรวจสอบผลงาน/ประเมิน

ความพึงพอใจ 
 
ตรวจสอบผลงาน/ประเมิน

ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ทราบถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของโรงเรียน 
 7.2  สาธารณชนได๎รับทราบผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 7.3 ชุมชนมีความม่ันใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
    ลงชื่อ ................................................ผู๎เสนอโครงการ 
                         (นางล ายอง จันทร์ทอง) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
     (นางล ายอง  จันทร์ทอง) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
        (นายภักดี  จ านงค)์ 
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กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน   กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน 
หน่วนงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายศราวุธ  เทพสุภา 

2. นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก๎ว 
    3. นางสาวจิราภรณ์  ทองแดง 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู๎เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  :  1 คุณภาพผู๎เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 กรกฎาคม  2563 – 30 เมษายน 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบันนักเรียนให๎ความสนใจ เอาใจใสํด๎านคุณธรรม จริยธรรมน๎อยลง เนื่องจากสภาพของ
สังคม ความเปลี่ยนแปลงของแนวทางด าเนินชีวิต และครอบครัว ไมํเอ้ืออ านวยในการสํงเสริมด๎านคุณธรรม 
จริยธรรมอยํางเต็มที่ โรงเรียนจึงมีหน๎าที่ต๎องเสริมสร๎าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให๎กับ
นักเรียนทุกด๎าน ไมํวําจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต๎นทางศาสนา ทั้งความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียสละ การประหยัด เป็นต๎น เพ่ือพัฒนาพฤติกรรม
และจิตใจของนักเรียนให๎สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร๎อมมุํงเน๎นให๎นักเรียนประพฤติ 
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และอยูํในสังคมรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมตํางๆ 
ให๎กับนักเรียนทุกคนซึ่งจะท าให๎นักเรียนเป็นผู๎มีความรับผิดชอบตํอตนเอง ครอบครัวและตํอสังคม 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2.2  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีภูมิค๎ุมกันในการด ารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
2.4  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ผู๎เรียน ร๎อยละ 90 มีลักษณะและคํานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 3.1.2 ผู๎เรียน ร๎อยละ 90 มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
 3.1.3 ผู๎เรียน ร๎อยละ 90 มีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 

3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู๎เรียนมีลักษณะและคํานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับ ดีขึ้นไป 
 3.2.2 ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับดีข้ึนไป 
 3.2.3 ผู๎เรียนมีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ในระดับดีข้ึนไป 
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4. กิจกรรม ขั้นตอน และ แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
2.ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง 
3.แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ประสานงานกับหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 

   กรกฎาคม 2563 นายศราวุธ  เทพสุภา 
 

๒. ขั้นด าเนินการจัดกิจกรรม 
 2.1 อบรมนักเรียนสุดสัปดาห์ 
 2.2 กิจกรรมคํายคุณธรรม/น าไปวัดทุก
วันพระ 
 2.3 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
 2.4 กิจกรรมวันส าคัญ  
    - วันวิสาขบูชา 
    - วันอาสาฬหบูชา 
    - วันเข๎าพรรษา 
    -วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว 
    - วันแมํแหํงชาติ 
    -วันคล๎ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
    - วันปิยมหาราช 
    -วันคล๎ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 
    -วันรัฐธรรมนูญ 
    - วันคริสต์มาส    
    -วันสํงท๎ายปีเกํา 
    - วันมาฆบูชา 
2.5 กิจกรรมสํงเสริม สืบสานวัฒนธรรม 
    - ทอดกฐิน 
    -วันสารทเดือนสิบ 
2.6 กิจกรรมไหว๎งามอยํางไทย 
2.7 กิจกรรมสร๎างเสริมวินัยนักเรียน 
2.8 กิจกรรมเด็กดีศรีป่าพะยอม 
2.9 กิจกรรมธรรมศึกษา 

กรกฎาคม 2563-
เมษายน 2564 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

นางสาวเพ็ญภรณ์ สวนแก๎ว 
นายศราวุธ เทพสุภา 

นางสาวจิราภรณ์  ทองแดง 
และคณะครูทุกทําน 

 
 
 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล เมษายน 2564 นายศราวุธ เทพสุภา 
4. ขั้นปรับปรุง และพัฒนา 
1. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
2.รายงานผลตํอฝ่ายบริหาร 

เมษายน 2564 นางสาวเพ็ญภรณ์ สวนแก๎ว 
นายศราวุธ เทพสุภา 
นางสาวจิราภรณ์  ทองแดง 
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5. งบประมาณ 
             ใช๎งบประมาณรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยได๎รับจัดสรรงบประมาณจากเงินกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน คําใช๎จํายจ าแนกตามกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 กิจกรรม งบประมาณ 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ 
1. อบรมนักเรียนสุดสัปดาห์ 
2. กิจกรรมคํายคุณธรรม 
3. กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
4. กิจกรรมวันส าคัญ 
5. กิจกรรมสํงเสริม สืบสานวัฒนธรรม 
6 กิจกรรมไหว๎งามอยํางไทย 
7 กิจกรรมสร๎างเสริมวินัยนักเรียน 
 8 กิจกรรมเด็กดีศรีป่าพะยอม 
9 กิจกรรมธรรมศึกษา 

- 
20,000 
20,000 
5,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

- 
2,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
10,000 
10,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
8,000 

10,000 
5,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

รวม 50,000 2,000 20,000 28,000 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร๎อยละของผู๎ เรียน มีลักษณะและ
คํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2.ร๎อยละของผู๎เรียน มีความภูมิใจใน
ท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
3 ร๎อยละของผู๎เรียน มีการยอมรับที่จะ
อ ยูํ รํ ว ม กั น บ น ค ว า ม แ ต ก ตํ า ง แ ล ะ
หลากหลาย 

ประเมิน 
สังเกต 

สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน  
แบบสังเกต 

 แบบสัมภาษณ์ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู๎เรียนมีลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
7.2 ผู๎เรียนมีภูมิค๎ุมกันในการด ารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7.3 ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
7.4 ผู๎เรียนมีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 

  
ลงชื่อ ................................................ผู๎เสนอโครงการ 

       (นายศราวุธ  เทพสุภา) 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                (นางล ายอง  จันทร์ทอง) 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                   (นายภักดี จ านงค์) 
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ชือ่โครงการ    พัฒนาผู๎เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน                  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน    บริหารงานกิจการนักเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางสมใจ  โลหุตางกูร 
     2. นายศราวุธ  เทพสุภา 
     3. นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก๎ว  
ลักษณะโครงการ       โครงการตํอเนื่อง   โครงการใหมํ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพเด็กละผู๎เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  :  ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564  

 
1.หลักการและเหตุผล 
      โรงเรียนจัดการเรียนรู๎บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกระบวนการเรียนรู๎   
การวัดผลประเมินผล การพัฒนาสื่อนวัตกรรม ให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 
2552 สอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจาย
อ านาจ และน๎อมน าหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเรียนการสอน ท าให๎ผู๎เรียนเป็นคนเกํง คนดี 
และมีความสุข พัฒนาการจัดการเรียนรู๎บูรณาการตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2552 ปรับปรุง 2555 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หมวด 4  การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
รําง กาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับ
ผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต จึงต๎องพัฒนา
หลักสูตรเพื่อให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติการใช๎ คุณธรรมน าความรู๎ การขับเคลื่อนตามหลักคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนเป็นหลักสูตรที่เกิดจาก การบริหารแบบมีสํวนรํวมและก๎าวสูํสมาคม
ประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลกเพ่ือสํงเสริมความรํวมมือและความ
ชํวยเหลือทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร สํงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของ
ภูมิภาคสํงเสริมความรํวมมือระหวํางอาเซียน กับตํางประเทศและองค์กรระหวํางประเทศ โรงเรียนจึงได๎จัด
โครงการพัฒนาผู๎เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พุทธศักราช 2552  สอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับ
การกระจายอ านาจ และน๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเรียนการสอนท าให๎ผู๎เรียนเป็นคน
เกํง คนด ี และมีความสุข 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให๎ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ 
2.2 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
2.3 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ และมีเจตคติที่ดีตํอ

อาชีพสุจริต 
2.4 เพ่ือให๎ ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสรา๎งสรรค์ 

คิดไตรํตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
2.5 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ 
3.1.2 ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
3.1.3 ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ และมี

เจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 
3.1.4 ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร๎างสรรค์ คิดไตรํตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
3.1.5 ผู๎เรียน มีความรู๎และทักษะที่จ าและ เจตคติที่ดีตํออาชีพ  

3.2   เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู๎เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ ในระดับดีข้ึนไป 
3.2.2 ผู๎เรียน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ในระดับดีข้ึนไป 
3.2.3 ผู๎เรียน มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ และมีเจตคติที่ดีตํอ

อาชีพสุจริต ในระดับดีข้ึนไป 
3.2.4 ผู๎เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร๎างสรรค์ 

คิดไตรํตรอง และมีวิสัยทัศน์ ในระดับดีข้ึนไป 
3.2.5 ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎และทักษะที่จ าและ เจตคติที่ดีตํออาชีพ ในระดับดีข้ึนไป 

 
4.กิจกรรม ขั้นตอน และ แผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเสนออนุมัติโครงการ กรกฎาคม 63 นางสมใจ  โลโลหุตางกูร 
2 กิจกรรมตามรอยศาสตร์พระราชา ธันวาคม  63 นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก๎ว 
3 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน กรกฎาคม 63 – เมษายน 64 นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก๎ว 
4 กิจกรรมออมทรัพย์ กรกฎาคม 63 – เมษายน 64 นางสาวอรอุมา  ไลํกสิกรรม 
5 กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร สิงหาคม  63 นางสมใจ  โลหุตางกูร 
6 กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพนักเรียน สิงหาคม  63 นางสมใจ  โลหุตางกูร 
7 กิจกรรมเพาะต๎นอํอนทานตะวัน/ถั่วงอก ธันวาคม  63 นางสมใจ  โลหุตางกูร 
8 กิจกรรมปลูกผักสวนครัว/สมุนไพร กรกฎาคม  63 นางสมใจ  โลหุตางกูร 
9 กิจกรรมเครื่องดื่มสมุนไพร กุมภาพันธ์ 64 นางสมใจ  โลหุตางกูร 

10 กิจกรรมเลี้ยงปลา กรกฎาคม 63 – เมษายน 64 นางสมใจ  โลหุตางกูร 
11 การประเมินโครงการ มีนาคม 2564 นางสมใจ  โลหุตางกูร 
12 การสรุปผล - การรายงาน เมษายน 2564 นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก๎ว 
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5. งบประมาณ  
ใช๎งบประมาณรวมทั้งสิ้น 15,000 บาท โดยได๎รับจัดสรรจากงบอุดหนุนรายหัว มีรายละเอียด 

คําใช๎จํายจ าแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมตามรอยศาสตร์พระราชา 
2. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
3. กิจกรรมออมทรัพย์ 
4. กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร 
5. กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพนักเรียน 
6. กิจกรรมเพาะต๎นอํอนทานตะวัน/ถั่วงอก 
7. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว/สมุนไพร 
8. กิจกรรมเครื่องดื่มสมุนไพร 
9. กิจกรรมเลี้ยงปลา 

3,000 
1,000 
1,000 
1,000 
4,000 
500 

1,000 
500 

3,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

2,000 
- 
- 
- 
- 

3,000 
1,000 
1,000 
1,000 
2,000 
500 

1,000 
500 

3,000 
                      รวม 15,000 - 2,000 13,000 

      6.การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะและ
ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประเมิน/การสังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน /แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

2.ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะ
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง     

ประเมิน/การสังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน /แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

3.ร๎อยละของผู๎เรียน มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
 

ประเมิน/การสังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน /แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

4.ร๎อยละของผู๎ เรียน มีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ
สุจริต 

ประเมิน/การสังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน /แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะและด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     7.2 ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     7.3 ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
     7.4 โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ที่เป็นประโยชน์ตํอการศึกษาเลําเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ภายใน
โรงเรียนอยํางบูรณาการในทุกๆกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
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 ลงชื่อ ................................................ผู๎เสนอโครงการ 

       (นางสมใจ  โลหุตางกูร) 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                (นางล ายอง  จันทร์ทอง) 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                   (นายภักดี จ านงค์) 
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ชื่อโครงการ    Shopping & Learning Market 
แผนงาน    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน    กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางสาววรัญญา   อภัยรัตน ์ 2.นางขวัญธิดา เขาไขํแก๎ว 
     3.นางสาวเพ็ญภรณ์ สวนแก๎ว 4.นายศราวุธ เทพสุภา 
ลักษณะโครงการ      โครงการตํอเนื่อง   โครงการใหมํ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพเด็กละผู๎เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  :  ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ     กรกฎาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 
1.หลักการและเหตุผล 
           การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่โรงเรียนจัดท าขึ้นนั้น สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พุทธศักราช 2542 ก าหนดให๎จัดประสบการณ์ตรงให๎นักเรียนเพ่ือให๎เกิดทักษะการเรียนรู๎ พร๎อมทั้ง
ฝึกปฏิบัติด๎วยตนเอง น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน โครงการ Shopping & Learning Maket ตลาดนัดโรงเรียนจึง
เป็นการจัดการเรียนการสอนวิธีการหนึ่ง เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ จากการซื้อขาย การท าธุรกิจ สามารถสอนให๎
นักเรียนท าการค๎าได๎ทั้งระบบ นับแตํการผลิต การจ าหนําย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค๎า การท าบัญชีก าไร 
รู๎จักแยกแยะสํวนการลงทุน การออมทรัพย์และน าผลงานที่เกิดจากการเรียนรู๎มาแสดง แลกเปลี่ยนกันระหวําง
นักเรียนและบุคคลทั่วไป และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ เพ่ือแสดงให๎เห็นถึงศักยภาพของครู
ที่มีความสามารถในการจัดการศึกษาให๎เป็นที่ยอมรับของผู๎ปกครองและชุมชุม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกลําวจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
    

2.วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์ตรงในการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 
๒.๒ เพ่ือให๎ผู๎เรียนกล๎าแสดงออกในการน าเสนอผลงานสูํสาธารณะ 
2.3 เพ่ือพัฒนาความรู๎และสํงเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวําง ครู นักเรียนและชุมชน 
2.4  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีทักษะชีวิตสามารถน าไปใช๎ในการประกอบอาชีพได๎ 
2.5  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ผู๎เรียน ร๎อยละ 90 เข๎ารํวมกิจกรรม Shopping & Learning Maket ตลาดนัดโรงเรียน 
 3.1.2 ผู๎เรียน ร๎อยละ 90 กล๎าแสดงออกในการน าเสนอผลงานสูํสาธารณะ 
 3.1.3 ผู๎เรียน ร๎อยละ 90 พัฒนาความรู๎และสํงเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวําง ครู นักเรียนและชุมชน 
 3.1.4 ผู๎เรียน ร๎อยละ 90 มีทักษะชีวิตสามารถน าไปใช๎ในการประกอบอาชีพได๎ 
 3.1.5 ผู๎เรียน ร๎อยละ 90 มความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 
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3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรม Shopping & Learning Maket ตลาดนัดโรงเรียน  

 3.2.2  ผู๎เรียนนักเรียนกล๎าแสดงออกในการน าเสนอผลงานสูํสาธารณะ ในระดับดีขึ้นไป 
 3.2.3  ผู๎เรียนพัฒนาความรู๎และสํงเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวําง ครู นักเรียนและชุมชน ในระดับดีข้ึนไป 
 3.2.4 ผู๎เรียนมีทักษะชีวิตสามารถน าไปใช๎ในการประกอบอาชีพได๎ ในระดับดีขึ้นไป 
 3.2.5 ผู๎เรียนมความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป  
 3.2.6 ผู๎เรียนพัฒนาตนเองในทุกๆ ด๎าน อยํางเป็นระบบ เชํน การวางแผน การลงมือปฏิบัติงาน 
 

4. กิจกรรม ขั้นตอน และ แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดประชุมคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลป่า
พะยอมทุกคนเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการด าเนินกิจกรรม 
ประชุมวางแผน 

กรกฎาคม 2563 ผู๎บริหารและคณะครูโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม 

๒. แตํงตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดโครงการ 

กรกฎาคม 2563 นางสาววรัญญา   อภัยรัตน์ 
 นางขวัญธิดา เขาไขํแก๎ว 

นางสาวเพ็ญภรณ์ สวนแก๎ว 
นายศราวุธ เทพสุภา 

นางสาววรัญญา   อภัยรัตน์ 
3. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนด
แผนการจัดท าโครงการ  

พฤษภาคม 2563  คณะท างาน 
 

4. การจัดกิจกรรมตามโครงการ 
Shopping & Learning market ของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ด าเนินการ ดังนี้ 
   4.1 ประชุมคณะครูเพ่ือแจ๎ง
รายละเอียดการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
   4.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
Shopping & Learning market 
“ตลาดนัดคนเดิน เพลินวิชา  
รักษาสิ่งแวดล๎อม” เพ่ือให๎ผู๎ปกครอง 
และชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน 
    
 
 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2564 

ครูและนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
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5. งบประมาณ 

ใช๎งบประมาณรวมทั้งสิ้น  25,000 บาท โดยได๎รับจัดสรรเงินจากงบอุดหนุนรายหัว  คําใช๎จํายจ าแนกตาม
กิจกรรมมีรายละเอียด ดังนี้ 

 กิจกรรม งบประมาณ 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ 
1. คําเชําเต็นท์ 7,000 - 7,000 - 
2. คําเชําเต็นท์หลังใหญํ 5,000 - 5,000 - 
3. คําเชําเครื่องเสียง 1 วัน 3,000 - 3,000 - 
4. คําอุปกรณ์จัดกิจกรรมและ
นิทรรศการตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

5,000 - - 5,000 

5. ไวนิลประชาสัมพันธ์และตกแตํง
สถานที่ 

5,000 - - 5,000 

รวม 25,000 - - - 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร๎อยะละของนักเรียน ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
2.ร๎อยละของความพึงพอใจการจัด
กิจกรรม Shopping & Learning 
Maket ตลาดนัดโรงเรียน 
3. ร๎อยละของผู๎เรียนมความรู๎ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 

- จ านวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบลงทะเบียน 
 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 

 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.3 เปิดตลาดนัดนักเรียน จัดกิจกรรม
การแขํงขัน กิจกรรมการเรียนรู๎ตาม
กลุํมสาระการเรียนซึ่งจะมีการจัด
นิทรรศการเพ่ือให๎นักเรียนได๎เข๎าชม 

  

5. ประเมินผลความพึงพอใจตํอการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2564 นางสาววรัญญา  อภัยรัตน์ 

6. สรุปผลการจัดกิจกรรมและรายงาน
ผลตํอผู๎บริหาร 

เมษายน 2564 นางสาววรัญญา   อภัยรัตน์ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนสามารถแสดงออกละมีผลงานเชิงประจักษ์และสามารถเรียนรู๎การท างานรํวมกันกับผู๎อ่ืนได๎ 
7.2 นักเรียนได๎เรียนรู๎กระบวนการท างาน กระบวนการคิด การแก๎ปัญหา และการแสดงออกในทาง

สร๎างสรรค ์
7.3 โรงเรียน และชุมชน ได๎สร๎างสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 
7.4 ผู๎ปกครองนักเรียน นักเรียน คณะครู และชุมชน มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
 

 
 ลงชื่อ ................................................ผู๎เสนอโครงการ 

            (นางสาววรัญญา  อภัยรัตน์) 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                (นางล ายอง  จันทร์ทอง) 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                 (นายภักดี จ านงค์) 
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ชื่อโครงการ   โครงการสํงเสริมสุนทรียภาพด๎านศิลปะ 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน   กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ๑.นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น ๒.นายภูไท  พุทธศิริ 
             ๓.นายศราวุธ เทพสุภา            ๔.นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ชํวย 
    ๕.นางสาวอรอุมา  ไลํกสิกรรม ๖.นางสาวภัทรนันต์  หีตหนู 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพเด็กและผู๎เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  :  ๑  การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 กรกฎาคม ๒๕๖๓ – 30 เมษายน ๒๕๖๔ 
 
๑.   หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  สามารถพัฒนาตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์           
มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ ชีวิตมนุษย์ ดังนั้น
กิจกรรมศิลปะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
ตลอดจนน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง และแสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์ การจัดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ต้อการความมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ผู้เรียนต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วน ด้วยสมอง กายใจ ได้มีส่วนร่วมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 

 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมเห็นความส าคัญของจัดกิจกรรมดังกลําวจึงได๎จัดท าโครงการสํงเสริม
สุนทรียภาพด๎านศิลปะ ขึ้นเพ่ือให๎นักเรียนของโรงเรียนได๎มีสุนทรียภาพ และมีลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ จะสํงผล
ให๎การพัฒนาการด๎านรํางกาย ด๎านสติปัญญา และด๎านจิตใจสมบูรณ์ควบคูํกันไปด๎วย จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให๎ผู๎เรียนชื่นชม รํวมกิจกรรมและมีผลงานด๎านศิลปะ  
 ๒.๒ เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ    
 ๒.3 เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
 ๒.4 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 2.5 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถํนและความเป็นไทย 
 2.6 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางกาย และจิตสังคมที่ดี  
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑  ผู๎เรียน ร๎อยละ ๙๐ ชืน่ชม รํวมกิจกรรมและมีผลงานด๎านศิลปะ   
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 ๓.๑.๒  ผู๎เรียน ร๎อยละ ๙๐ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ   
 ๓.๑.๓  ผู๎เรียน ร๎อยละ ๙๐ได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์   
 ๓.๑.๔ ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๐ มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ใน 

ชีวิตประจ าวัน  
 3.1.5  ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๐ มีความภาคภูมิใจในท๎องถํนและความเป็นไทย 
 2.1.6   ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๐ มีสุขภาวะทางกาย และจิตสังคมที่ดี  
 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ๓.2.๑  ผู๎เรียนชื่นชม รวํมกิจกรรมและมีผลงานด๎านศิลปะ  ในระดับดีข้ึนไป 
 ๓.2.๒  ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ  ในระดับดีขึ้นไป 
 ๓.2.๓  ผู๎เรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  ในระดับดีขึ้นไป 
 ๓.2.๔ ผู๎เรียน มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ใน 

ระดับดีข้ึนไป 
 3.2.5  ผู๎เรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถํนและความเป็นไทย ในระดับดีขึ้นไป 
 2.2.6   ผู๎เรียน มีสุขภาวะทางกาย และจิตสังคมที่ดี ในระดับดีขึ้นไป 
 
๔. กิจกรรม ขั้นตอน และ แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 ๔.๑ เสนอโครงการ  กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
 ๔.๒ ประชุมชี้แจง กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 

และคณะท างาน 
๔.๓ แตํงตั้งคณะท างาน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผอ.ภักดี จ านงค์ 
๔.๔ ด าเนินงานตามโครงการ 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๓-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
และคณะกรรมการ 

๔.๕ กิจกรรมคํายศิลปะ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
และคณะท างาน 

๔.๖ กิจกรรมแต๎มสี ปั้นฝัน 
สร๎างสรรค์ งานศิลปะ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
และคณะท างาน 

๔.๗ สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
และคณะท างาน 

๔.๘ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
และคณะท างาน 
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๕. งบประมาณ 
ใช๎งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๔๐,๐๐๐ บาท โดยได๎รับจักสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว               

มีรายละเอียดคําใช๎จํายจ าแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรม งบประมาณ 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ 
๑. กิจกรรมคํายศิลปะ 
    - คําวัสดุ อุปกรณ์ 
    - คําอาหาร 

๒๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

๒. กิจกรรมแต๎มสี ปั้นฝัน สร๎างสรรค์ งานศิลปะ 
   - คําวัสดุ อุปกรณ์ 
   - คําอาหาร   

๑๕,๐๐๐  ๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

                      รวม ๔๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ 

๖. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร๎อยละของผู๎เรียนชื่นชม รํวมกิจกรรมและมี
ผลงานด๎านศิลปะ  

จ านวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม/ผลงานนักเรียน 

แบบบันทึกการเข๎ารํวม
กิจกรรม/แบบประเมินผล

งานนักเรียน 
๒. ร๎อยละของผู๎เรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด๎าน ศิลปะ  

การสังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

๓. ร๎อยละของ ผู๎เรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์        

การสังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

๔. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

การสังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๒.๑. ผู๎เรียนได๎รับการสํงเสริมสุนทรียภาพด๎านศิลปะ  
 ๒.๒. ครจูัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความซาบซึ้งในคุณคําด๎านศิลปะ 

๒.๓  โรงเรียนมีการสนับสนุน สํงเสริม ให๎นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆด๎านศิลปะ  
        

ลงชื่อ ................................................ผู๎เสนอโครงการ 
(นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น)    

   

    ลงชื่อ..................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                (นางล ายอง  จันทร์ทอง) 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                 (นายภักดี จ านงค์) 
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ชื่อโครงการ    นักเรียนไทยสุขภาพดี 
แผนงาน    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน    กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. วําที่ร๎อยตรีหญิงนิสาชล  วลิัยพงศ์ 

     2. นายศราวุธ  เทพสุภา 
๓. นายภูไท  พุทธศิริ 

ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพเด็กและผู๎เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา:  ๑  การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 กรกฎาคม 256๓ – 30 เมษายน 256๔ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การเสริมสร๎างสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต๎องด าเนินการควบคูํกันไป การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
จึงอยูํที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร๎างสุขภาพ ภายใต๎ความรํวมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง นับตั้งแตํ
ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท๎องถิ่น ซึ่งจะต๎องมีการประสานความรํวมมือ ประสานประโยชน์
ที่เอ้ือตํอการพัฒนาเด็กให๎มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุขและ
ปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนก็เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมมีหน๎าที่ให๎ความรู๎และพัฒนาคนให๎มีสุขภาพและศักยภาพที่ดี
สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข นอกจากการให๎การศึกษาแล๎วการสํงเสริมสุขภาพอนามัยใน
โรงเรียน เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู๎ของเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นผู๎ใหญํในวันข๎างหน๎า การ
สํงเสริมสุขภาพและอนามัยแกํนักเรียน การให๎บริการด๎านสุขภาพอนามัยการให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพชํวยให๎
สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ตระหนักและให๎ความส าคัญของ
การดูแลสุขภาพของนักเรียน จึงได๎จัดท าโครงการเด็กไทยสุขภาพดีขึ้นเพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎การดูแลรักษา
สุขภาพรํางกายได๎ถูกต๎อง รู๎จักการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นในการชํวยเหลือตนเองและผู๎อ่ืนได๎ นักเรียนได๎เรียนรู๎
การป้องกันโรคและภัยอันตรายใกล๎ตัวตําง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน การดูแลรักษาด๎านทันตสุขภาพ 
นอกจากนี้นักเรียนยังได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับกับการออกก าลังด๎วยกีฬาประเภทตําง ๆ ที่สํงเสริมด๎านสุขภาพตลอดจน
นักเรยีนสามารถน าความรู๎และประสบการณ์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได ๎
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีน้ าหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๒.๒ เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
 ๒.๓ เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 ๒.๔ เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักหลีกเลี่ยงตํอสภาวะที่เสี่ยงตํอโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 

๒.๕ เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนรําเริงแจํมใสมีความรู๎สึกท่ีดีตํอตนเอง 
๒.๖ เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความมั่นใจและกล๎าแสดงออก 
๒.๗ เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได๎เหมาะสมกับวัย 
๒.๘ เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความพึงพอใจในโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1  นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๕ ได๎รับการสํงเสริมสํงเสริมให๎มีน้ าหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 3.1.2  นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๕ ได๎รับการสํงเสริมสํงเสริมให๎มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
 3.1.3  นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๕ ได๎รับการสํงเสริมสํงเสริมให๎มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน 
 3.1.๔  นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๕ ได๎รับการสํงเสริมสํงเสริมให๎รู๎จักหลีกเลี่ยงตํอสภาวะที่เสี่ยงตํอ
โรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 
 3.1.๕  นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๕ ได๎รับการสํงเสริมสํงเสริมให๎รําเริงแจํมใสมีความรู๎สึกที่ดีตํอ
ตนเอง 
 3.1.๖  นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๕ ได๎รับการสํงเสริมสํงเสริมให๎มีความม่ันใจและกล๎าแสดงออก 
 3.1.๗  นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๕ ได๎รับการสํงเสริมสํงเสริมให๎สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได๎
เหมาะสมกับวัย 
 ๓.๑.๘  นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจในโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 

3.2   เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ นักเรียนมีน้ าหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับดีข้ึนไป 
๓.๒.๒ นักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ในระดับดีข้ึนไป 
๓.๒.๓ นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ในระดับดีข้ึนไป 
๓.๒.๔ นักเรียนรู๎จักหลีกเลี่ยงตํอสภาวะที่เสี่ยงตํอโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด ในระดับดีข้ึนไป 
๓.๒.๕ นักเรียนรําเริงแจํมใสมีความรู๎สึกท่ีดีตํอตนเอง ในระดับดีข้ึนไป 
๓.๒.๖ นักเรียนมีความม่ันใจและกล๎าแสดงออก ในระดับดีขึ้นไป 
๓.๒.๗ นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได๎เหมาะสมกับวัย ในระดับดีข้ึนไป 
๓.๒.๘ นักเรียนมีความพึงพอใจในโครงการเด็กไทยสุขภาพดี 

4. กิจกรรม ขั้นตอน และ แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมให๎ความรู๎ 
- เรื่องภาวะโภชนาการ 
- เรื่องทันตสุขภาพ 
- เรื่องการออกก าลังกาย 
- เรื่องโรค อุบัติเหตุ ภัย     
และสิ่งเสพติด 
- เรื่องสุขภาพจิต อารมณ์    
การกล๎าแสดงออก 

กรกฎาคม 256๓ – กันยายน 
2563 

วําที่ ร.ต. หญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์ 
นายศราวุธ  เทพสุภา 
นายภูไท  พุทธศิริ 
นางสาวสุภาวดี  ไขํคง 
ครูประจ าชั้น 

๒. กิจกรรมห๎องพยาบาล กรกฎาคม 256๓ – เมษายน
256๔ 

วําที่ ร.ต. หญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์ 
นางสุนันท์  สุจจิต 
นายภูไท  พุทธศิริ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๓. กิจกรรม ลดผอม ลดอ๎วน 
สมสํวน แข็งแรง 

สิงหาคม 256๓ – เมษายน
256๔ 

วําที่ ร.ต. หญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์ 
นายศราวุธ  เทพสุภา 
นายภูไท  พุทธศิริ 
นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 

๔. กิจกรรมฟันสวย รวยยิ้ม สิงหาคม 256๓ – มีนาคม 
256๔ 

วําที่ ร.ต. หญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์ 
นางสาวอรอุมา  ไลํกสิกรรม 
นางสาวทัดดาว  รักฤทธิ์ 
นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ชํวย 
ครูประจ าชั้น 

๕. กิจกรรมการทดสอบ
สมรรถภาพ 

กันยายน ๒๕๖๓ และ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

นายภูไท  พุทธศิริ 
นางสาวอุมาวดี  นุ๎ยคง 
นางสาวสุภาวดี  ไขํคง 

๖. สรุปผลการจัดกิจกรรม เมษายน ๒๕๖๔ วําที่ ร.ต. หญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์ 
นายศราวุธ  เทพสุภา 
นายภูไท  พุทธศิริ 
นางสาวอรอุมา  ไลํกสิกรรม 
นางสาวทัดดาว  รักฤทธิ์ 

 
5.งบประมาณ 

ใช๎งบประมาณรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท ได๎รับจัดสรรงบอุดหนุนรายหัว โดยมีรายละเอียดคําใช๎จํายจ าแนก
ตามกิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรม งบประมาณ 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมให๎ความรู๎ 
- เรื่องภาวะโภชนาการ 
- เรื่องทันตสุขภาพ 
- เรื่องการออกก าลังกาย 
- เรื่องโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 
- เรื่องสุขภาพจิต อารมณ์     
การกล๎าแสดงออก 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ 
 
 

๒. กิจกรรมห๎องพยาบาล ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 
๓. กิจกรรม ลดผอม ลดอ๎วน  
สมสํวน แข็งแรง 

๓๐,๐๐๐ 
 

- - ๓๐,๐๐๐ 
 

๔. กิจกรรมฟันสวย รวยยิ้ม ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 
๕. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ ๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐ 
๖. สรุปผลการจัดกิจกรรม ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 
                      รวม ๖๐,๐๐๐    
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6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร๎อยละของนักเรียนมีน้ าหนัก 
สํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ชั่งน้ าหนัก วัดสํวนสูง แบบบันทึกการชั่งน้ าหนัก  
วัดสํวนสูง 

2.ร๎ อยละของนัก เรี ยนมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

ทดสอบสมรรถภาพ แบบบันทึกการทดสอบ
สมรรถภาพ 

3.ร๎อยละของนักเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน 

สังเกต ประเมิน แบบสังเกต แบบประเมิน 

4.ร๎อยละของนักเรียนที่รู๎จักหลีกเลี่ยงตํอ
สภาวะที่เสี่ยงตํอโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่ง
เสพติด 

สังเกต ประเมิน แบบสังเกต แบบประเมิน 

5.ร๎อยละของนักเรียนรําเริงแจํมใสมี
ความรู๎สึกท่ีดีตํอตนเอง 

สังเกต ประเมิน แบบสังเกต แบบประเมิน 

6.ร๎อยละของนักเรียนมีความมั่นใจและ
กล๎าแสดงออก 

สังเกต ประเมิน แบบสังเกต แบบประเมิน 

7.ร๎อยละของนักเรียนสามารถควบคุม
อารมณ์ตนเองได๎เหมาะสมกับวัย 

สังเกต ประเมิน แบบสังเกต แบบประเมิน 

8.ร๎อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจใน
โครงการเด็กไทยสุขภาพดี 

สังเกต ประเมิน แบบสังเกต แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.1 นักเรียนมีน้ าหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๒.๒ นักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
 ๒.๓ นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 ๒.๔ นักเรียนรู๎จักหลีกเลี่ยงตํอสภาวะที่เสี่ยงตํอโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 

๒.๕ นักเรียนรําเริงแจํมใสมีความรู๎สึกท่ีดีตํอตนเอง 
๒.๖ นักเรียนมีความม่ันใจและกล๎าแสดงออก 
๒.๗ นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได๎เหมาะสมกับวัย 
๒.๘ นักเรียนมีความพึงพอใจในโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 
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 ลงชื่อ ................................................ผู๎เสนอโครงการ 

       (วําที่ร๎อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์) 
 

     

ลงชื่อ..................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                (นางล ายอง  จันทร์ทอง) 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                 (นายภักดี  จ านงค์) 
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ชื่อโครงการ   จัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน   กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวกนกอร   สินน๎อย         

2. นายศราวุธ เทพสุภา 
    3. นางสาวภัทรนันต์   หีตหนู 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง     โครงการใหมํ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่         ๑  การพัฒนาคุณภาพเด็กและผู๎เรียน 
    2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
    3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
              2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
                                                                                3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น 

                            ผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
ระยะเวลาด าเนินการ    1 กรกฎาคม  256๓ – 30 เมษายน  256๔ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ได๎จัดท าโครงการจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 
2563 ที่ผํานมาท าให๎โรงเรียนสามารถชํวยเหลือนักเรียนทางด๎านการเรียน ด๎านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและ
สภาพแวดล๎อมทางสังคมอยํางทั่วถึง นักเรียนทุกคนได๎รับการสํงเสริมพัฒนาป้องกันแก๎ไขปัญหาทั้งด๎านการ
เรียนรู๎ และความสามารถพิเศษนักเรียนได๎รู๎จักตนเองซึ่งประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง ในปัจจุบันเป็น         
ที่ตระหนักดีวําสังคมได๎แปรเปลี่ยนไปมาก สํงผลให๎นักเรียนต๎องมีการปรับตัวอยํางรวดเร็วและตํอเนื่อง อัน
กํอให๎เกิดปัญหาติดตามมาส าหรับนักเรียนที่ไมํสามารถปรับตัวได๎ทัน การแก๎ปัญหาที่ดีที่สุด คือการป้องกันมิให๎
ปัญหาเกิดขึ้นด๎วยเหตุนี้ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมได๎ตระหนักถึงความจ าเป็นเรํงดํวนในการสร๎างภูมิคุ๎มกันและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให๎สามารถด ารงชีวิตด๎วยวิถีและปัญญา ใช๎ชีวิตอยํางมีคุณคําตํอตนเองและ
สังคม และปลอดภัยจากวิกฤติทั้งมวล โรงเรียนจึงจัดท าโครงการจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นโครงการ
ตํอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให๎โรงเรียนมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีและเครื่องมือที่มีคุณภาพได๎

มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได๎ 
2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎ครูประจ าชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน หนํวยงานและองค์กรภายนอก

มีสํวนรํวมในการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
2.3 เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง

ด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียนทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและพัฒนาด๎านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและ
สภาพแวดล๎อมทางสังคมอยํางทั่วถึง 

3.1.2  นักเรียนทุกคนได๎รับการสํงเสริมพัฒนาป้องกันแก๎ไขปัญหาทางด๎านการเรียนรู๎และ
ความสามารถพิเศษ 

3.1.3  นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎รู๎จักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางด๎านสังคมและอยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข 

  3.1.4 นักเรียนร๎อยละ 90  มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ  
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเกํงและสามารถอยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข 

 
4. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ 
-เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-ประชุมวางแผน การปฏิบัติงาน 
-มอบหมายการปฏิบัติงาน 

กรกฎาคม 2563 
 

                                 
นางสาวกนกอร  สินน๎อย 

ผอ. ภักดี จ านงค์ 
ผอ. ภักดี จ านงค์ 

 
2. ขั้นด าเนินการ(กิจกรรม) 
-วิเคราะห์สภาพความพร๎อมพ้ืนฐานของโรงเรียน 
-สร๎างความตระหนักและเข๎าใจกับบุคลากร 
-ด าเนินการตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
๑) รู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒) การคัดกรองนักเรียน 
๓) การสํงเสริมนักเรียน 
๔) การป้องกัน 
๕) การแก๎ไขปัญหา 
๖) การสํงตํอ 
- แตํงตั้งคณะท างาน  

กรกฎาคม 256๓ – 
เมษายน 256๔ 

นางสาวกนกอร  สินน๎อย 
นายศราวุธ เทพสุภา 

นางสาวภัทรนันต์   หีตหน ู
 

3. ขั้นประเมินผล 
-ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 

ตุลาคม,พฤศจิกายน
,ธันวาคม 256๓ 
กุมภาพันธ์ 256๔ 
มีนาคม 256๔ 

 

ผอ. ภักดี จ านงค์ 
นางสาวกนกอร  สินน๎อย 

นายศราวุธ เทพสุภา 
นางสาวภัทรนันต์   หีตหน ู
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
-รับข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะจากผู๎เกี่ยวข๎องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานตํอไป 

มีนาคม 256๔ 

นางสาวกนกอร  สินน๎อย 
นายศราวุธ เทพสุภา 

นางสาวภัทรนันต์   หีตหน ู
 

 
5.งบประมาณ 
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น  20,000 บาท ได๎รับจัดสรรจากงบอุดหนุนรายหัวจ าแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ด าเนินงานตามกิจกรรม  
1) รู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2) การคัดกรองนักเรียน 
๓) การสํงเสริมนักเรียน 
๔) การป้องกัน 
๕) การแก๎ไขปัญหา 
๖) การสํงตํอ 

20,000 - 5,000 15,000 

รวม 20,000 - 5,000 15,000 
 
6.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับการดูแล
ชํวยเหลือและพัฒนาด๎านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตและสภาพแวดล๎อมทางสังคม
อยํางทั่วถึง 
2 .ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริม
พัฒนาป้องกันแก๎ไขปัญหาทางด๎านการ
เรียนรู๎และความสามารถพิเศษ 
3.  ร๎อยละ ของนักเรียนได๎รู๎จักตนเอง 
สามารถปรับตัวมีทักษะทางด๎านสังคมและ
อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
๔ .น๎อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจใน
การเข๎ารํวมโครงการ 
 

         ประเมิน 
 

 
 

ประเมิน 
 
 

ประเมิน 
 
 

ประเมิน 

แบบประเมิน 
 

 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 
 

7.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ “เป็นคนดี มีวินัย สงํางาม”เรียนรู๎อยํางมีความสุข

และจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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(ลงชื่อ) ........................................ผู๎เสนอโครงการ 
          (นางสาวกนกอร   สินน๎อย) 
 

 (ลงชื่อ) ...................................... ผู๎เหน็ชอบโครงการ 
                 (นางล ายอง  จันทร์ทอง)  
 

 (ลงชื่อ)........................................ ผู๎อนุมัติโครงการ 
                   (นายภักดี  จ านงค์) 
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ชื่อโครงการ   โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย   
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน   กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ๑. นางสาวอุมาวดี  นุ๎ยคง 
    ๒. นางขวัญธิดา  เขาไขํแก๎ว 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง     โครงการใหมํ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพเด็กและผู๎เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ     1 กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓0 เมษายน ๒๕๖๔ 
 
๑.   หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันนักเรียนให๎ความสนใจในด๎านการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยน๎อยมาก เนื่องจากสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและเทคโนโลยีตํางๆ ที่เข๎ามาแทนที่ความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็น
ไทย ดังนั้นทางโรงเรียนได๎ตระหนักถึงคุณคําของความเป็นไทย อนุรักษ์เผยแพรํ  ศิลปวัฒนธรรมสูํผู๎เรียน และ
เพ่ือปลูกฝังให๎ผู๎ เรียนรู๎คุณคําของศิลปวัฒนธรรม ในการอนุรักษ์ เผยแพรํสํงเสริม ให๎นักเรียนมีความรู๎
ความสามารถมีพัฒนาการทุกด๎านทั้งด๎านรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข รวมถึงความ
กล๎าแสดงออกในด๎านดนตรี – นาฏศิลป์ ของผู๎เรียนในแตํละคน โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย 
เป็นโครงการที่สร๎างคนให๎รู๎จักการอนุรักษ์ความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น รู๎จักความละเอียดเรี ยบร๎อย ความประณีต
ของทํวงทําลีลาตํางๆ ฝึกการมีสมาธิ ไหวพริบความจ าที่ดีและจะท าให๎ผู๎เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมาก
ยิ่งขึ้น  
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือปลูกจิตส านึกให๎ผู๎เรียน เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒธรรมไทย ภูมิปัญญา และคุณคํา
ทางวิถีชีวิตชุมชน 

๒.๒ เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมของไทยสูํรุํนหลัง 
 ๒.๓ เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทยอันจะสร๎างความภูมิใจและการส านึกรัก
บ๎านเกิด 
 ๒.๔ เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดี  และมีความกล๎าแสดงออกท่ีเหมาะสม 
 ๒.๕ เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกการมีสมาธิ ความอํอนช๎อย ความประณีตของทํวงทําลีลาที่งดงาม และความ
กล๎าแสดงออก 

๒.๖ เพ่ือสนับสนุนให๎นักเรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑ ผู๎เรียน ร๎อยละ ๙๐มีจิตส านึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทย  
 ๓.๑.๒ ผู๎เรียน ร๎อยละ ๙๐ได๎เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทย  
 ๓.๑.๓ ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๐ มีสุขภาวะที่ดี มีสมาธิ มีความอํอนช๎อย ความประณีต และความกล๎า
แสดงออกในกิจกรรมที่เหมาะสม  
 ๓.๑.๔ ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  
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     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.2.๑ ผู๎เรียน ร๎อยละ ๙๐ มีจิตส านึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทย  
 ๓.2.๒ ผู๎เรียน ร๎อยละ ๙๐ ได๎เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทย  
 ๓.2.๓ ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๐ มีสุขภาวะที่ดี มีสมาธิ มีความอํอนช๎อย ความประณีต และความกล๎า
แสดงออกในกิจกรรมที่เหมาะสม  
 ๓.2.๔ ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  

 
๔. กิจกรรม ขั้นตอน และ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการ  กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวอุมาวดี  นุ๎ยคง 
๒ ประชุมชี้แจง กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวอุมาวดี  นุ๎ยคง 
๓ แตํงตั้งคณะท างาน กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายภักดี จ านงค์ 
๔ ด าเนินงานตามโครงการ 
  4.๑ ร าวงมาตรฐาน 
  4.๒ ลลีาร๎อยใจรํวมศิลป์ 
  4.๓ ดนตรีไทย 
  4.๔ ร ามโนราห ์

 
สิงหาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
นางสาวอุมาวดี  นุ๎ยคง 
นางขวัญธิดา เขาไขํแก๎ว 

วิทยากรภายนอก 
และคณะท างาน 

๔.๕ สรุปผลการด าเนินงาน เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวอุมาวดี  นุ๎ยคง 
๔.๖ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวอุมาวดี  นุ๎ยคง 
 

 
๕. งบประมาณ 

ใช๎งบประมาณรวมทั้งสิ้น  2๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดคําใช๎จํายจ าแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรม งบประมาณ 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑. ร าวงมาตรฐาน ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 
๒. ลีลาร๎อยใจรํวมศิลป์ ๔,๐๐๐ - - 4,๐๐๐ 
๓. ดนตรีไทย 
   -  เชิญวิทยากรให๎ความรู๎การ
เลํนดนตรีไทย 40 ชั่วโมง 

10,000 10,000 - - 

๔. ร ามโนราห ์ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
                      รวม 25,000 10,000 - ๑๕,๐๐๐ 
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๖. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร๎อยละของผู๎เรียนมีจิตส านึกและตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทย  

ประเมินความพึงพอใจ 
สังเกต 

แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

แบบสังเกต 
๒. ร๎อยละของผู๎เรียนได๎เผยแพรํศิลปวัฒนธรรม
ไทย  

ประเมินความพึงพอใจ 
สังเกต 

แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

แบบสังเกต 
๓. ร๎อยละของผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสมาธิ มี
ความอํอนช๎อย ความประณีต และความกล๎า
แสดงออกในกิจกรรมที่เหมาะสม  

ประเมินความพึงพอใจ 
สังเกต 

แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

แบบสังเกต 
๔. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น
และความเป็นไทย  
 

ประเมินความพึงพอใจ 
สังเกต 

แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

แบบสังเกต 
๕. ร๎อยละของผู๎ เรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ 

ประเมินความพึงพอใจ 
แบบสังเกต 

แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

แบบสังเกต 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑. นักเรียนมีจิตส านึกเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาและคุณคําทางวิถี
ชีวิตชุมชน 
 ๗.๒ นักเรียนได๎รู๎จักการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมของไทย  
 ๗.๓ นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทยในศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่นตนเอง 
 ๗.๔ นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีความกล๎าแสดงออกท่ีเหมาะสม 
 ๗.๕ นักเรียนได๎ฝึกการมีสมาธิ ความความอํอนช๎อย ความประณีตของทํวงทําลีลาที่งดงาม  

๗.๖ นักเรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
  
     ลงชื่อ ................................................ผู๎เสนอโครงการ  

(นางสาวอุมาวดี  นุ๎ยคง) 
           

     ลงชื่อ..................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                  (นางล ายอง  จันทร์ทอง) 
 

     ลงชื่อ..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                      (นายภักดี จ านงค์) 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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ชื่อโครงการ   อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมระดับปฐมวัย 
แผนงาน   การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
กลุ่มงาน   กลุํมบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสุรพร  สิทธิชัย    2. นางอุไร สงคง 
    3. นางสาววรรณา พิจารณ์ 4. นางสาวสุภา แสงเรือง 
    5. นางอมรรัตน์ เจริญสุข  6. นางสาวสุภา แสงเรือง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง     โครงการใหมํ  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                    
1.  หลักการและเหตุผล  
 

 การจัดสิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสม มีความส าคัญอยํางยิ่งตํอพัฒนาการของผู๎เรียน โดยเฉพาะการจัด
สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นสํวนหนึ่งของชุมชนที่มีความส าคัญ และมีบทบาทในการให๎ความรู๎ 
ปลูกฝังลักษณะนิสัยตํางๆ ให๎ผู๎เรียน โดยมุํงให๎ผู๎เรียนน าประสบการณ์ท่ีได๎จากโรงเรียนน าไปใช๎ ในการด ารงชีวิต 
มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ คิดเป็นท าเป็น แก๎ปัญหาตํางๆได๎ วันหนึ่งๆ ผู๎เรียนต๎องใช๎ชีวิต อยูํในโรงเรียนไมํต่ า
กวํา 8 ชั่วโมง นอกจากจะได๎รับความรู๎จากบทเรียน ครูอาจารย์แล๎ว ผู๎เรียนยังเรียนรู๎จากสิ่งแวดล๎อมรอบๆ ตัว
อีกด๎วย ดังนั้นสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญในการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให๎กับผู๎เรียน  จะสํงผลให๎
ผู๎เรียนเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณคําในอนาคต ปัจจุบันสภาพแวดล๎อมด๎านภูมิทัศน์บางสวนช ารุดทรุด
โทรมจึงควรซํอมแซมบ ารุงรักษาและเปลี่ยนแปลงให๎ดีขึ้นและควรสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รํวมดูแลบริเวณตํางๆ 
เพราะสภาพแวดล๎อมดีมีผลตํอการจัดการเรียนการสอนเป็นอยํางมาก ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล๎อม การปรับภูมิ
ทัศน์ ให๎มีบรรยากาศดี จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทางโรงเรียนได๎ด าเนินโครงการนี้  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น   
 2.3 เพ่ือสํงเริมให๎ผู๎เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
 2.4 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
 
3.กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ    
ร๎อยละ 90  
 3.1.2 เด็กปฐมวัยร๎อยละ 90 มีทักษะในการเรียนเพิ่มข้ึน 
 3.1.3 เด็กปฐมวัยร๎อยละ ร๎อยละ 90 มีสุขภาพจิตที่ดี 

3.1.4 เด็กปฐมวัยร๎อยละ 90 มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.1.1  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ  

ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 3.1.2  เด็กปฐมวัยมีทักษะในการเรียนเพิ่มข้ึน ในระดับดีขึ้นไป 
 3.1.3  เด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตที่ดี ในระดับดีขึ้นไป 

3.1.4  เด็กปฐมวัยมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ในระดับดีขึ้นไป 
3.1.5  ภูมิทัศน์บริเวณด๎านหน๎าและด๎านหลังอาคารอนุบาลมีความสวยงาม ใช๎ประโยชน์ได๎เต็มที่ เอื้อ

ตํอการเรียนการสอน และเด็กปฐมวัยมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน ในระดับดีขึ้น
ไป 
4.กิจกรรม ขั้นตอน และ แผนการด าเนินงาน 
 

รายการกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการ  กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสุรพร สิทธิชัย 
๒ ประชุมชี้แจง กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสุรพร สิทธิชัย 
๓ แตํงตั้งคณะท างาน กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายภักดี จ านงค์ 
4 ด าเนินตามกิจกรรมดังตํอไปนี้   
4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ วาดภาพระบาย
สื่อการเรียนรู๎บนพ้ืนหน๎าอาคารเรียน
อนุบาล 

กรกฎาคม 2563  - 
กันยายน2563 

 

นางสุรพร  สิทธิชัย 
คุณครูปฐมวัยทุกคนและ

คณะท างาน 
4.2 วาดภาพตกแตํงฝาผนัง กรกฎาคม 2563  - 

กันยายน2563 
 

นางสุรพร  สิทธิชัย 
คุณครูปฐมวัยทุกคนและ

คณะท างาน 
4.3 กิจกรรมจัดท ากะบะทราย สิงหาคม 2563 นางสุรพร  สิทธิชัย 

คุณครูปฐมวัยทุกคนและ
คณะท างาน 

4.4 จัดกิจกรรมปลูกต๎นไม๎และตกแตํง
บริเวณหน๎าเสาธงระดับอนุบาล 

กรกฎาคม 2563 นางสาวอุไร  สงคง 
คุณครูปฐมวัยทุกคนและ

คณะท างาน 
4.5 จัดกิจกรรมสํงเสริมความสะอาด
เก็บขยะบริเวณอาคารเรียนทุกวัน 

กรกฎาคม 2563 – 
เมษายน 2564 

 

นางสาวอุไร  สงคง 
คุณครูปฐมวัยทุกคนและ

คณะท างาน 
๕ สรุปผลการด าเนินงาน เมษายน ๒๕๖๔ นางสุรพร  สิทธิชัย 
๖ จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ เมษายน ๒๕๖๔ นางสุรพร  สิทธิชัย 
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5. งบประมาณ 
ใช๎งบประมาณรวมทั้งสิ้น  16,2๐๐ บาท โดยได๎รับจัดสรรจากงบอุดหนุนรายหัวโดยมีรายละเอียด

คําใช๎จํายจ าแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 
1. จัดซื้อสี พูํกันระบายสี 
2. จัดซื้ออิฐ ปูน ทราย  
3. จัดซื้อต๎นไม๎ กระถาง 
4. จัดซื้อถุงด า 

8,000 
2,000 
6,000 
200 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

8,000 
2,000 
6,000 
200 

รวม 16,200 - - 16,200 
 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร๎อยละของผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจ  สังเกต/สอบถาม แบบสังเกตและสอบถาม 
2.ร๎อยละของเด็กปฐมวัยมีทักษะในการเรียนเพิ่มข้ึน 
 

สังเกต/สอบถาม แบบสังเกตและสอบถาม 

3. ร๎อยละของเด็กปฐมวัยมีสุขภาพกายและจิตที่ดี สังเกต/สอบถาม แบบสังเกตและสอบถาม 
4.ร๎อยละ ของเด็กปฐมวัยชํวยดูแลสํงเสริม
สภาพแวดล๎อมบริเวณอาคารอนุบาลให๎มีความ
สวยงามนําอยูํ นําเรียนรู๎ 
 

สังเกต/สอบถาม แบบสังเกตและสอบถาม 

5 ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ 

สังเกต/สอบถาม แบบสังเกตและสอบถาม 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 ผู๎เรียนได๎รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช๎บริการด๎านสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนและรู๎จักดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อม 
    7.2. สภาพแวดล๎อมบริเวณโรงเรียนมีความสวยงาม รํมรื่น เหมาะแกํการเรียนรู๎และท ากิจกรรมตํางๆ 
 

                       
                ลงชื่อ..........……………………………ผู๎เสนอโครงการ 

(นางสุรพร  สิทธิชัย) 
     

                ลงชื่อ..........……………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ 
(นางล ายอง  จันทร์ทอง) 

     
                ลงชื่อ..........……………………………ผู๎อนุมัตโิครงการ 

(นายภักดี  จ านงค์) 
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ชื่อโครงการ    โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
แผนงาน    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน    กลุํมบริหารงานทั่วไป     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสมใจ  โลหุตางกูร    ๒. วําที่ ร.ต.หญิงนิสาชล วิลัยพงศ์      

๓. นางสาวทัดดาว รักฤทธิ์  ๔. นางสาวฮูดัยยะห์ อุเด็น 
ลักษณะโครงการ      โครงการตํอเนื่อง  โครงการใหมํ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  ๒ การบริหารและการจัดการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  : มาตรฐานข๎อที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๓  -  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 
๑.หลักการและเหตุผล  
 ขยะเป็นปัญหาใหญํและปัญหาส าคัญของประเทศ กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ได๎จัดท าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2560 ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพ่ือสํงเสริม 
สนับสนุนการสร๎างเครือขํายสถานศึกษา ที่ด าเนินกิจกรรม  ลด คัดแยก และน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ การ
รวบรวมขยะเพ่ือสํงไปก าจัดอยํางถูกต๎อง ปลูกฝังจิตส านึก การลด คัดแยกขยะ และน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์
ใหมํในสถานศึกษา สร๎างระบบการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมตํางๆ และสํงเสริมการมีสํวนรํวมของผู๎เรียนในการจัดการ
ขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมแกํผู๎เรียน เพ่ือมุํงสูํสถานศึกษาปลอดขยะ
อยํางแท๎จริง  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จึงได๎มีนโยบายมายังสถานศึกษาเรื่อง
เกี่ยวกับขยะที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นสถานศึกษาก็ได๎ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได๎จัดตั้งโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือลดปริมาณขยะทุกประเภทในโรงเรียน 
๒.๒ เพ่ือสร๎างจิตส านึกท่ีดีแกํนักเรียนเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล๎อมและการน าไปใช๎ 
๒.๓ เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชนมีความรู๎    

 ความเข๎าใจเกี่ยวกับการลด การคัดแยก และการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ 

๓.   เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

 ๓.๑.๑ นักเรียน ครูและบุคลากรร๎อยละ ๙๐ เข๎ารํวม กิจกรรมสํงเสริมลดการใช๎ (Reduce) การ
น ามาใช๎ซ้ า (Reuse) และการน ากลับมาใช๎ใหมํ (Recycle)จ านวน  ๙ กิจกรรม 

๑. กิจกรรมป้ายค าขวัญรณรงค์การลดขยะ 
๒. กิจกรรมการแยกขยะประเภทตําง ๆ 
๓. กิจกรรมพอดี พอเพียง 
๔. กิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช๎ 
๕. กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล 
๖. กิจกรรมผลิตปุ๋ยชีวภาพ/น้ าหมักชีวภาพ  
๗. กิจกรรมใช๎ไลน์ QRCode/ My office“ลดการใช๎กระดาษ” 
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๘. กิจกรรมปลอด โฟมถุงพลาสติก และขวดพลาสติก 
๙. กิจกรรม Grren meeting 

 ๓.๑.๒  ปริมาณขยะทุกประเภทในโรงเรียนลดลงร๎อยละ 80 
 ๓.๑.๓ นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ร๎อยละ ๙๒ จิตส านึกท่ีดีเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล๎อม
เพ่ือการน าไปใช๎  

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการลด  

การคัดแยกและการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํและสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยําง
เหมาะสม 

๓.๒.๒ โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่ปลอดขยะเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

๔. กิจกรรม ขั้นตอน และ แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ กรกฎาคม ๒๕๖3 นางสมใจ โลหุตางกูร 
๒. แตํงตั้งคณะท างาน กรกฎาคม ๒๕๖3 ผอ.ภักดี จ านงค์ 
๓. ประชุมคณะท างานชี้แจงรายละเอียด กรกฎาคม ๒๕๖3 นางสมใจ โลหุตางกูร 

และคณะท างาน 
๔.ด าเนินการตามกิจกรรม  
๙ กิจกรรม  

กรกฎาคม ๒๕๖๓ – 
เมษายน ๒๕๖4 

คณะครูทุกคน 
บุคลากรทางการศึกษา 

๕.ประเมินผลและรายงานผล เมษายน ๒๕๖4 คณะท างาน 
๕.งบประมาณ 

 ใช๎งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๕,๐๐๐  บาท โดยได๎รับจัดสรรจากเงินอุดหนุนรายหัวมีรายละเอียดคําใช๎จําย
จ าแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรม งบประมาณ 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ 
๑.กิจกรรมป้ายค าขวัญรณรงค์การลดขยะ 
๒.กิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ
เหลือใช๎ 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

- 
- 

- 
- 

 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
                      รวม ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 

๖. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑.ร๎อยละของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 
๙ กิจกรรม 
๒. ร๎อยละของปริมาณขยะท่ีลดลง 
๓. ร๎อยละของ นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีจิตส านึกที่ดีเก่ียวกับการ
รักษาสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการน าไปใช๎ 

 
 
 

ประเมิน/บันทึกข๎อมูล/สอบถาม 

 
 
 

แบบประเมิน/แบบบันทึก
ข๎อมูล/แบบสอบถาม 
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 ๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนจิตส านึกท่ีดีเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการน าไปใช๎ 

          ๗.๒ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีการจัดการเกี่ยวกับขยะได๎อยํางถูกวิธี             
และสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการ 
          ๗.๓  โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่ปลอดขยะเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 
 
 

 ลงชื่อ ................................................ผู๎เสนอโครงการ 
       (นางสมใจ โลหุตางกูร) 
     

ลงชื่อ..................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                (นางล ายอง  จันทร์ทอง) 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                 (นายภักดี จ านงค์) 
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ชื่อโครงการ    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน 
แผนงาน    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน    กลุํมบริหารงานทั่วไป    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นายภูไท  พุทธศิริ 

2. วําที่ ร.ต. หญิงนิสาชล  วิลยัพงศ์ 
     3. นางสาววรรณา  พิจารณ์ 

ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   กรกฎาคม  2563 –เมษายน 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให๎การศึกษาแกํเยาวชนเพ่ืออบรมบํมนิสัยให๎ทุกคนเป็นคนดี  มีความรู๎ มี
คุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยูํ ในสังคมได๎อยํางมีความสุข ปัจจุบันสภาพแวดล๎อมด๎านภูมิทัศน์  อาคารเรียน 
อาคารประกอบการบางสํวนช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากใช๎งานมานาน  จึงควรซํอมแซมและบ ารุงรักษาเพ่ือให๎ได๎
ประโยชน์ใช๎สอยให๎มากที่สุด ทั้งยังเอ้ือให๎การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดตํอนักเรียนและ
ทางราชการเพราะสภาพแวดล๎อมดี มีผลตํอการจัดการเรียนการสอนเป็นอยํางมากตลอดจน มีผลตํอการ
พัฒนาการทางด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบ๎านหลังที่สองของ
นักเรียน  ซึ่งต๎องใช๎ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ   มากกวําอยูํที่บ๎านซึ่งสมควรเอาใจใสํดูแลเป็น
พิเศษ  ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล๎อม การปรับภูมิทัศน์ ให๎มีบรรยากาศท่ีดีเหมาะสมและลดภาวะที่เป็นพิษจึงเป็น
สิ่งส าคัญท่ีทางโรงเรียนได๎ด าเนินการตามโครงการนี้ 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
2.2 เพ่ือให๎เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด๎านตํางๆส าหรับนักเรียน 
2.3 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
2.4 สํงเสริมให๎นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
2.5 สํงเสริมให๎นักเรียนรักการท างานและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ  
ร๎อยละ 90  
3.1.2 นักเรียน ร๎อยละ 100 มีความปลอดภัยในสวัสดิภาพด๎านตํางๆ  
2.1.3 การสนับสนุนการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ร๎อยละ 90 
2.1.4 นักเรียน ร๎อยละ 90 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
2.1.5 นักเรียน ร๎อยละ 90 รักการท างานและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
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3.2  เชิงคณุภาพ 
3.2.1 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ  
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
3.2.2 นักเรียนมีความปลอดภัยในสวัสดิภาพด๎านตํางๆ ในระดับ คุณภาพยอดเยี่ยม 
2.2.3 สนับสนุนการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ในระดับ คุณภาพยอดเยี่ยม 
2.2.4 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ในระดับดีขึ้นไป  
2.2.5 นักเรียนรักการท างานและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ในระดับดีข้ึนไป 
2.2.6 ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมมีความสวยงาม ใช๎ประโยชน์ได๎เต็มที่และเอ้ือตํอการ
เรียนการสอนและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 

4. กิจกรรม ขั้นตอน และ แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมจัดท าอํางล๎างหน๎า
แปรงฟัน 

กรกฎาคม 2563 นายภูไท  พุทธศิริ 
วําที่ ร.ต. หญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์ 

นางสาววรรณา พิจารณ์ 
 
2. กิจกรรมปรับปรุงสวนป่า 

 
กันยายน  2563 

นายภูไท  พุทธศิริ 
นางสาววรรณา พจารณ์ 

วําที่ ร.ต. หญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์ 
 
3. กิจกรรมจัดท าสนามสีรุ๎ง 

 
ตุลาคม 2563 

นายภูไท  พุทธศิริ 
วําที่ ร.ต. หญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์ 

นางสาววรรณา พิจารณ์ 
4. กิจกรรมปรับปรุงสนามเด็ก
เลํน 

 
พฤศจิกายน 2563 

นายภูไท  พุทธศิริ 
วําที่ ร.ต. หญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์ 

นางสาววรรณา พิจารณ์ 
 

5. งบประมาณ 
ใช๎งบประมาณรวมทั้งสิ้น   60,000    บาท โดยมีรายละเอียดคําใช๎จํายจ าแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรม งบประมาณ 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมจัดท าอํางล๎างหน๎าแปรงฟัน 
2. กิจกรรมปรับปรุงสวนป่า 
3. กิจกรรมจัดท าสนามสีรุ๎ง 
4. กิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเลํน 

10,000 
 

15,000 
20,000 
15,000 

- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

10,000 
 

15,000 
20,000 
15,000 

                      รวม 60,000 - - 60,000 
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6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1 ร๎อยละของผู๎ใช๎บริการมีความพอใจ 
2 ร๎อยละของนักเรียนมีทักษะในการ
เรียนเพ่ิมข้ึน 
3 ร๎อยละของนักเรียนมีสุขภาพกาย    

และจิตที่ดี 
4.ร๎อยละของนักเรียนมีความปลอดภัยใน
สวัสดิภาพด๎านตํางๆ 
5. ระดับคุณภาพของการจัด
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือตํอการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

สังเกต/สอบถาม 
สังเกต/สอบถาม 

 
สังเกต/สอบถาม 

 
สังเกต/สอบถาม 

 
สังเกต/สอบถาม 

แบบสังเกตและสอบถาม 
แบบสังเกตและสอบถาม 

 
แบบสังเกตและสอบถาม 

 
แบบสังเกตและสอบถาม 

 
แบบสังเกตและสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนได๎รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช๎บริการด๎านสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน 
          7.2 สภาพแวดล๎อมบริเวณโรงเรียนมีความสวยงาม รํมรื่น เหมาะแกํการเรียนรู๎และประกอบกิจกรรมตํางๆ 
 

 
 

 ลงชื่อ ................................................ผู๎เสนอโครงการ 
                   (นายภูไท  พุทธศิริ) 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                (นางล ายอง  จันทร์ทอง) 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                 (นายภักดี  จ านงค์) 
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กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

 

ชื่อโครงการ   โครงการจัดหาสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน   กลุํมบริหารงานงบประมาณ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางปรีดา  มาชํวย  2. นางสาวทัดดาว  รักฤทธิ์ 

3. นางสาววรรณา พิจารณ์ 4. นางสาวอรอุมา  ไลํกสิกรรม 
5. นางสาวภัทรนันต์  หีตหน ู

ลักษณะโครงการ   โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ๒  การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
    3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  2 การพัฒนากระบวนการบริหาร 

และการจัดการ 
  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น 
     ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

ระยะเวลาด าเนินการ    1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 
 

๑. หลักการและเหตุผล  
  การจัดการศึกษาในปัจจุบันครูคือผู๎เอ้ืออ านวยให๎เกิดการเรียนรู๎และเป็นผู๎ท างานรํวมกับนักเรียนใน 
การแสวงหาและป้อนข๎อมูลที่ถูกต๎อง ให๎กับนักเรียน สื่อการเรียนรู๎หรือนวัตกรรมตําง ๆ ที่ครูน ามาใช๎จัด
กิจกรรม การเรียนรู๎หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออ่ืน ๆ จะชํวย
สํงเสริมให๎การจัดการเรียนรู๎เป็นไปอยําง มีคุณคํา นําสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเข๎าใจงําย   และรวดเร็วขึ้น 
รวมทั้งจะชํวยกระตุ๎นให๎นักเรียนรู๎จักวิธีการแสวงหาความรู๎ เกิดการเรียนรู๎อยํางกว๎างขวาง ลึกซึ้งและตํอเนื่อง
ตลอดเวลา ดังนั้นจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎ครูคิดค๎น สร๎างสรรค์สื่อการการเรียนรู๎และ
นวัตกรรมตําง ๆ ได๎อยํางหลากหลาย    เป็นการพัฒนาสื่อการการเรียนรู๎และนวัตกรรมตํางๆให๎สามารถน าไปใช๎
อยํางมีประสิทธิภาพอีกท้ังเป็นการสนับสนุนครูในการสร๎างสรรค์  ผลงานทางวิชาการให๎ก๎าวหน๎าเป็นแบบอยําง
แกํผู๎ที่อยูํรอบข๎างอีกด๎วย 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
 ๒.๒  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒.๓  เพ่ือให๎สถานศึกษามีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย  
                 มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยูํในสภาพการงานได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํมรื่น 
                 และมีแหลํงเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียน 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
๓.๑.๑  คร ูร๎อยละ  ๙๐ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยเรียน  
๓.๑.๒  สื่อเทคโนโลยีทุกหนํวยงานในโรงเรียนได๎รับการพัฒนา ร๎อยละ ๙๐                   

 ๓.๑.๓  ผู๎เรียน ร๎อยละ  ๙๐  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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๓.๒   ด้านคุณภาพ 
๓.๒.๑  ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล๎องกับพัฒนาการของผู๎เรียนระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
๓.๒.๒  ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตรํตรองเพ่ือใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาผู๎เรียน ระดับคุณภาพยอด 

เยี่ยม 
๓.๒.๓ สถานศึกษามีห๎องสมุด ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการตําง ๆมีการบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํนักเรียน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

๔. กิจกรรม ขั้นตอน และ แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 ๑ เสนอโครงการ  มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวทัดดาว  รักฤทธิ์ 
 ๒ ประชุมชี้แจงโครงการ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางปรีดา  มาชํวย 

นางสาวทัดดาว  รักฤทธิ์ 
๓ แตํงตั้งคณะท างานโครงการ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ผอ. ภักดี จ านงค์ 
๔ ด าเนินงานตามโครงการ 
- จัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ 
- ครูจัดท าสื่อ นวัตกรรม น าผลงาน      
เข๎าสูํเว็บไซต์ของโรงเรียน 
www.anubanpaphayom.ac.th 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ - กันยายน 
๒๕๖๔ 

นางสาวทัดดาว  รักฤทธิ์ 
และคณะท างาน 

 

๕ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ เมษายน 2564 นางสาวทัดดาว  รักฤทธิ์ 
๔.๖ จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ เมษายน 2564 นางสาวทัดดาว  รักฤทธิ์ 

 
 
๕. งบประมาณ 

ใช๎งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ใช๎งบประมาณจากการระดมทุน 
๒๗๐,๐๐๐ บาท และงบอุดหนุนรายหัว ๓๐,๐๐๐ บาท) คําใช๎จํายจ าแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรม งบประมาณ  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑.งานบ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการ
สอน (จัดซื้อ ซํอมบ ารุงอุปกรณ์) 

๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ ระดมทุน 

๒. กิจกรรมจัดท าห๎องทางภาษา ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ ระดมทุน 
๓. กิจกรรมสื่อและเทคโนโลยี ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ อุดหนุนรายหัว 
๕. กิจกรรมจัดหา Smart TV ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ ระดมทุน 
๖. กิจกรรมจัดหาเครื่อง Printer  ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ อุดหนุนรายหัว 
                      รวม ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 

http://www.anubanpaphayom.ac.th/
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๖. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสามารถในการ
สร๎างนวัตกรรม 

ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

๒. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

๒. ร๎อยละของสถานศึกษามีห๎องเรียน 
ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยูํ
ในสภาพการงานได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํมรื่นและ
มีแหลํงเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
๗.๒  นักเรียนสามารถเรียนรู๎เทคโนโลยีได๎อยํางเทําเทียมกัน 
๗.๓  สามารถใช๎งานห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห๎องปฏิบัติการทางภาษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
๗..๔ สามารถใช๎งานห๎องปฏิบัติการทางภาษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
            

ลงชื่อ ................................................ผู๎เสนอโครงการ   
             ( นางสาวทัดดาว  รักฤทธิ์ )                     
 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                (นางล ายอง  จันทร์ทอง) 
 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                 (นายภักดี จ านงค์) 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน   กลุํมบริหารงานบุคคล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวอรอุมา ไลํกสิกรรม 2. นางอบเชย จรจิตร  

3. นางสุรพร สิทธิชัย  4. นางอมรรัตน์ เจริญสุข 
5. นางสาวฮูดัยยะห์ อุเด็น 6. นางสาวสุภาวดี ไขํคง 
7. นางวรวรรณ  ปานแก๎ว 

ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง ◻ โครงการใหมํ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 2 การบริหารและการจัดการ 
    3 กระบวนการจัดการเรียนเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการ 
            3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น 
                                                                                  ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 กรกฎาคม 2563  – 30 เมษายน 2564 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 มาตรา 81 วรรคแรก
ได๎ก าหนดบทบาทของผู๎บังคับบัญชาให๎มีหน๎าที่สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชา ซึ่งเป็นก าลังส าคัญ               
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึงสนับสนุนการด าเนินงานตําง ๆ ให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดตํอโรงเรียน  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู๎ที่ให๎การสํงเสริม 
สนับสนุนและจัดการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน เพ่ือให๎บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และ เทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอก สถานศึกษา 
เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา ต้องมีการ
เตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

 ด๎วยเหตุนี้กลุํมบริหารงานบุคคลจึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเป็น การสร้างขวัญ ก าลังใจ ความ
สมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันระหวํางบุคลากรในโรงเรียน
กับโรงเรียนและหนํวยงานอ่ืน ตลอดถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู๎ในแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ให๎แกํครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพ่ือให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได๎รับการพัฒนาตนเองและศึกษาดูงานอยําง
น๎อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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 2.2 เพ่ือเป็นการสํงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู๎ที่ได๎จากการ
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน มาใช๎เพ่ือเกิดความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ 
 2.3  เพ่ือสร๎างขวัญและก าลังใจแกํครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน๎าที่ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร๎อยละ 100 ได๎รับการพัฒนาตนเอง และ
ศึกษาดูงานอยํางน๎อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
  3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนร๎อยละ 95 มีการพัฒนาโดยน าความรู๎และ
ประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและงานที่ปฏิบัติ โดยการเสนอผลงานทางวิชาการ (นวัตกรรม) 
  3.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนร๎อยละ 95 มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
หน๎าที่ 
   

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได๎รับการพัฒนาตนเอง และศึกษาดูงาน
อยํางน๎อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง อยูํในระยอดเยี่ยม 
  3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีการพัฒนาโดยน าความรู๎และประสบการณ์
มาพัฒนาตนเองและงานที่ปฏิบัติ อยูํในระยอดเยี่ยม 
  3.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน๎าที่อยูํใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 
4.  กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานขออนุมัติ
โครงการและก าหนดหน๎าที่รับผิดชอบ 

กรกฎาคม 2563 1.นางสาวอรอุมา ไลํกสิกรรม 
 

2. จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน กรกฎาคม 2563 1.นางสาวอรอุมา ไลํกสิกรรม 
3. ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 กิจกรรมที่ 2 การสร๎างชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ  (PLC )  
 กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน 
 

 
กรกฎาคม 2563 – 

เมษายน 2564 

1.นางสาวอรอุมา ไลํกสิกรรม 
2.นางอบเชย จรจิตร 
3. นางสุรพร สิทธิชัย 
4. นางอมรรัตน์ เจริญสุข 
5. นางสาวฮูดัยยะห์ อุเด็น 
6. นางสาวสุภาวดี ไขํคง 
7. คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

4. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน กรกฎาคม 2563 - 
เมษายน 2564 

นางสาวอรอุมา ไลํกสิกรรม 
และคณะท างาน 

5. ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

เมษายน 2564 นางสาวอรอุมา ไลํกสิกรรม 
และคณะท างาน 
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5.  งบประมาณ 
ใช๎งบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน 50,000  บาท โดบได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัวมี

รายละเอียด คําใช๎จํายจ าแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 กิจกรรมที่ 2 การสร๎างชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ  (PLC )  
 กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน 

15,000 
 

5,000 
 

30,000 

10,000 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

5,000 
 

5,000 
 

30,000 

รวม 50,000 10,000 - 40,000 
 
6.การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
- ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได๎รับการพัฒนาตนเองและศึกษาดู
งานอยํางน๎อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
- ร๎อยละของครูและบุคลากร น าความรู๎
ที่ได๎จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งาน มาใช๎เพ่ือความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ 
-ร๎อยละครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน๎าที่ 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. สอบถามความพึงพอใจ 
 
3. ส ารวจการเข๎ารับการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถามพึงพอใจ 
 
 

3. แบบส ารวจการเข๎ารับการ
อบรม สัมมนา 
4. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได๎รับการพัฒนาตนเองและศึกษาดูงานอยํางน๎อย         
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู๎ที่ได๎จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน มา
ใช๎เพื่อเกิดความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ 
 7.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน๎าที่ 
 
   ลงชื่อ ................................................ผู๎เสนอโครงการ 
                     (นางสาวอรอุมา ไลํกสิกรรม) 

   ลงชื่อ.................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
     (นางล ายอง  จันทร์ทอง) 

   ลงชื่อ..................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
      (นายภักดี  จ านงค์) 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาครูในระดับปฐมวัย 
แผนงาน   การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาววรรณา  พิจารณ์   2.  นางสุรพร  สิทธิชัย 

3. นางสาวอุไร  สงคง     4. นางอมรรัตน์  เจริญสุข   
5. นางสาวสุภา แสงเรือง   6. นางสาวสุภาวดี ไขํคง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง    โครงการใหมํ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่          3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุํงเน๎นให๎เด็กมีความรู๎และทักษะเบื้องต๎น ได๎แกํ ทักษะ
การใช๎กล๎ามเนื้อใหญํ เล็ก ทักษะการใช๎ประสาทสัมผัสทั้ง  5 ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการสังเกตและ
ส ารวจ  ทักษะในการมิติสัมพันธ์ ทักษะในเรื่องจ านวน ปริมาณ น้ าหนัก การกะประมาณและการเชื่อมโยง
ความรู๎และทักษะตําง ๆ  ในการจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ 
          ตาม พรบ.ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 หมวด 5 มาตรา 81 ให๎ผู๎บังคับบัญชามี
หน๎าที่ในการสํงเสริม สนับสนุน ผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชา โดยให๎ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนาตามระเบียบที ่กคศ. ก าหนด เพ่ือน าเทคนิควิชาการตํางๆมาพัฒนาเด็กให๎มีพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน 
          โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ได๎เล็งเห็นความส าคัญการพัฒนาความรู๎ความสามารถของข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นการเปิดมุมมองและโลกทัศน์ ในแบบตํางๆ เพ่ือน ามาถํายทอดสูํเด็ก
ตลอดจนมีการสร๎างขวัญและก าลังใจที่ดีตํอบุคลากรในโรงเรียน โดยจัดให๎มีโครงการพัฒนาครูในระดับปฐมวัย  
ซึ่งโครงการนี้จะเน๎นให๎มีกิจกรรมการจัดท าสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  สอดคล๎องกับวัยและความสนใจ
ของเด็ก 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือจัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็มศักยภาพ 
2.2 เพ่ือสร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข 
2.3 เพ่ือจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ใช๎สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
2.4 เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการ
จัด 
      ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ครูร๎อยละ 95  จัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.1.2 ครูร๎อยละ 95 ไดส๎ร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข 
 3.1.3 ครูร๎อยละ 95 มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ใช๎สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.1.4 ครูร๎อยละ 95 มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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     3.2   ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 ครูจัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็มศักยภาพ ในระดับยอด
เยี่ยม 
 3.2.2 ครูได๎สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข ในระดับยอด
เยี่ยม 
 3.2.3 ครจูัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ใช๎สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ในระดับยอดเยี่ยม 
 3.2.4 ครปูระเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป  ปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ในระดับยอดเยี่ยม 

  4. กิจกรรม ขั้นตอน และ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 ๑ เสนอโครงการ  มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาววรรณา พิจารณ์ 
 ๒ ประชุมชี้แจงโครงการ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาววรรณา พิจารณ์ 
๓ แตํงตั้งคณะท างานโครงการ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผอ. ภักดี จ านงค์ 
4 ด าเนินการตามกิจกรรม

ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการ
จัดท าสื่อการเรียนการสอน 
ด าเนินการ ตามกิจกรรมดังนี้ 
1) ประชุมวางแผนโครงการ 
2) เชิญวิทยากรให๎ความรู๎ 
    -แตํงตั้งคณะท างาน 
    -ประชาสัมพันธ์โครงการ/
ครูในอ าเภอป่าพะยอม
(เผยแพรํ) 
3) จัดท าคูํมือการอบรม 
4) เตรียมความพร๎อมของ
สถานที่ 
5) อบรมคณะครูการจัดท าสื่อ
การเรียนการสอน 

1 กรกฎาคม 2563 –  
 30 เมษายน 2564 

นางสาววรรณา  พิจารณ์ 
และคณะครูปฐมวัย 

5 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
การด าเนินงาน 

30 เมษายน 2564 นางสาววรรณา พิจารณ์ 

6 ประเมินและสรุปผล       
การจัดโครงการ 

30 เมษายน 2564 นางสาววรรณา พิจารณ์ 
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5.งบประมาณ 
    ใช๎งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,000 บาทได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 กิจกรรม งบประมาณ 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่1 กิจกรรมการจัดท า
สื่อการเรียนการสอน 

10,000 1,400 3,600 5,000 

รวม 10,000 1,400 3,600 5,000 

6.การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร๎อยละของครูมีการจัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎
เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็มศักยภาพ 
2.ร๎อยละของครู ได๎สร๎างโอกาสให๎ เด็กได๎ รับ
ประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข3.
ร๎อยละของครูมีการจัดบรรยากาศที่เ อ้ือตํอการ
เรียนรู๎ใช๎สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
4.ร๎อยละของครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- แบบบันทึก 

- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกการ

สังเกต 
- แบบบันทึกการ

เข๎ารํวมกิจกรรม 
   

   7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูจัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็มศักยภาพ  
 7.2 ครูได๎สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข  
 7.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ใช๎สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
 7.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป  ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   
 

 
 ลงชื่อ ..................................................ผู๎เสนอโครงการ 

       (นางสาววรรณา  พิจารณ์) 
 

    ลงชื่อ...................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                (นางล ายอง  จันทร์ทอง) 
 

    ลงชื่อ...................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                 (นายภักดี จ านงค์) 
 



 
บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

 
 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   

เพ่ือใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนต่อไป  
โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในครั้งนีไ้ด้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง       
ทุกฝ่ายและจะเริ่มด าเนินการตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไปอย่างยั่งยืน 
 
 
     ลงชื่อ ................................................ผู้เสนอขอความเห็นชอบ 
                                                                (นายภักดี  จ านงค)์ 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
 
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 เห็นชอบ 

 ไม่เห็นชอบ  เนื่องจาก .......................................................................................... . 
    
   ลงชื่อ   .......................................................... 
                                                  (สมไชย  เกิดแก้ว) 
            ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

 



 

 
 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ที่   49   / 25๖3 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 25๖3 
--------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมมีความประสงค์จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือใช้
เป็นกรอบการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ให้สนองตอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 และโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมก าหนด          
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562  ประกอบด้วย 

1. นายภักดี จ านงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางล ายอง  จันทร์ทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธาน 
3. นางปรีดา   มาช่วย  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นายศราวุธ  เทพสุภา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
5. นางสาววรัญญา อภัยรัตน์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
6. นางสาววรรณา พิจารณ์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
7. นางสาวสุรพร สิทธิชัย  คร ู   กรรมการ 
8. นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก้ว   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

      9. นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว  ครู ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
      10. นางสาววรวรรณ ปานแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง ร่วมกันคิดจัดท าแผนปฏิบัติการ ครั้งนี้ ให้ครอบคลุมนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ในระดับต่างๆ พร้อมทั้งค านึงถึง หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายนอก ตลอดถึงภูมิปัญญาชาวบ้านได้อย่างผสมกลมกลืนกัน 

 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  15  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563 

  สั่ง  ณ  วันที่   15  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
     
                     (นายภักดี  จ านงค)์ 

                               ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


