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 ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.   ข้อมูลทั่วไป    
 1.1  ประวัติสถานศึกษา 
  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2458  เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลต าบลด่านซ้าย  
ขณะนั้นยังไม่มีอาคารเรียน อาศัยบ้านพักข้าราชการเป็นสถานที่เล่าเรียน ต่อมาปี พ.ศ. 2468 ทางราชการ
ได้ให้งบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนจ านวน  1 หลัง มีนักเรียนจากหมู่บ้านในตลาด บ้านเหนือ บ้านเดิ่น 
บ้านหัวนายูง บ้านนาเวียง และบ้านหนองฟ้าแลบ มาเข้าเรียน  พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนชุมชน
บ้านด่านซ้าย และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556  มีนักเรียน
จากบ้านด่านซ้าย บ้านเดิ่น บ้านเหนือ บ้านหัวนายูง และบ้านนาหว้า มาเข้าเรียน 
  
 1.2  ที่ตัง้ 
  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  ที่ตั้ง  163  หมู่ที่  1 ต าบลด่านซ้าย  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3  รหัสไปรษณีย์ 42120 

พ้ืนที่ทั้งหมด  17  ไร่  3  งาน  9.5  ตารางวา    
           โทรศัพท ์  0-42891-303    
           website     http://203.172.252.194/chdansai/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

http://203.172.252.194/chdansai/


2 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2562  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3                               

     1.3  แผนผังโรงเรียน 
 
 

แผนผังโรงเรียนอนุบำลด่ำนซ้ำย 
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2. ข้อมูลนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562  ( วันที่  10  มิถุนายน  2562 ) 
             จ านวนนักเรียนทั้งหมด   958  คน 

 เพศชาย    จ านวน   490  คน เพศหญิง  จ านวน   468  คน 

จ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศและระดับชั้น 

 
ชั้น 

จ ำนวนนักเรียน(คน) 
จ ำนวน

ห้องเรียน 
ชำย หญิง รวม 

อนุบาล 2 49 43 92 3 
อนุบาล 3 56 63 119 4 

รวม 105 106 211 7 
ประถมศึกษาปีที่ 1 75 67 142 4 
ประถมศึกษาปีที่ 2 72 60 132 4 
ประถมศึกษาปีที่ 3 40 52 92 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 52 63 115 3 
ประถมศึกษาปีที่ 5 80 56 136 4 
ประถมศึกษาปีที่ 6 66 64 130 4 

รวม 385 362 744 22 
รวมทั้งสิ้น 490 468 958 29 

3.  ข้อมูลบุคลำกร  ปีกำรศึกษำ 2562     

1.) จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ 

ปีการศึกษา 
2562 

1 39 - 2 3 

 

2.) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
 
 
 
 
 
 
 

252%

วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ม. 6
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3.) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำสูงสุดและภำระงำนสอน 
 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู  
1 คนในแต่ละสำขำวิชำ 

(ชม./สัปดำห์) 
1.บริหารการศึกษา 2  

2.ปฐมวัย 5  
3.หลักสูตรและการสอน 2  

4.ประถมศึกษา 2  

5.คณิตศาสตร์ 3  
6.ภาษาไทย 5  

7.วิจัยและประเมินผล 3  

8.สังคมศึกษา 3  
9.คอมพิวเตอร์ 2  

10.แนะแนว 1  
11.สุขศึกษา 1  

12.ภาษาอังกฤษ 5  

13.พลศึกษา 2  
14.เทคโนโลยีและการสื่อสาร 1  

15.เกษตรศาสตร์ 1  

16.นาฏศิลป ์ 1  
17.ศิลปศึกษา 1  

18.วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1  

19.กฎหมาย 1  
20.การศึกษาพิเศษ 1  

รวม 43 21ชม./สัปดำห์ 
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4.   ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  ปีกำรศึกษำ 2562 
   4.1  อาคารเรียน   5   หลัง  แบ่งเป็น   ห้องเรียน   48   ห้อง ประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/
อ่ืนๆ) 
 4.2  อาคารประกอบ  
   4.2.1  อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม)  1   หลัง 
        4.2.2  โรงฝึกงานจ านวน  1  หลัง  

4.2.3  บ้านพักครูจ านวน  5  หลัง   
4.2.4  ส้วมจ านวน  5  หลัง   
4.2.5  สนามเด็กเล่น  1  ลานกีฬาเอนกประสงค์  1  สนามฟุตบอล 1 

 

5.   ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และทรัพยำกร ปีกำรศึกษำ 2562 
ปีงบประมาณ  2562 – 2563   

       5.1   รายรับ  จ านวน  5,746,720   บาท  แยกเป็น 
  1)  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ   
           -  หมวดเงินอุดหนุน  1,413,600   บาท   
           -  เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 357,120  บาท  
  2)  เงินรายได้สถานศึกษา  144,000  บาท  
          3)  งบอาหารกลางวัน (เทศบาลต าบลด่านซ้าย)  3,832,000   บาท 
      5.2  ทรัพยากรที่จ าเป็น 
        1)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด  47   เครื่อง  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จ านวน   47  เครื่อง 
             -  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  5  เครื่อง 
             -  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน   42  เครื่อง 
        2)  ห้องสมุด  1  ห้อง 
    สภาพการใช้งาน....................(    ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
                3)  ห้องวิทยาศาสตร์    1   ห้อง 
    สภาพการใช้งาน....................(     ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
        4)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  1   ห้อง   
    สภาพการใช้งาน....................(    ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
       5)    ห้องอ่ืนๆ(ระบุ)  ห้อง  E-Classroom    1  ห้อง   
         สภาพการใช้งาน....................(     ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
 
 
 
 
6.   สภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
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 สภาพปัจจุบันสถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนที่มีประเพณีและวัฒนธรรมแห่งการท่องเที่ยว  คือ  
ประเพณีผีตาโขน  สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ทั้งในด้านการพัฒนาสถานศึกษาและ
การให้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  โดยมีการขอความร่วมมือและการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  โดยเฉพาะวิทยากรท้องถิ่นที่เชิญมาให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนด้านงานศิลปะ
ท้องถิ่น  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และบุคลากรในองค์กรท้องถิ่นคุ้นเคยกับคุณครูทุกคน  นอกจากนี้ประชาชนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้างและเกษตรกรรม  พื้นที่เป็นเนินเขาลาดเอียง  ไม่มีน้ าขังแต่มี
น้ าท่วมเวลาฝนตกหนัก ไม่มีระบบชลประทาน  การเกษตรต้องอาศัยน้ าฝน  มีรายได้น้อยและไม่แน่นอน  
เมื่อว่างจากงานเกษตรกรรมจะออกไปรับจ้างใช้แรงงานในต่างถ่ิน ทิ้งให้บุตรหลานอยู่ในความดูแลของปู่ ย่า 
ตา ยาย หรือบุคคลอ่ืน  ท าให้เด็กไม่มีที่ปรึกษาด้านการเรียนอย่างเต็มที่  อีกทั้งโรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชน  
มีร้านเกมคอมพิวเตอร์จ านวนมาก 
 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
  จุดเด่น  เด็กมีสุขภาพกายและสุขนิสัยที่ด ี มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย  
พัฒนาการด้านสังคมและรู้รับผิดชอบสมวัย  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา
สมวัย  มีการพัฒนาให้เด็กมีความใฝ่รู้  เรียนรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะในการสื่อสาร  มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์สม  มีความพร้อมศึกษาในขั้นต่อไป  นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนปฐมวัย  ให้เด็กสามารถเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวทั้งในและนอกห้องเรียน  มีผลการพัฒนา
บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  สถานศึกษาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ด้าน  ได้แก่  ด้าน
บริหารงานวิชาการ  บริหารงานงบประมาณ  บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป  ผู้บริหารสถานศึกษา
ยึดหลักการบริหาร  เทคนิคการบริหารแบบ  SBM  และ  PDCA  การผสมผสานหลายรูปแบบตาม
สถานการณ์ภายใต้การยึดหลักธรรมาภิบาลสถานศึกษามีการพัฒนาให้ครูมีประสิทธิภาพจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ครูส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทางด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ  
ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว  และส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก  มีโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และการจัด
ประสบการณ์  โครงการพัฒนาครูปฐมวัย  โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม เทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตร  โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรียนปฐมวัย  การวิจัยในชั้นเรียน  การประกวดชั้นเรียน  ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้เน้นให้ครูแต่ละห้องเรียนมีกิจกรรมเด่นที่แตกต่างกัน  เช่น  กิจกรรมเล่านิทาน  กิจกรรม
ศิลปะ  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมคณิตศาสตร์  เป็นต้น  สถานศึกษา
ได้รับการประกันคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี  ตามมาตรฐานการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนำ  สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดผลกระทบต่อ 
คุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2562) 
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  พ.ศ. 2553 
 เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  โดยจัดโครงการที่เน้นการสร้างสุขนิสัยการบริโภคของเด็ก  เช่น  
โครงการอนุบาลด่านซ้ายรักผักและผลไม้  โดยเป็นกิจกรรมที่ท าร่วมกับผู้ปกครอง  เน้นให้เด็กชอบการ
บริโภคผักและผลไม้อย่างจริงจังทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน  ซึ่งจะท าให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  
ด้านอารมณ์และจิตใจ  ควรปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ  เช่น โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ  ที่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของวันส าคัญทางพุทธศาสนา  สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีด้านสังคม  ปลูกฝังการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย  มารยาทงาม  พูดจาไพเราะ  มีระเบียบวินัย  
เช่น  การเดินเข้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  กิริยาวาจาไพเราะ  ด้านสติปัญญา  มีการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนที่หลากหลาย  มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป    จัดให้มีโครงการพัฒนาการด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ  หรือการแสดงอย่างเป็นรูปธรรม  โดยด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  โรงเรียนพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2562)  เพื่อให้เกิดผลกระทบอย่างเด่นชัดในด้านคุณภาพคนไทยยุค
ใหม่  โดยโรงเรียนมีการพัฒนาด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของเด็ก  ให้เป็นเด็กยุคใหม่  อยากรู้  อยากเห็น อยาก
ถาม  อยากท่ีจะจับต้อง  สัมผัสด้วยตนเอง  โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  กิจกรรมการปฏิบัติด้วย
ตนเองทุกๆวัน  การเรียนรู้แบบบูรณาการให้เด็กได้มีโอกาสทดลอง  ค้นคว้า  สังเกต  ส ารวจสิ่งต่างๆด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  โรงเรียนมีพัฒนาครูให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญๆได้เป็น
อย่างดีอยู่แล้ว  ผู้บริหารเน้นให้ครูมีกิจกรรมเด่นที่แตกต่างกัน  เช่น  กิจกรรมเล่านิทาน  กิจกรรมศิลปะ  
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมคณิตศาสตร์  เพื่อพัฒนาร่างกาย  ด้านอารมณ์
และจิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว  ส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดีเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โรงเรียนมี
แผนการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการสอนภาษาต่างประเทศให้กับครูปฐมวัย  เพ่ือให้ก้าวทันกับโลกยุค
ปัจจุบัน และมีการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2553  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี  แต่เพ่ือให้เกิดการน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  สถานศึกษา
ควรส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เป็นปัจจุบัน  มีระบบประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 
 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  จุดเด่น  ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา  เช่น  สุรา  บุหรี่  
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์   เกม  เป็นต้น  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายอยู่
เสมอ  โดยการจัดท าโครงการเด็กไทยไร้พุงร่วมกับโรงพยาบาลด่านซ้าย  ออกก าลังกายหน้าเสาธง  เต้นฮู
ลาฮูป  เป็นต้น  มีครูและภูมิปัญญาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะ  ดนตรี  ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง  ท าให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  มีความซาบซึ้ง  รู้คุณค่ามีอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งที่ดีงาม  มีผลการพัฒนา
บรรลุตามปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ผลการพัฒนาตามจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของโรงเรียน  ผลการด าเนินงานต่อโครงการพิเศษอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก   
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จุดที่ควรพัฒนำ  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือการทดสอบแห่งชาติ (O-NET) ได้
คุณภาพต่ ากว่าระดับดี โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ
ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนควรพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสถานศึกษาตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 – 2562) รวมทั้งการส่งเสริมคณะกรรมการ
สถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในการพัฒนาการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และโรงเรียนควรจัดระบบป้องกันภายในด้านการทดสอบจุดเดียว เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
และน าผลการประเมินมาประมวลผลก่อนน าไปใช้ทุก 2 ภาคการศึกษา เพ่ือพัฒนาเนื้อหาสาระ  และ
ปรับปรุงพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 6.1   ผลกำรประเมินภำยนอก  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
(สมศ.)  
             สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  3  (ล่าสุดที่ได้รับรายงานเป็นทางการ) จาก 
สมศ. เมื่อวันที่  22-24  เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2557   บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่เข้าประเมินชื่อ เรวดีวิจัยและ
ประเมินผลมีผลการประเมินดังนี้ (กรณี ประเมินรอบสี่ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ส่วนประเมินรอบสาม
ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้) 
   ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ 
( )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน
การศึกษา 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
ประเภทโรงเรียน 
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  80.08  คะแนน     
 มีคุณภาพระดับ ดี 
รำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จ ำแนกรำยตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จ านวน  6  ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1, 2, 3, 9, 
10, 11 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดี  จ านวน  4  ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 4, 6, 7, 12 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 8 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 5 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จ านวน  -  ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ -  

6.2  ผลการทดสอบปลายปี  
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6.2.1  ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 
(1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

           ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
58.31  ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการเรียนรู้ที่
สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ  หลักการใช้ภาษา, วรรณคดีและวัฒนธรรม  และการเขียน 
เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าสาระการเรียนรู้อ่ืน  

(2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
38.94  ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการเรียนรู้ที่
สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ เรขาคณิต, การวัด  และจ านวนและด าเนินการ  เนื่องจากมี
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าสาระการเรียนรู้อื่น 

        (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ  43.52  ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการ
เรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนา คือ ดาราศาสตร์และอวกาศ  เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

(4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
            ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  34.86  ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  
พบว่า  สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนา คือ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก, ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร  และภาษาและวัฒนธรรม  เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  
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ส่วนที่ 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

จากผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 
2557 ผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนไดก้ าหนดทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (VISION) 
 โรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

2. พันธกิจ (MISSION) 
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม เกิดทักษะชีวิตที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักใน

ความเป็นไทย อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ  โดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู้ 

3. เป้ำหมำย (GOAL) 
จัดการศึกษาโดยสนองนโยบายของรัฐ  ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  ส่งเสริมพัฒนา

นักเรียนให้มีทักษะชีวิตที่ดี  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพและ
ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

4. กลยุทธ์ (STRATEGIC) 
1)  พัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
     -โรงเรียนบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและระบบการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เป็นไป

ตามเป้าหมายของโรงเรียน 
    - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีผลการทดสอบ

ระดับชาติ สูงขึ้นจากฐานเดิมของโรงเรียน 
    - ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
    - ครูจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning  
    - โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีหลากหลายและมีสื่อ ICT อย่างเพียงพอ 
2)  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เสริมสร้างความเป็นไทยและวิถีประชาธิปไตย

โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    - ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
    - ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก 
    - ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    - ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย  มีคุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม  12  ประการ  มีจิตส านึกรักบ้านเกิด รักความเป็นไทย และด ารงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
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     - โรงเรียนด าเนินการรณรงค์เพ่ือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
     - โรงเรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตระหนัก เข้าใจ ถึงโทษของยาเสพติด ตลอดจนภัยคุกคาม

และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ 
     - ผู้เรียนรู้จักวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาของโทษของยาเสพติด ตลอดจนภัยคุกคามและความ

รุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ 
     - โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างจิตจ านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
3)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 

           - ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
    - ครูใช้สื่อ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    - ครูใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ 
    - โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
    - ครูมีวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
    - ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
4. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
   - โรงเรียนส่งเสริมโอกาสทางการเรียนและทุนการศึกษาของผู้เรียนทั้งกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มปกติ กลุ่ม

เป็นเลิศและกลุ่มท่ีมีความจ าเป็นพิเศษให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
   - โรงเรียนจัดห้องสมุดให้มีชีวิตและมีการจัดระบบ 3ดี 
   - โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ เข้า

มาแนะแนวกับผู้เรียน 
   - โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะอาชีพเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของผู้เรียน 
   - โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต   และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
   - โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง 
5)  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ 
   - โรงเรียนด าเนินงานตามระบบการบริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพ P-D-C-A อย่างมี

ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกภารกิจตามหลักธรรมาภิบาล 
   - โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
   - โรงเรียนจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และปรับปรุงสาธารณูปโภคให้สะดวกและเพียงพอ

ต่อความต้องการในโรงเรียน 
   - โรงเรียนด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาครบทุกองค์ประกอบ 
   - โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นโรงเรียนคู่พัฒนา 
   - โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

5.  อัตลักษณ์ผู้เรียน 
 สุขภาพดี  มีวินัย  ใจรักเรียน 
6.  เอกลักษณ์สถำนศึกษำ 
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 การศึกษาดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 

7. เป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2562 
     ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำน 

เป
้ำห

มำ
ย 

 
ปี 

25
62

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ร้อยละ 
82 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดย
การสร้างองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการ PLC 
2. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
3. การพัฒนาเพ่ือตอบสนอง
นโยบายจุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
4. ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
5. พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
6. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
7. ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
8. ส่งเสริมการใช้สื่อ  
เทคโนโลยีในการเรียนรู้  และ
น าเสนอผลงาน 
9. พัฒนากระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
10.พัฒนากระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
11. พัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
12. พัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
13. พัฒนากระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
14. พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ

1)  
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สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
15.  โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
16.พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
17. พัฒนาสุนทรียภาพ 
18. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
19. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
20. พัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน
ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และ
การพัฒนา ผู้เรียนอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม 
2.การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ป้องกันสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงความรุนแรงและ
โรคภัย 
3.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- เฝ้าระวังทันตสุขภาพ 
- งานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
- การแปรงฟัน การล้างมือ 
- จัดซื้อเวชภัณฑ์และยาสามัญ
ประจ าตู้ยาห้องพยาบาล 
- อาหารกลางวัน 
4.พัฒนาสุนทรียภาพ 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ร้อยละ 
84 

1.พัฒนาศักยภาพทางการ
บริหารและระบบการบริหารจัด
การศึกษาในสถานศึกษา 
2. ประชุมเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 
3. โครงการส่งเสริม

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
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หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย ประชาธิปไตยในโรงเรียน   
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของครู 
5. พัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณการเงินและพัสดุ 
6. ให้บริการสาธารณูปโภค 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส ำคัญ 

ร้อยละ 
83 

1. นิเทศภายใน   
2. การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
3. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
4. การพัฒนาเพ่ือตอบสนอง
นโยบายจุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
5. การพัฒนาทักษะ
กระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์
และเขียน 
6. พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
7. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
8. ส่งเสริมการใช้สื่อ  
เทคโนโลยีในการเรียนรู้  และ
น าเสนอผลงาน 
9. การจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน 
10. พัฒนากระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
11. พัฒนากระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
12. พัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
13. พัฒนาสุนทรียภาพและ
กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 
14. พัฒนากระบวนการเรียนรู้

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
15. พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
16. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
17. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
18. พัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน
ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และ
การพัฒนา ผู้เรียนอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
19. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
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ส่วนที่ 3 
                                       แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณ 
1.  แหล่งงบประมำณ   
      แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
ที่มาของงบประมาณ : ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2562 
 

1  เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว จ ำนวนเงิน 
   -  ระดับประถมศึกษา   (1,900 X 744 (จ านวน นร.)) 1,413,600 00 
   -  งบประมาณยกมาจากปีการศึกษา 2561 1,443,250 00 
2  เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)   
   - ระดับประถมศึกษา (480 X 744(จ านวน นร.)) 357,120 00 

  - งบประมาณยกมาจากปีการศึกษา 2561 364,695 00 
3  งบอ่ืน ๆ     
  - งบอาหารกลางวัน(เทศบาลด่านซ้าย) 3,832,000 00 

  - งบเงินรายได้สถานศึกษา    144,000 00 
     
                           รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,554,665 00 
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2. โครงกำรที่จะด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2562 
    2.1 สรุปงบหน้ำโครงกำร 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ชื่อโครงการ 
 

ใช้งบประมาณจาก 
หมายเหตุ 

รายหัว 
อ่ืนๆ 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
งำนบริหำรวิชำกำร    
1.การจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน 5,000  หน้า  20 
2.การพัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และเขียน 

10,000  หน้า  23 

3.การพัฒนาเพ่ือตอบสนองนโยบาย
จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

10,000  หน้า  26 

4.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 400,000  หน้า  29 
5.นิเทศภายใน 4,000  หน้า  32 
6.พัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

70,000  หน้า  35 

7.พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

10,000  หน้า  38 

8.พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 20,000  หน้า  41 
9.พัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

65,300  หน้า  44 

10.พัฒนาสุนทรียภาพและกระบวนการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

137,000  หน้า  48 

11.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

13,500  หน้า  52 

12.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยกระบวนการ PLC 

10,000  หน้า  61 

13.พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

90,000 
 

 หน้า  64 

14.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  275,960 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 

หน้า  69 

15.ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้  และน าเสนอผลงาน 

25,000  หน้า  72 

16.ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 50,000  หน้า  75 
17.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 35,000  หน้า  78 
18.พัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ 27,000  หน้า  81 
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การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
19.พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

20,000  หน้า  83 

20.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  30,000 หน้า  89 
รวม 1,001,800 305,960  
งำนบริหำรทั่วไป    
1.พัฒนาศักยภาพทางการบริหารและ
ระบบการบริหารจัดการศึกษาใน 
สถานศึกษา 

40,000  หน้า  111 

2.กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 2,000  หน้า  114 
3.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 36,000  หน้า  118 
4.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 52,000 3,832,000 

(อุดหนุนอาหารกลางวัน) 

 

หน้า  123 

5.โครงการต่อยอดขยายผลพัฒนาศูนย์ 
การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
เพ่ือขยายผลความรู้ด้านการจัดการขยะ 
ลดใช้พลังงานและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

30,000  หน้า  128 

6.โครงการนวัตกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero  Waste school) 

30,000  หน้า  134 

7.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน   

28,000  หน้า  140 

8.ประชุมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 5,000  หน้า  145 
9.พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และ
การพัฒนา ผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

300,000  หน้า  148 

รวม 523,000 3,832,000  
งำนบริหำรบุคคล    
1.จัดจ้างครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตาม
ภารกิจและความจ าเป็น 

 144,000 
(รายได้สถานศึกษา) 

หน้า  101 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของครู 

154,000 
 

 หน้า  96 

รวม 154,000 144,000  
งำนบริหำรงบประมำณ    
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1.พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
การเงินและพัสดุ 

1,123,905  หน้า  106 

2.ให้บริการสาธารณูปโภค 470,000  หน้า  103 
 1,593,905   

รวมงบประมำณ 3,272,705 

305,960 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 

3,832,000 
(อุดหนุนอาหารกลางวัน) 

144,000 
 (รายได้) 

 

 
 
 
  

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 7,554,665  
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2.2. รำยละเอียดโครงกำร 
บริหำรงำนวิชำกำร 
โครงกำร         กำรจัดท ำงำนวิจัยในชั้นเรียน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงกำร    (   ) โครงการงานประจ า      (   ) โครงการใหม่      ( √ )  โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์ และครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายทุกคน 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร เริ่มต้น  16 พฤษภาคม  2562    สิ้นสุด   15   พฤษภาคม  2563  
งบประมำณ         5,000 บำท 
......................................................... .............................................................................................................. .. 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
หมวด  4  มาตรา  22  ระบุว่าการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาการตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  มาตรา  24 (5)  ก าหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียน  สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  และความแตกต่างของผู้เรียน  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การ
จัดการ  การเผชิญและการประยุกต์ใช้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  เกิดจิตวิทยาศาสตร์และเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  พบว่า  ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มี
วิจารณญาณ  คิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  ควรพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้  แสวงหาค าตอบ  และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ด้วยตนเอง   
 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายจึงได้ตระหนักและมองเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา  เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  และเพ่ือ
เป็นการช่วยเหลือ / แก้ไขปัญหาทางการเรียนรู้ของผู้เรียน  พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหา
ความรู้  แสวงหาค าตอบ  และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง  และเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขึ้น  ผู้รับผิดชอบ จึงได้จัดท าโครงการวิจัยในชั้นเรียนขึ้น และประเมินโครงการดังกล่าวเพ่ือน าผลมาใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดคุณภาพต่อ
ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ / แก้ไขปัญหาทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้  แสวงหาค าตอบและสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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3.  เป้ำหมำย 
1. ด้ำนปริมำณ 

1.1 ผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียนได้รับการช่วยเหลือ / แก้ไขปัญหาทางการเรียนรู้   
ร้อยละ  100 

1.2 ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายทุกคน  จัดท างานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้  
 จ านวน  2  เรื่อง/ ปีการศึกษา 

2. ด้ำนคุณภำพ 
2.1 ผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียน ได้รับการช่วยเหลือ / แก้ไขปัญหาทางการเรียน          
2.2 ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย รู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.3  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2.4  ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้  แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 

4.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือก าหนดแนวทางการ

จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
1.2 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดท าวิจัยใน

ชั้นเรียนแก่ครู 
1.3 อบรมคณะครูเกี่ยวกับการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
1.4 สังเกต ส ารวจ ผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียน 
1.5  ด าเนินการแก้ไขปัญหาผู้เรียนด้วยการท างานวิจัย

ในชั้นเรียน 
1.6 บันทึกและรายงานผลการวิจัย 

ตลอดปีการศึกษา ครูทุกคน 

 
5.  สถำนที่ด ำเนินโครงกำร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
 
6.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ   

กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
1.1 อบรมคณะครูเกี่ยวกับการจัดท าวิจัยใน

ชั้นเรียน 

 5,000  5,000  

รวม  5,000  5,000  
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7.  กำรประเมินผลโครงกำร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.สถิติจ านวนผู้เรียนที่ได้รับการแก้ปัญหา
น้อยลง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
2.ครูมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
3. ครูมี Best  Practice  

แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ 

-แบบส ารวจ 
-ชิ้นงาน/ผลงาน 
-แบบส ารวจ 
- ชิ้นงาน/ผลงาน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ / แก้ไขปัญหาทางการเรียนรู้   
 8.2  ครูค้นพบแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 8.3  ผู้เรียนรู้จักใฝ่หาความรู้  แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 

8.4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

 
(ลงชื่อ)          ผู้เสนอโครงการ      
            (นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์)   

    ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  
                                         
              
                                    (ลงชื่อ)                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร     กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์และเขียน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   มาตรฐานที่  3  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงกำร        (  ) โครงการประจ า (  ) โครงการใหม่  (  ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
                      2. นางสาวศิราภรณ์  วังคีรี 3. นางสาววิภาวรรณ  สมสะอาด 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรโครงกำร  เริ่มต้น  16 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุด 15  พฤษภาคม  2563 
งบประมำณ   10,000 บาท 
............................................................................................................................. ......................................... 

1. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

หมวด 4 มาตรา 24 บัญญัติว่ากระบวนการเรียนรู้ต้องฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัด การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน จากคู่มือการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปี 2559 ในมาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน นอกจากผลการเรียนรู้ ความสามารถ มีทักษะตามหลักสูตรของสถานศึกษาแล้ว นักเรียน
ต้องมีการพัฒนาการด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน มีสมรรถนะที่ส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ  ในทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คุณภาพผู้เรียน เน้นในเรื่องผลการเรียนรู้ของนักเรียนทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา รักการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและ
เต็มศักยภาพ 

โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายจึงได้ตระหนักและมองเห็นความส าคัญของการศึกษา เพ่ือมีประสิทธิภาพ   
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และเพ่ือเป็นการฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีจินตนาการ  จึงได้จัดท า 
“โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้”       

2. วัตถุประสงค์ 
         2.1  ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
         2.2  ผู้เรียนสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
         2.3  ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
         2.4  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

3. เป้ำหมำย 
         3.1   ด้านปริมาณ 

        3.1.1  ผู้นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และเขียนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
        3.1.2  ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสรุปเป็นองค์ความรู้
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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3.2 ด้านคุณภาพ 
        3.2.1  นักเรียนอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 80 

4. วิธีกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การสอนโดยใช้โครงงาน 
   1.1. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการท าโครงงานชนิดของโครงงานและ
ขั้นตอนการจัดท าโครงงาน 
   1.2. ให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้า หาค าตอบในสิ่งที่นักเรียนอยากรู้หรือ
สงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่มตัดสินใจ
ร่วมกัน จนได้ชิ้นงานที่สามารถไปใช้ในชีวิตจริง 
   1.3. น าเสนอโครงงาน 
กิจกรรมที่ 2 การสอนโดยการทดลอง 
   1.1. ผู้สอน/เรียนฝึกก าหนดปัญหาและสมมุติฐานในการทดลองและ 
  1.2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการทดลอง 
  1.3. ทดลอง 
  1.4. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
  1.5. ร่วมอภิปรายผลการทดลองและสรุป 
กิจกรรมที่ 3 ผู้เรียนได้พิจารณาวรรณกรรมและวรรณคดี 
   1.1 ครูให้ความรู้ความหมายของการวิเคราะห์วรรณกรรมเป็นการ
พิจารณา แยกแยะและประเมินค่า การแสดงความคิดเห็น อภิปราย
ข้อเท็จจริง ใครเป็นผู้แต่ง เป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร  มีประโยชน์อย่างไร 
เรื่องท่ีอ่านมีคุณค่าด้านใดบ้างและแต่ละด้านสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
  1.2. ศึกษาจากตัวอย่าง 
  1.3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึก 
  1.4. ร่วมอภิปรายสรุปการอ่านหนังสือทุกประเภทต้องอ่านอย่างพินิจ
พิเคราะห์ คิดพิจารณาแยกแยะหาเหตุผล ข้อดี ข้อเสีย คุณ โทษเพ่ือ
ประเมินคุณค่าแล้วน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจริง 
กิจกรรมที่ 4 การสอนโดยใช้การแก้ปัญหา 
   1.1 ครูและนักเรียนก าหนดปัญหาโดยครูใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น ถามน า 
เล่าเรื่องจากประสบการณ์ หรือสถานการณ์จริงในชุมชน 
   1.2 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา แบ่งกลุ่มหาวิธีแก้ปัญหาในแต่ละข้อหา
แหล่งที่มาของความรู้ 
  1.3. ตั้งสมมุติฐาน เป็นการคาดเดาว่าปัญหาเกิดจากอะไรและมีวิธี
แก้ปัญหาอย่างไร 
  1.4. เก็บรวบรวมข้อมูล   วิเคราะห์ข้อมูล    สรุปผล 

16 พฤษภาคม 2562 -     
15  พฤษภาคม  2563 
 
 
 

    ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
กลุ่มการบริหารงาน
วิชาการ คณะครู
ทุกคน 
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6.   รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม 
ประเภทค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทั้ง  4  กิจกรรม 

  10,000 10,000  

7.  กำรประเมินโครงกำร 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนท าโครงงานได้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 ตรวจผลงาน 1. แบบบันทึกการตรวจผลงาน 

2. นักเรียนบันทึกการทดลอง การสังเกต   
การปฏิบัติงาน 

ตรวจผลงานการเขียน 2. แบบประเมินการการทดลอง  
การสังเกต การปฏิบัติงาน 

3. นักเรียนพิจารณาวรรณกรรมและวรรณคดี
ด้วยการเขียนและพูดแสดงความรู้ ความ
คิดเห็นสรุปองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ตรวจผลงานการเขียน
และฟังการพูดและ
สังเกตการกระท า 

3. แบบประเมินผลงานการเขียน  
การพูดและแบบสังเกตพฤติกรรม 

4. ครูและนักเรียนร่วมก าหนดปัญหา 
วิเคราะห์  ตั้งสมมุติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมกันสรุปข้อมูล 

ซักถาม ตรวจผลงาน 4. แบบประเมินผลงานการเขียน 
การศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูล  
การตอบค าถามและแบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

         8.1  ผู้เรียนสามารถสรปุความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 
         8.2  ผู้เรียนสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
         8.3  ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
         8.4  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

               
                      

      (ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวศิราภรณ์  วังคีรี) 
                ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร         กำรพัฒนำเพื่อตอบสนองนโยบำยจุดเน้นตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

          มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงกำร    (   ) โครงการงานประจ า      (   ) โครงการใหม่      ( √ )  โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์ และกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร เริ่มต้น  16 พฤษภาคม  2562    สิ้นสุด   15   พฤษภาคม  2563  
งบประมำณ         10,000 บำท 
........................................................ ............................................................................................................ ... 
1.  หลักกำรและเหตุผล  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา  54  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุก
คนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย   รัฐมีหน้าที่ด าเนินการ  ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการศึกษามีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 

การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ถนัดของตน  และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ       
ส าหรับด้านคุณลักษณะของผู้เรียนมีการก าหนดจุดเน้น เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะของการเป็น 
พลเมืองที่รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรลุเชิงพฤติกรรมตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.  2551 มีคุณลักษณะนิสัยตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ได้แก่ ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการศึกษาและการท างาน และบรรลุตามคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต  การน าจุดเน้นดังกล่าวไปสู่การ
ปฏิบัติ ต้องมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัด ความ
สนใจ และศักยภาพของผู้เรียน 
2.  วัตถุประสงค์      

1. เพ่ือให้นักเรียน มีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล มีค่านิยมตามคุณลักษณะของโรงเรียน
สุจริต 
          2. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี  ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
          3. เพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ น้อมน าพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10   มาปรับใช้ในชีวิต 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 ด้ำนปริมำณ 
 1.  นักเรียนทุกคนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากลมีค่านิยมตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
           2.  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี  ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
           3.  นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 
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3.2 ด้ำนคุณภำพ 
1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากลมีค่านิยมตาม 

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตทุกคน 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี  ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ  ศาสน์  

กษัตริย์  ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมทุกคน 
  3. นักเรียนทุกคนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ  น้อม
น าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10   มาปรับใช้ในชีวิต 
 
4. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรมขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ด าเนินตามโครงการ 
3. ประเมินผลโครงการ 
4.รายงานผลโครงการ 

  16 พฤษภาคม 2562  
ถึง 
31 มีนาคม  2563 
31 เมษายน  2563 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
คณะครูกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
ประไพศิลป์ 

5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร         ห้องเรียนทุกชั้นของโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
6.   รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

กิจกรรม 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
1.  ทดสอบนักเรียนทุกคนด้านสมรรถนะส าคัญ และ
ประเมินค่านิยมตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
2. ประเมินนักเรียนทุกคนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รัก
สามัคคี  ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ  ศาสน์  
กษัตริย์  ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด 
คุณลักษณะและพฤติกรรมตัวชี้วัดเกี่ยวกับพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
3.  ส ารวจนักเรียนทุกคนเพ่ือให้ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
 ค่ำใช้จ่ำย  จัดท าแบบทดสอบและแบบประเมิน 

   
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 

10,000 

 

รวมทั้งสิ้น    10,000  
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7.กำรประเมินผลโครงกำร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. .นักเรียนทุกคนได้รับการประเมินด้านสมรรถนะ
ส าคัญ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเยี่ยม ประเมิน
ค่านิยมตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการประเมินและผ่าน เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี  ปรองดอง สมานฉันท์ 
รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ภูมิใจในความเป็นไทย 
ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเยี่ยม 
3.  นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ศักยภาพน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน
หลวงรัชกาลที่ 10 มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 
 

1. ทดสอบ /ประเมิน 
 
 
2. ทดสอบ/แบบประเมิน 
 
 
 
 
3.ทดสอบ /เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

1. แบบทดสอบ /แบบประเมิน 
 
 
2. แบบทดสอบ/แบบประเมิน 
 
 
 
 
3.แบบทดสอบ/เกียรติบัตร 
ภาพกิจกรรม 

 
8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนบรรลุผลการประเมิน สมรรถนะส าคัญ ประเมินค่านิยมตามคุณลักษณะของโรงเรียน
สุจริตในระดับดีเยี่ยม 
 8.2  ครูค้นพบแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและส่งเสริมผู้เรียนตามความ
ต้องการของนักเรียนทุกคน 
          8.3  ผู้เรียนรู้จักใฝ่หาความรู้  แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน  
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

8.4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 

  (ลงชื่อ)       ผู้เสนอโครงการ      
             (นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์)   

    ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  
                                         
              
                                   (ลงชื่อ)                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร   กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์   นายรชตะ  เอกรุ่งโรจน์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม  2562 – 15  พฤษภาคม  2563 
งบประมาณ   400,000  บาท 
..................................................................................................................................................... ......... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดนโยบายการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทางวิชาการ  กีฬา  ดนตรี  ศิลปหัตถกรรมและการแสดงต่างๆ ของนักเรียนเป็นระยะ เวลาหลายปติดต่อ
กันมา  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านวิชาการ  ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  ศิลปะ  การแสดง  
และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  
 การจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ  
ที่ 2) พ.ศ. 2545  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  โรงเรียนจึง
ส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัด  ความสามารถ  และเป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะต่างๆ ในระดับโรงเรียน กลุ่มคุณภาพการศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับภาค  
รวมทั้งระดับ ประเทศ  เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ซึ่งแสดงถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
2.วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ 

2. เพ่ือให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านกีฬา  ศิลปะ  นาฎศิลป์  และสิ่งประดิษฐ์ 
3. เพ่ือเป็นการค้นหาผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านต่างๆ 

 4. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน 
3. เป้ำหมำย 

3.1   ด้ำนปริมำณ 
  3.1.1   นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
  3.1.2  จ านวนนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ 
  3.1.3  ครูทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูโรงเรียนอ่ืน 
  3.1.4  นักเรียนร้อยละ  80  เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 
  3.1.5  นักเรียนร้อยละ  70  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ 
 3.2   ด้ำนคุณภำพ 
  3.2.1  นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ 
  3.2.2  นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬา  ศิลปะ  นาฎศิลป์  และสิ่งประดิษฐ์ 
  3.2.3  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านต่างๆ และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง      
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
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4.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

งำน/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุม  วางแผน  เสนอโครงการ เมษายน 2562 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2.แต่งตั้งคณะท างาน เมษายน 2562 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
3.ด าเนินการตามกิจกรรมในโครงการ 
1)  คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันทุก
กิจกรรมในโรงเรียน 

สิงหาคม  2562 คณะครูทุกคน 

2) ฝึกซ้อมนักเรียนทุกกิจกรรม กันยายน  2562  คณะครูทุกคน 
3) น านักเรียนเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มคุณภาพ
การศึกษา 

ตุลาคม  2562 
คณะครูทุกคน 

4) ฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเข้าแข่งขันในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ตุลาคม – พฤศจิกายน  
2562 

คณะครูทุกคน 

5) น านักเรียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

พฤศจิกายน  2562 
คณะครูทุกคน 

6) ฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเข้าแข่งขันในระดับภาค 
ตุลาคม – พฤศจิกายน  

2562 
คณะครูทุกคน 

7) น านักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาค ธันวาคม 2562 คณะครูทุกคน 
4. ประเมินผลและรายงานผล มีนาคม  2563 ประไพศิลป์ รชตะ 

 
5.  สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  อ าเภอด่านซ้าย จ. เลย  สถานทีจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
6.  งบประมำณ 
 6.1  งบประมาณ จ านวน   400,000   บาท 
 6.2   รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ค่าวัสดุฝึกและเอกสาร - - 152,000 152,000 
2. ค่าอาหาร - 58,000 - 58,000 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและครู - 50,000 - 50,000 
4. ค่าเช่าเหมารถไปแข่งขัน - 100,000 - 100,000 
5. ค่าท่ีพัก 40,000 - - 40,000 

รวม 40,000 208,000 152,000 400,000 
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7.  กำรประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. จ านวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรม 
2. จ านวนนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู 

-  ตรวจสอบ 
-  ตรวจสอบ 
- รายงานการศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- แบบตรวจสอบ 
- แบบตรวจสอบ 
- แบบรายงาน 
 

 
  
 

(ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ      
(นายรชตะ  เอกรุ่งโรจน์)   

                       ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  
                                          

 
  (ลงชื่อ)            ผู้อนุมัตโิครงการ 

         (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  
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โครงกำร   นิเทศภำยใน   
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางดวงทิพย์  สุวรรณโมลี 
                                          2. นางสาวลัดดาวัลย์  ม้าวมงคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม  2562 – 15  พฤษภาคม  2563 
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน ( √ ) ทักษะด้านวิชาการ  
        ( √ ) ทักษะด้านวิชาชีพ   ( √ ) ทักษะชีวิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.     หลักกำรและเหตุผล 
  การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการที่จะท าให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เป็นการท างานร่วมกันเป็นทีม  เพื่อช่วยพัฒนาเพ่ือนร่วมงานให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น  ไม่ใช่เป็นการคอยจับผิด  ต้องมีการยอมรับและให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน  โดยการให้ค าปรึกษา แนะน า  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู  
ช่วยให้ครูรู้จักช่วยเหลือและพ่ึงตนเอง  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  สามารถที่จะวิเคราะห์  แยกแยะปัญหา
ต่างๆ ได้รวมทั้งการเสริมสร้างก าลังใจของผู้บริหาร  จะมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้บริหารจะต้องถือว่าการนิเทศการศึกษาเป็นงานในความ
รับผิดชอบของผู้บริหารโดยตรง อาจด าเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนก็ได้  การนิเทศภายในโรงเรียน
ต้องได้รับความร่วมมือจากท้ัง  3  ฝ่าย คือผู้บริหาร   ผู้นิเทศ   และผู้รับการนิเทศ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1    เพ่ือนิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
 2.2   เพ่ือให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. เป้ำหมำย 
 3.1    ด้ำนปริมำณ 
  1)  ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสังเกตการสอนอย่างน้อย 1   ครั้ง / เดือน / ชั้นเรียน 
  2)  บุคลากรได้รับการนิเทศทุกคน 
 3.2   ด้ำนคุณภำพ 
  1)  มีแผนการนิเทศที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 2)  มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 3)  มีการน าผลการนิเทศ ติดตามตรวจสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระ 
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4.  แผนการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา 

1.  วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าแบบบันทึกการนิเทศและตารางการนิเทศ 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการนิเทศ 
กิจกรรมที่ 3  ติดตามตรวจสอบการด าเนินการ 

พฤษภาคม  2562 
ถึง มีนาคม  2563 

 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ด าเนินการ(Do) 
กิจกรรมที่ 1  จัดท าแบบบันทึกการนิเทศและตารางการนิเทศ   
                - ประชุมชี้แจง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
                - จัดท าสมุดบันทึกการนิเทศ 
                - จัดท าตารางการนิเทศ 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการนิเทศ 
                - โดยผู้บริหาร 
                - โดยครูผู้สอนแลกเปลี่ยนกันนิเทศ 

 
พฤษภาคม  2562 
 
 
 
พฤษภาคม ถึง มีนาคม 2563 
 
 

2. สรุปและประเมินผล (Check) 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
ประเมินผลเพื่อสรุปและประเมินผล 

มีนาคม 2563 

3. น าผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 
แจ้งผลสรุปการด าเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการครั้งต่อไป 

เมษายน 2563 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

จัดท าสมุดนิเทศประจ าตัวครูทุกคน 
   - จัดท าแบบฟอร์มการนิเทศ 
   - จัดซื้อสันรูดและปกพลาสติก 

- - 4,000 4,000 

รวม 4,000 
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6.   กำรประเมินผลโครงกำร  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ 
ประเมินผล 

1.  จ านวนครั้งที่ผู้บริหารนิเทศภายใน ส ารวจ / นิเทศ - สมุดนิเทศ 
2.  ครูทุกคนได้รับการนิเทศ ส ารวจ / สัมภาษณ์ 

นิเทศ 
- สมุดนิเทศ 
- แบบสัมภาษณ์ 

3.  ครูน าผลการนิเทศไปปรับปรุง 
     การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ส ารวจ / สัมภาษณ์ 
 

- สมุดนิเทศ 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ครูได้รับการนิเทศครบทุกคน และน าผลการนิเทศไปวางแผนจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป 
 
 
     (ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ    

                                                           (นางดวงทิพย์  สุวรรณโมลี) 
       ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย     
      

                             (ลงชือ่)                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร     พัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
มำตรฐำนกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    มาตรฐานที่  1 คุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงกำร        (  ) โครงการประจ า (  ) โครงการใหม่  (  ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
                      2. นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์ 3. นางสาวศิราภรณ์  วังคีร ี
   4. นางสาววิภาวรรณ  สมสะอาด 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรโครงกำร  เริ่มต้น  16 พฤษภาคม  2562 สิ้นสุด 15  พฤษภาคม  2563 
งบประมำณ   70,000 บาท 
............................................................................................................................. ......................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

ในปีการศึกษา 2551  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2551  ให้ใช้อย่างทั่วถึงในปีการศึกษา  2553  โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร 

จากยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  มีวิสัยทัศน์ คือ ประเทศมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ( ข้อ 3 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อม
ทางกายใจ  สติปัญหา  มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มีระเบียบวินัย  เคารพ
กฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้คุณค่าความเป็นไทย  มีครอบครัวที่มั่นคง มีกรอบแนวทางท่ีต้องให้
ความส าคัญคือพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมทั่วถึง  สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีและสร้างความดีมีสุขของครอบครัวไทย  เสริมสร้างบทบาท
ของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

ที่ส าคัญคือประเด็นส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา  54  
รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   รัฐมีหน้าที่ด าเนินการ  ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัด
การศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ถนัดของตน  และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ       
2.วัตถุประสงค์   
 1.  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2.  เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาไทย   และช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการ
เรียนภาษาไทย 
 3.  นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทยและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น  
3. เป้ำหมำย 

3.1  ด้ำนปริมำณ 
  1. นักเรียนชั้น ป.1-3  อ่านออก เขียนได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน ทักษะชีวิต ทักษะสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
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  2  นักเรียนชั้น ป.4-6  อ่านคล่อง เขียนคล่อง มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน ทักษะชีวิต ทักษะ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  
 3.2  ด้ำนคุณภำพ 
  1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  2.  นักเรียนชั้น ป.1-3  อ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้น ป.4-6  อ่านคล่อง เขียนคล่อง มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน ทักษะชีวิต ทักษะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
4. วิธีกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ด าเนินตามโครงการ 
4. ประเมินผลโครงการ 
5.รายงานผลโครงการ 

  เม.ย. 2562   ถึง 
31 มี.ค. 2563 
 
 
1 เมษายน  2563 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 
ประไพศิลป์ 

 
5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร      
  ห้องเรียนทุกชั้นของโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
 
6. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

 
 
 
 

กิจกรรม 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  
    1.1 การทดสอบการอ่าน  การเขียน ชั้น ป.1-6 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
    1.2 การทดสอบ/ประเมินการมีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน ทักษะชีวิต ทักษะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ตามช่วงวัย  
ค่ำใช้จ่ำย  จัดท าแบบทดสอบและแบบประเมิน 
กิจกรรมที่ 2 
    2.1 การแข่งขันตอบค าถามจากสารานุกรมไทย 
    2.2 การแข่งขันต่ออักษรภาษาไทย (ค าคม) 
    2.3  การทดสอบ O - Net 

  
 
 
 
 
 
 
 
10,000 
25,000 
10,000 

 
 
 
 
 
 

25,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

25,000 
 

10,000 
25,000 
10,000 

 

รวมทั้งสิ้น    70,000  
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7.กำรประเมินผลโครงกำร 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนชั้น ป.1-6 อ่านออก  เขียนได้ อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง ตามช่วงชั้น 
2. นักเรียนชั้น ป1-6 มีมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน ทักษะ
ชีวิต ทักษะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  
 

1. ทดสอบ 
  
2. ทดสอบ 
3. ทดสอบ/แบบประเมิน 
(แบบรายงาน) 

1. แบบทดสอบ  
 
2. แบบทดสอบ 
3. แบบทดสอบ/แบบ
ประเมิน 
(แบบรายงาน) 

 
 
 
 
     (ลงชื่อ)       ผู้เสนอโครงการ    

                                                           (นางสาววิภาวรรณ  สมสะอาด) 
        ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย     
      

                             (ลงชือ่)                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร   พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่  1,3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ผู้รับผิดชอบ       1. นางอวยพร  อ ามะเหียะ 2. นายสิทธิกร  กุลชาติ 
                                3. นางลดาภรณ์  แสนเมือง 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    16 พฤษภาคม  2562  -  15 พฤษภาคม  2563 
ตอบสนองต่อการ พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนใน ( )ทักษะด้านวิชาการ ( )ทักษะด้านวิชาชีพ  
                                                           ( )ทักษะชีวิต                
............................................................................................................................. ........ 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ 
มีทักษะในการท างานเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี
สาระส าคัญในการเรียนรู้ได้แก่  การด ารงชีวิตและครอบครัว  การออกแบบเทคโนโลยี  เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร และการอาชีพ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เกี่ยวข้องกับ
สะเต็มศึกษาโดยตรง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้น 
  

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและสะเต็มศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างานและการปฏิบัติในวิชากานงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น 
 2.3  เพ่ือเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2.4  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 ด้ำนปริมำณ 
  1. ครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดท าแผนการเรียนรู้ทีน่้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทุกคนทุกคน   
  2. ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน  และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น ภาคเรียนละ 2  ครั้ง   

3. ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีใช้จัดกิจกรรมกระบวนการการเรียนรู้สะเต็ม 
ศึกษา  ภาคเรียนละ  1  เรื่อง 

4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยีกับ 
หน่วยงานอื่นปีละ  1  ครั้ง 
 

5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ร้อยละ  30 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  6.  นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทางวิชาการในระดับกลุ่ม เขต ภาค ปีละ 1  ครั้ง 
  7. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 3 
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 3.2 ด้ำนคุณภำพ 
                     1. ครูการงานอาชีพน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บูรณาการกับการ 
เรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2. มีการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
3. นักเรียนมีทักษะในการท างานและการปฏิบัติในวิชากานงานอาชีพและเทคโนโลยีสูง

และได้เรียนรู้ฝึกกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4. กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน 
งาน/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงรายละเอียด
ของโครงการ 

เมษายน 62 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย นางอวยพร 
นายสิทธิกร 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ เมษายน 62 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ผู้อ านวยการ 
3.ด าเนินการตามโครงการ 
3.1 ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ 
3.2  ครทูี่ใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
3.3 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีจัดกระบวนการ
เรียนรู้การงานฯ 
3.4จัดกิจกรรมให้เข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น 
3.5 ประกวดแข่งขันงานด้านการงาน
อาชีพฯ 
3.6 จัดหา/สร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดผล
ตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
ชั้นนั้นๆ 

 
เมษายน 62 
 
พฤษภาคม 62  
ถึง  มีนาคม  63 
 
 
 
 
 
มกราคม  63  

โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ครูสอนการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยีทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  ประเมินติดตามผลการด าเนิน
โครงการของแต่ละชั้นเรียน 

มีนาคม 63 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย นางอวยพร 
นายสิทธิกร 

5.  รายงานผลตามโครงการ มีนาคม 63 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย นางอวยพร 
นายสิทธิกร 

5. งบประมำณจ านวน  10,000  บาท 

รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

วัสดุ 

จัดซื้อวัสดุส าหรับสอนแผนการจัดการเรียนรู้  
สื่อการเรียน  และท าแบบทดสอบ 

- - 3,000 3,000 

จัดซื้อวัสดุวัสดุงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง - - 7,000 7,000 
           รวมทั้งสิ้น - - 10,000 10,000 
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6.กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

 
 
                                                            
                                                     (ลงชื่อ)              ผู้เสนอโครงการ 
                                                              (นางอวยพร  อ ามะเหียะ) 
                                                            คร ูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
 
             

   (ลงชื่อ)          ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร     พัฒนำและใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่  2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางสาวลัดดาวัลย์  ม้าวมงคล   

2. นางดวงทิพย์  สุวรรณโมลี 
ลักษณะของโครงการ     (        )  โครงการใหม่          (       )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      16 พฤษภาคม  2562  -  15 พฤษภาคม  2563 
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน ( )ทักษะด้านวิชาการ 

( ) ทักษะด้านวิชาชีพ ( )  ทักษะชีวิต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักกำรและเหตุผล     
                ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 4 มาตรา  25  ได้ระบุไว้ว่า  รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อย่างอ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  ถือเป็นตัวแทนของรัฐในการ
จัดการศึกษา และด าเนินการตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอันเป็นหลักการร่วมกัน
ในการจัดการศึกษา  ดังนั้น  จ าเป็นต้องมีการจัดแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนให้เรียนได้เต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับท้องถิ่น 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
       2.2 เพ่ือสนับสนุนให้ครู จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
      2.3  เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้ ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง       
3.  เป้ำหมำย 
       3.1 เชิงปริมาณ 
             1.  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการปรับปรุง  ร้อยละ 80 

   2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 80 
   3. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ ร้อยละ  80 

             4.  จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างน้อย 30  ชั่วโมง/ชั้น/ป ี
               
       3.2  เชิงคุณภาพ 
              1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ในระดับดีเยี่ยม 
              2.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
 ในระดับดีเยี่ยม 

4. นักเรียนมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้  ใฝ่เรียนรู้  ในระดับดีเยี่ยม 
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 4.  แผนกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
กิจกรรมที่ 2 ส ารวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ือท าการปรับปรุง 
กิจกรรมที่ 3  ส ารวจวัสดุครุภณัฑ์ประจ าห้องต่างๆ 
กิจกรรมที่ 4 การใช้แหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 5 ติดตามตรวจสอบการด าเนินการ 

พฤษภาคม  2562 
ถึง มีนาคม  2563 

2.ด าเนินการ(Do) 
กิจกรรมที่ 1ประชุมชี้แจง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 2 ส ารวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ือท าการปรับปรุง 
        ด าเนินการส ารวจและปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆดังนี้ 
          - ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์  
          - ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 

- ปรับปรุงห้องภาษาอังกฤษ 
- ปรับปรุงห้องสมุด 
- ปรับปรุงร้านสหกรณ์ 
- ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ 
-ปรับปรุงห้องดนตรี 
-ปรับปรุงห้องทัศนศิลป์ 
- ปรับปรุงห้องงานอาชีพ 

กิจกรรมที่ 3  ส ารวจวัสดุครุภณัฑ์ประจ าห้องต่างๆ 
- ส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ประจ าห้องต่างๆ 
- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจ าห้องต่างๆ 

กิจกรรมที่ 4 การใช้แหล่งเรียนรู้ 
- ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
- นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

พฤษภาคม  2562 
 
พฤษภาคม ถึง กุมภาพันธ์  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม ถึง กุมภาพันธ์  2563 
 
 
 
พฤษภาคม ถึง มีนาคม 2563 
 

3.สรุปและประเมินผล (Check) 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
ประเมินผลเพื่อสรุปและประเมินผล 

มีนาคม 2563 

4.น าผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 
แจ้งผลสรุปการด าเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการครั้งต่อไป 

เมษายน 2563 
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5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 จ านวน 20,000  บาท 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

ค่าใช้จ่าย 
1.1 จัดซื้อวัสดุส าหรับปรับปรุงห้อง
ต่างๆ 
1.2  จัดซื้อ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

 
 
 
 

  
10,000 
 
10,000 
 

 
10,000 
 
10,000 
 

รวม 20,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 
6. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ที่
เหมาะสมประยุกต์ใช้ ในการ
จัดการเรียนรู้ 
2.ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
3.นักเรียนใช้แหล่งรู้ในโรงเรียน  

1.ส ารวจ 
 
 
2.ส ารวจ 
 
3.ส ารวจสถิติการใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้ 

1.แบบส ารวจ 
 
 
2.แบบส ารวจ 
 
3.แบบส ารวจการใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
 
 
                                             (ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ 
                                                     (นางสาวลัดดาวัลย์  ม้าวมงคล) 
                                                       คร ูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  

 
                         (ลงชื่อ)                     ผู้อนุมัติโครงการ 

                            (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร      พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.  นายรชตะ  เอกรุ่งโรจน์   2. นางสาวลัดดาวัลย์   ม้าวมงคล 
   3.  นางสาวพัชรี   จันทะคีรี 4. นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์ 
ลักษณะโครงการ   (     )  โครงการใหม่          (  )  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     16  พฤษภาคม  2562 -  15 พฤษภาคม  2563 
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน  () ทักษะด้านวิชาการ   
                                                                       (  ) ทักษะด้านวิชาชีพ    (  ) ทักษะชีวิต    
..................................................................................................................................... ...................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545      
ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามความสามารถ  
มีความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์  ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้  จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดา  ผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ  สอดคล้องกับการศึกษาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
2551  ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ซึ่งเป็นก าลังของชาติ  ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  
คุณธรรม  มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ  แต่จากศึกษาผลการ
ทดสอบในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่  6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  ระหว่างปีการศึกษา  2557 – 2559 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่น่าพึงพอใจ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุถึงมาตรฐาน ตัวชี้วัดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
2.วัตถุประสงค์   
 1.  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2.  เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ และช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการ
เรียนคณิตศาสตร์ 
 3.  นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 4.  เพื่อส่งเสริมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์  
3. เป้ำหมำย 

3.1  ด้านปริมาณ 
  1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกคน 
  2. ครูมีและใช้สื่อการสอนคณิตศาสตร์ทุกคน 
  3. จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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 4. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีบันทึกการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์  และมีบันทึกการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ทุกคน 

5.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 
6.  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็ม

ศักยภาพทุกคน 
 3.2  ด้านคุณภาพ 

 1.  นักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้รับการส่งเสริมให้เต็มศักยภาพ  และมี
การช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ 
  2. นักเรียนมีทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
4.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม / ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนการ
เรียนรู้ สร้างและใช้สื่อการสอน
คณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมชี้แจง 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.3 ศึกษาหลักสูตร 
1.4 จัดท าแผนการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
1.5 ครูสร้างและใช้สื่อการสอน

คณิตศาสตร์ 

ตลอดปีการศึกษา  ครูคณิตศาสตร์ทุกคน 

กิจกรรมที่  2  ค่ายคณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมชี้แจง 
1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
1.3 จัดท าคู่มือค่ายคณิตศาสตร์ 
1.4 จัดกิจกรรมค่าย

คณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนชั้น ป.5-6 

1.5 ประเมิน สรุปและรายงาน
ผลการจัดกิจกรรม 

สิงหาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

 นางวิไลวรรณ   แพงศรี 
นายรชตะ  เอกรุ่งโรจน์ 
นางสาวลัดดาวัลย์     
ม้าวมงคล 
นางสาวพัชรี   จันทะคีรี 
นางสาวสุพัตรา        
สิงห์สถิต 
นางสาวชัชสุดา อาจศักดี 
 

กิจกรรมที่  3  พัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1.1 คัดกรองนักเรียนที่มี

ตลอดปีการศึกษา  ครูคณิตศาสตร์ทุกคน 
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ความสามารถหรือมีปัญหา
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  1.2 จัดกิจกรรมเสริมนักเรียนที่
มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
  1.3 จัดกิจกรรมซ่อมนักเรียนที่
มีปัญหาทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่  4  จัดหา/ สร้าง
แบบทดสอบเพ่ือวัดผลที่ตรงกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรชั้นนั้นๆ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1.1 ครูศึกษาหลักสูตร 
มาตรฐาน และตัวชี้วัดของ
หลักสูตรชั้นนั้นๆ 
  1.2 จัดหา/ สร้างแบบทดสอบ
เพ่ือวัดผลที่ตรงกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรชั้นนั้นๆ 

ตลอดปีการศึกษา  ครูคณิตศาสตร์ทุกคน 

กิจกรรมที่  5  ส่งเสริมเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์  ดังนี้  

1.1 กิจกรรมการแข่งขัน   
เอแม็ท ระดับประเทศ 

1.2 กิจกรรมการแข่งขันซูโด
กุ ระดับประเทศ 

1.3 การแข่งขันเพชรยอด
มงกุฎคณิตศาสตร์ 

   
 
นายรชตะ  เอกรุ่งโรจน์ 
นางสาวพัชรี   จันทะคีรี 
นางสาวสุพัตรา   
สิงห์สถิตย์ 
นางสาวชัชสุดา อาจศักดี 
 

5.  สถำนที่ด ำเนินโครงกำร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
 
6.  งบประมำณ 
   6.1  งบประมาณจ านวน  65,300  บาท   

กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่  2  ค่ายคณิตศาสตร์ 
  1.1 จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
ส าหรับนักเรียนชั้น ป.5-6 

 3,000 7,000 10,000  
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กิจกรรมที่  4  จัดหา/ สร้าง
แบบทดสอบเพ่ือวัดผลที่ตรงกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
ชั้นนั้นๆ 
  1.1 จัดหา/ สร้างแบบทดสอบ
เพ่ือวัดผลที่ตรงกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรชั้นนั้นๆ 

  10,000 10,000  

กิจกรรมที่  5  ส่งเสริมเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์  ดังนี้  
1.1กิจกรรมการแข่งขันเอแม็ท 
ระดับประเทศ 
1.2การแข่งขันซูโดกรุะดับประเทศ 
1.3การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
คณิตศาสตร์ 

 
 
 
16,200 
 
 
3,800 
 

 
 
 
17,000 
 
 
3,800 

 
 
 

4,500 

 
 
 

37,700 
 

 
7,600 

 

รวม 20,000 3,000 27,000 65,300  
7.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ

นักเรียน  

- ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ 

 
-  ส ารวจ 

 

 
- แบบส ารวจ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการสอนคณิตศาสตร์ทุกคน 
 8.2  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีบันทึกการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์  และมีบันทึกการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ทุกคน 

8.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 

  
  (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ        

 (นายรชตะ  เอกรุ่งโรจน์)     
          ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย          

 
 

  (ลงชื่อ)       ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร                   พัฒนำสุนทรียภำพและกำรบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระศิลปะ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1,3  
ลักษณะโครงการ             ตอ่เนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นางอมลวรรณ  แก้วโสม          2.. นางสาวชิดกมล  เกษทองมา 
                              3. นายรชตะ  เอกรุ่งโรจน์           4. นางสาวใบชา  สุทธ ิ      
           5. นางสาวลัดดาวัลย์  ม้าวมงคล    6. นางจิตประไพ  เทพวีระกุล 
                              7. นายกฤษฎา    กมลรัตน์          8. นางสาวเพชรไพลิน  วิโรจน์รัญจวน  
                              9. นายนายนายพีระพงษ์  เนธิบุตร                                                                                                                  
ระยะเวลาด าเนินการ       16  พฤษภาคม  2562 –  15  พฤษภาคม  2563 
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน (/) ทักษะด้านวิชาการ   
                                                                      (/) ทักษะด้านวิชาชีพ  (/) ทักษะชีวิต    
......................................................................... .....................................................................................  
1.หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 
มาตรา 25  ได้ระบุไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินการและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  
ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์  สวนสัตว์ สวนสาธารณะ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์การ
กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อ่ืน  อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ แหล่งเรียนรู้
ดังกล่าวมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ส านัก
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีองค์กร โครงสร้างการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบดี   
            โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ถือเป็นตัวแทนของรัฐในการจัดการศึกษาและด าเนินการตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ อันเป็นหลักการร่วมกันในการจัดการศึกษา ดังนั้น
จ าเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนให้เรียนได้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
เหมาะสมกับท้องถิ่น ซึ่งการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีความส าคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก เป็นวิชาที่
สร้างพ้ืนฐานในการใช้ชีวิตประจ าวันและเป็นพ้ืนฐานในการเรียนในระดับสูงขึ้น ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้เรียน
ส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญความสนใจในรายวิชานี้เป็นอย่างมากเพราะผู้เรียนชอบการแสดงออกและมี
ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ต้องการที่จะหาเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ตระหนักถึงความส าคัญ จึงได้จัดโครงการพัฒนาสุนทรียภาพและกระบวนการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะขึ้น เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้น ให้นักเรียน
มีความรู้ ความสามารถในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์  
                     1.  ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในด้านนาฏศิลป์  ด้านศิลปะ  และด้าน
ดนตรี  และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 

2.  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะทางด้าน การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสูงขึ้น           
                     3. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะสูงขึ้น 
                     4. เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
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3. เป้ำหมำย 
          3.1 เชิงปริมำณ 
            3.1.1 นักเรียนมีความม่ันใจในการแสดงออก ร้อยละ 80 
  3.2 เชิงคุณภำพ 
                     3.2.1 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นคง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  3.2.2 ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น 
  3.2.3 ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี กีฬาและนันทนาการ
ตามจินตนาการ 
  3.2.4ผู้เรียนมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้ รักและภูมิใจ เป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา ชุมชน 
และท้องถิ่น 
4. วิธีกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม  ระยะเวลำ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั้นเตรียมการและการวางแผน
ด าเนินงาน 
      1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
      1.2จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการ/
ปฏิทินงานการจัดกิจกรรม 
       1.3 ประชุมครู และคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
 
 
 
เมษายน  2562 

 
 
 
 
นางอมลวรรณ  แก้วโสม 
 
 
 

2. ขั้นด าเนินการ/ปฏิบัติการตามแผน 
ด้ำนนำฏศิลป์ 
     -    จัดซื้อชุดการแสดงนาฏศิลป์ 

 
พฤษภาคม 2562  - 
มีนาคม 2563 

 
นางอมลวรรณ  แก้วโสม 
 

   -    จัดซื้อเครื่องประดับ  ตลอดปีการศึกษา นางอมลวรรณ  แก้วโสม 
- โปสเตอร ์ท่าร าต่างๆ ตลอดปีการศึกษา นางอมลวรรณ  แก้วโสม 

กรอบรูปตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง ตลอดปีการศึกษา นางอมลวรรณ  แก้วโสม 
- เครื่องส าอาง ตลอดปีการศึกษา นางอมลวรรณ  แก้วโสม 

อุปกรณ์ท าเครื่องประดับศิลาภรณ์                ตลอดปีการศึกษา นางอมลวรรณ  แก้วโสม 
-   จัดซื้อหน้ากากผีตาโขน ตลอดปีการศึกษา นางอมลวรรณ  แก้วโสม 
-   จัดซื้อชุดการแสดงผีตาโขน ตลอดปีการศึกษา นางอมลวรรณ  แก้วโสม 
- จัดซื้อชุดการแสดงพ้ืนบ้าน ตลอดปีการศึกษา นางอมลวรรณ  แก้วโสม 
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ด้ำนศิลปะ 
-  จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนห้อง

ศิลปะ  

 
พฤษภาคม 2562  - 
มีนาคม 2563 

 
นางอมลวรรณ  แก้วโสม 
นางสาวชิดกมล  เกษทองมา 
นายพีระพงษ์  เนธิบุตร 

ด้ำนดนตร ี
- จัดซื้ออุปกรณ์ วงโยธวาฑิต 
- จัดซื้ออุปกรณ์ วงดนตรีพ้ืนบ้าน         

พฤษภาคม 2562  - 
มีนาคม 2563 

นายรชตะ  เอกรุ่งโรจน์ 
นางอมลวรรณ  แก้วโสม 
นายนายพีระพงษ์  เนธิบุตร 

     -จัดอบรมทักษะการใช้ดนตรีบ าบัด   
(1 to 5 piano ) ให้กับครูในโรงเรียน 
     -คัดกรองเด็กบกพร่องการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเพ่ิมเติม 
     - จัดอบรมครู-ผู้ปกครองกลุ่มเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้และ
ผู้ปกครอง 
    - จัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษกิจกรรม
ดนตรีบ าบัดส าหรับนักเรียน 
    - กิจกรรมการเรียนรู้ “1 to 5 
pino” & “Play and learn” ส าหรับ
นักเรียน 

พฤษภาคม 2562  - 
มีนาคม 2563 

นางดาวใจ พรหมสาขา ฯ 
 
 
ครูประจ าชั้น 
 
ครูประจ าชั้น 
 
ครูบริการสอนเสริม 
น.ส.ชฎาภรณ์ พิมพ์วัน 
ครูบริการสอนเสริม 
น.ส.ชฎาภรณ์ พิมพ์วัน 

3. ขั้นติดตามผลและประเมินผล 
     3.1ก่อนด าเนินการโครงการ 
     3.2ระหว่างด าเนินการโครงการ 
     3.3สิ้นสุดโครงการ 
     3.4 สรุปรายงานโครงการ 

พฤษภาคม 2562  - 
มีนาคม 2563 

 
 
นางอมลวรรณ  แก้วโสม 
 
 

5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร   โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
6. งบประมำณ            
       6.1  งบประมาณจ านวน     1-7,000  บาท 
       6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ล ำดับ กิจกรรม ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ หมำย

เหตุ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ด้ำนนำฏศิลป์ 
จัดซื้อชุดการแสดงนาฏศิลป์และ
เครื่องประดับ 

 
- 

 
- 

 
57,000 

 
57,000 

 

 อุปกรณ์ท าเครื่องประดับศิลาภรณ์ - - 15,000 15,000  
 จัดซื้อล าโพงพร้อมไมค์ - -    
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2 ด้ำนศิลปะ 
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน ห้องศิลปะ  

 
- 

 
- 

 
15,000 

 
15,000 

 

 จัดซื้อล าโพงพร้อมไมค์ - -    
3 ด้ำนดนตร ี

จัดซื้ออุปกรณ์ วงโยธวาฑิต         
 
- 

 
- 

 
10,000 

 
10,000 

 

 จัดซื้ออุปกรณ์ วงดนตรีพื้นบ้าน - - 10,000 10,000  
 จัดท าค่ายดนตรี - - 30,000 30,000  
 จัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษกิจกรรมดนตรี

บ าบัดส าหรับนักเรียน 
- -    

รวม 137,000 137,000  
 7. กำรประเมินผล 
ล ำดับ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
 
2 
 

ผลผลิต   
 1. นักเรียนระดับประถมศึกษามีความมั่นใจใน
การแสดงออก ร้อยละ 80 
ผลลัพธ์  
 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

1. สังเกต 
2. ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
 
 

1. แบบรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
                          1. ครมูีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในด้านนาฏศิลป์  ด้านศิลปะ  และ
ด้านดนตรี  และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 

     2. นักเรียนมีความม่ันใจในการแสดงออก 
                          3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

 (ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
                         ( นางอมลวรรณ  แก้วโสม ) 
                        ครู โรงเรยีนอนุบาลด่านซ้าย 

              
   (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

             (  นายยุทธพงษ์  ทองหล้า  ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร                 โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษำ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางภัทติยา  แก้วยม ,นางสาวภัทรา จิ่มอาสา  นางสาวเบญจวรรณ จันทร์แสงสี                    
                             นางสาวศุภรัตน์ แสงรุจี และนางสาวนิโลบล  โปรณะ 
ลักษณะโครงการ   (   ) โครงการใหม่      
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภาคม  2562  - 15  พฤษภาคม  2563 
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน  ( / )ทักษะด้านวิชาการ 
                                        ( / )ทักษะด้านวิชาชีพ  ( / ) ทักษะชีวิต 
................................……………………………………………………………………………………………………………….. 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
               พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545  หมวด  4  มาตรา  24  บัญญัติว่า  กระบวนการเรียนรู้  ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  และความแตกต่างของผู้เรียน  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การ
จัดการ  การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง  ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้    
 จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสอง  ในปี   พ.ศ. 2553  มีจุดที่ควรพัฒนาด้าน
ผู้เรียน คือ 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ และมีการคิด
แบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของผู้เรียน ยังไม่เด่นชัด  2) นิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหา
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆรอบตัว ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอของผู้เรียนยังไม่
เพียงพอ  ๓) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และจากผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ  

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล เป็นภาษาอาเซียน จ าเป็นที่นักเรียนจะต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ     มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ทักษะการแสวงหาความรู้  การคิดวิเคราะห์   และ
แก้ปัญหา  ตามท่ีหลักสูตรก าหนด โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนด้วยตนเองตามศักยภาพ สามารถสืบค้นข้อมูล
ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ทักษะการ
แก้ปัญหา  ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์   
 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  ได้ตระหนักและมองเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพ่ือ
เป็นการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งเป็นภาษาในการสื่อสาร  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
ศึกษาหาความรู้  แสวงหาค าตอบ  สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง  และเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น   
2.  วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  
       2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
       2.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น 
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3.   เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง/  สัปดาห์ 
3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 สามารถอ่านเขียนและสื่อสารได้เหมาะสม ตามระดับชั้น 
3.2   เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
3.1.2   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 พูดสื่อสารได้เหมาะสมตามระดับชั้น 

และมีความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ทั้ง ฟังพูด อ่าน และเขียน 
4.  วิธีกำรด ำเนินงำน  

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Phonics  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
1.  เตรียมความพร้อม warm up เช่น brain gym 
ทบทวนตัวอักษรผ่านเพลง A-Z ให้เด็ก ๆ ร้องตาม 
2. ช่วงLetter Recognition โดยใช้วิธีเล่นเกมจับคู่ Teacher 
brain แล้วให้นักเรียนตอบว่าอักษรที่ Teacher พูดคือหมายเลข
อะไร 
3. ช่วง building Vocab เป็นช่วงที่Teacher แนะน าค าศัพท์ของ
ตัวอักษรแต่ละตัว พร้อมทบทวนเสียงอักษรทีละตัวก่อนแนะน า
ค าศัพท์ 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรม Letter and sound:  
 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
1.เตรียมความพร้อม warm up เช่น brain gym  
และทบทวนตัวอักษร o  a  ได้หรือไม่  

2. ช่วง Letter Formation -ฝึกเขียนตัวอักษร oa  
ตามวิธีการเขียนที่ถูกต้อง 
3. ช่วง Letter sound  นักเรียนฝึกออกเสียงหลายๆรอบ 
4. ช่วง Building word ครูแนะน าค าศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง ao 
เช่น  road ถนน boat เรือ เป็นต้น 
5. ช่วง Dictation นักเรียนเขียนตัวอักษรที่ขาดหายไปของ
ค าศัพท์ เช่น b- - t ( boat ) เป็นต้น 
6.ช่วง review ทบทวนการอ่านออกเสียง พร้อมทั้งเขียน ao  ลง
ในสมุด ตัวอย่าง ตัวอักษรผสมเช่น ou, ue,er, ar,ae, ee,oa, or 
, ay, au, ow, ea, ew, al oi, aw,และ ey  
(สามารถ โหลด VDO ใบงาน ได้ที่ ENG 24 ) 
 

 ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ตลอดปี
การศึกษา 

 

นางภัทติยา  แก้วยม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวภัทรา        จิ่ม
อาสา     
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ 
b,d,p,q,m,w,f,t ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3คุณภาพ
การเรียนกลุ่มสาระต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  สูงขึ้น 
1.เตรียมความพร้อม Warm up  
- ทบทวนการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษผ่านคลิปฝึกเขียน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (พิมพ์เล็ก) แบบง่ายๆ สบายเด็ก 
2. ช่วง Letter Recognition โดยครูแจกใบความรู้ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษและให้นักเรียนฝึกเขียนตัวอักษรตามใบความรู้ที่แจก
ให ้

ตลอดปี
การศึก 
ษา 

น.ส.ศุภรัตน์ แสงรูจี 
 
 
 
 
 
 
 

3.ช่วง Practice letters  
    1) ครูแจกใบงานให้นักเรียนท า โดยให้นักเรียนเลือกตัวอักษรที่
ก าหนดให้มาเขียนใหม่  
    2) ครูออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัว จากนั้นให้
นักเรียนเขียนตาม 

  
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 
1.เตรียมความพร้อม Warm up  
    - ทบทวนเสียง Phonics ผ่านเพลง Phonics Song2  
2. ช่วง Letter Recognition ครูน าเสนอเสียงสระผ่านบัตรค า 
จากนั้นครูเปลี่ยนพยัญชนะไปเรื่อยๆ  
เช่น            f            c               r 
 3. ช่วง Practice words ให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามบัตรค าท่ี
ครูชูขึ้น และสุ่มนักเรียนออกเสียงเป็นรายคน 

ตลอดปี
การศึก 
ษา 

นางสาวภัทรา  
จิ่ม
อาสา                         
 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรม Shooting game , Dictations and 
Phonics   ทบทวนค าศัพท์ในหมวดต่าง ๆ ในเนื้อหา
ภาษาอังกฤษและกิจกรรม Phonics   

 

ตลอดปี
การศึก 
ษา 

น.ส.ศุภรัตน์ แสงรูจี 
 

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรม Phonics และ ติว O-net ให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

ตลอดปี นางภัทติยา  แก้วยม 
 

กิจกรรมที่ 7 ถอดรหัส 
1. สร้างสัญลักษณ์แทน ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
2. อธิบายวิธีการเล่นเกม 
3. เขียนสัญลักษณ์เป็น ค าศัพท์หรือประโยคภาษาอังกฤษ 
4. ผู้เล่นถอดรหัส พร้อมอ่านและบอกความหมาย 

ตลอดปี
การศึก 
ษา 
 

นางสาวนิโลบล  โปรณะ 

กิจกรรมที่ 8 English today เสนอค าศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษ
ประจ าวัน 

ตลอดปี ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุก
คน 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 9.1 ตลอดปี นางภัทติยา  แก้วยม 
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Impromptu Speech 
    ครูชี้แจงรายละเอียดการการแข่งขันและฝึกฝนนักเรียนตาม
หัวข้อการแข่งขันที่ก าหนด  
   1. นักเรียนชั้น ป.1-3 หัวเรือ่งเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาว่างและนันทนาการ ภายใน
วงค าศัพท์ประมาณ 300 -450 ค า 
   2. นักเรียนชั้น ป.4-6 หัวเรือ่งเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 1,050 – 1,200 ค า 

การศึก 
 

 

 9.2 Story telling 
    ครเูลือกนิทานเพ่ือใช้ในการฝึกซ้อม จ านวน 1 เรื่อง จากนั้น
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพ่ือฝึกซ้อม  

 ตลอดปี
การศึก 

ษา 

น.ส.ศุภรัตน์ แสงรูจี 

 9.3Multi Skill 
     ครูคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 
     - Speaking Skill            - Listening Skill 
     - Reading Skill              - Writing Skill 
     - Pictures Dictation 

 ตลอดปี
การศึก 

ษา 

น.ส.ภัทรา จิ่มอาสา 

 9.4 Crossword  Game 
    1.  ครูอธิบายความหมายของ CROSSWORD 
GAME                 
    2.  ครูอธิบายอุปกรณ์และความหมายของ  กระดาน 
(BOARD)   ตัวอักษร ( TILES )                 
    3.  ครูอธิบายการเริ่มต้นการเล่น มี 4 ขั้นตอน  พร้อมสาธิต
การเล่นให้นักเรียนดู 
    4.  ครูสาธิตเทคนิคการเล่นตาแรก มี 3 วิธ ีวิธีใดท าให้ได้
คะแนนมากที่สุด  
    5.  ครูอธิบายการลงตัวอักษรแบบไขว้หลักการสร้างค า  การ
เติมหน้าหรือเติมหลัง  การลงค ายาว ๆ  ชิงแบล๊งค์  การรักษา
สมดุลของตัวอักษร  การเล่นช่วงท้ายเกม                 
    4.  ครูอธิบายการคิดคะแนน 5 ขั้นตอน  พร้อมสาธิตการเล่น
ให้นักเรียนดู                
    5.  ครูอธิบายการสิ้นสุดเกม  3 ขั้นตอน  พร้อมสาธิตการเล่น
ให้นักเรียนดู                
    6.  ครูอธิบายส่วนพิเศษในการเล่น มี 3 ขั้นตอน  ครูสาธิตการ
ได้ส่วนพิเศษในการเล่น                 
    7.  ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของเวลาในการแข่งขัน  ข้อสงสัย

 ตลอดปี
การศึก 

ษา 

น.ส.เบญจวรรณ 
      จันทร์แสงสี 
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ในค าศัพท์ที่เล่นว่ามีหรือใช้ได้หรือไม่         
    8.  เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจกิจกรรม ทั้ง 7 ข้อ  ดังกล่าว
แล้ว  ครูให้นักเรียนจับคู่ฝึกการแข่งขัน 
Crossword  Games  โดยครูคอยช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหา 
   9. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน 
 9.5 Spelling Bee 
  1. นักเรียนฝึกเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานหมวดต่างๆ 
จากคลังค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จ านวน 708 ค า 
และค าศัพท์ที่อยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551  
2. ครูชี้แจงหลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขัน 
3. น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

 ตลอดปี
การศึก 

ษา 

นางสาวนิโลบล  โปรณะ 

9.6 Special Days 
   1. คณะครูประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับการจัดกิจกรรม 
   2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
      - เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวัน
คริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
    - เพ่ือให้นักเรียนสนใจและแสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรม 
   - เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
    - เพ่ือเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีท้ังของ
ไทยและตะวันตก 
    - เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน 
   3. การจัดกิจกรรม 
   - การแสดงจากตัวแทนนักเรียนร้องและเต้นเพลง Jingle bell 
& We wish you a Merry Christmas 
   - ตัวแทนนักเรียนเล่าประวัติวันคริสต์มาส 
   - ตอบค าถามเพ่ือชิงรางวัลจากซานตาคลอส 
    - ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเล่นเกมส์ Whispering Game, 
ซานต้า ลิมโบ และตามหาเรนเดียร์ 
    -  ซานตาคลอสเดินแจกของรางวัล 

 ตลอดปี
การศึก 

ษา 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุก
คน 

9.7 WORD UP 
1) MISSING WORD (15 ข้อๆ ละ 1 คะแนน) ให้นักกีฬาเติม
ค าตอบลงในช่องว่างเพ่ือท าให้ประโยคสมบูรณ์ที่สุด โดยโจทย์จะ
ใบ้จ านวนตัวอักษรของค าตอบที่ถูกต้องมาให้  
ตัวอย่าง:  
ค าถาม: What do you _ _ on Saturday afternoons? (2 

 ตลอดปี
การศึก 

ษา 

น.ส.เบญจวรรณ 
จันทร์แสงสี 
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letters) 
เฉลย: [ do ] 
2) MULTIPLE CHOICES (15 ข้อๆ ละ 1 คะแนน) ให้นักกีฬา
เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด จากตัวเลือกทั้งหมด 4 ตัวเลือก  
ตัวอย่าง:  
ค าถาม: Which is musical instrument? 
a) a radio b) a tomato c) a piano d) a ball 
เฉลย: [ c) a piano ] 
3) SPELLING (10 ข้อๆ ละ 1 คะแนน) ให้นักกีฬาฟังโจทย์ที่
กรรมการจะอ่าน และเขียนสะกดค าท่ีถูกต้องลงใน
กระดาษค าตอบ 
ตัวอย่าง: 
ค าถาม: When is your birthday? Please spell “birthday”. 
(ให้นักกีฬาสะกดค าว่า birthday ให้ถูกต้อง) 
4) CROSSWORD CLUES (10 ข้อๆ ละ 1 คะแนน) ส าหรับรอบ
คัดเลือก จะให้นักกีฬาดูภาพและโจทย์ค าถามจากจอโปรเจคเตอร์ 
และตอบค าถามท่ีก าหนดลงใน กระดาษค าตอบ ส่วนรอบชิง
ชนะเลิศ กรรมการจะอ่านค าใบ้และบอกตัวอักษรน าหน้าค าศัพท์
มาให้ และให้นักกีฬาสะกดค าศัพท์ที่ถูกต้อง 
ตัวอย่างที่ 1 : (ส าหรับรอบคัดเลือก) 
ภาพบนจอโปรเจคเตอร์: 
ค าถาม: What is this? (10 letters) 
__ __ __ G __ S __ __ __ __ 

 
เฉลย: MANGOSTEEN 
ตัวอย่างที่ 2 : (ส าหรับรอบคัดเลือก) 
ภาพบนจอโปรเจคเตอร์: 
ค าถาม: Where should be his workplace? (8 letters) 
__ __ __ P __ __ __ __ 
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เฉลย: HOSPITAL 
ตัวอย่างที่ 3 : (ส าหรับรอบชิงชนะเลิศ) 
ค าถาม: Not difficult. (E_ _ _) 
เฉลย: [ EASY ] 
5) I.Q.uestion (10 ข้อๆ ละ 1 คะแนน) ในรอบคัดเลือกจะให้
นักกีฬาดูภาพและโจทย์ค าถามจากจอโปรเจคเตอร์ และตอบ
ค าถามลงในกระดาษค าตอบ ส่วนรอบชิงชนะเลิศ กรรมการจะ
อ่านค าถามและตัวเลือก และให้นักกีฬาเลือกตอบตัวเลือกที่
ถูกต้อง ลักษณะค าถามจะเกี่ยวกับประเทศไทย สังคม วัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬา บันเทิง บุคคลส าคัญ และความรู้ทั่วไป 
ตัวอย่างที่ 1 : (ส าหรับรอบคัดเลือก) 
ภาพบนจอโปรเจคเตอร์: 
ค าถาม: บริเวณท่ีแรเงา คือพ้ืนที่จังหวัดอะไรในประเทศไทย 

  
เฉลย: จังหวัดสงขลา 
ตัวอย่างที่ 2 : (ส าหรับรอบคัดเลือก) 
ภาพบนจอโปรเจคเตอร์: 
ค าถาม: บุคคลส าคัญในภาพคือใคร 
 

  
เฉลย: มร.อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ [ALBERT EINSTEIN] 
ตัวอย่างที่ 3 : (ส าหรับรอบชิงชนะเลิศ) 
ค าถาม: วันขึ้นปีใหม่ไทย ตรงกับวันใดต่อไปนี้ 
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ก) วันฉัตรมงคล ข) วันลอยกระทง  
ค) วันสงกรานต์ ง) วันวิสาขบูชา 
เฉลย: [ ค) วันสงกรานต์ ] 
6. งบประมำณ      
  6.1 งบประมาณ จ านวน    13,500  บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ  
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Phonics  ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

- - - -  

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรม Letter and 
sound:  ส าหรับนักเรียนชั้นป. 2 

- - - -  

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรม Letter and sound: 
b,d,p,q,m,w,f,t ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 

- - - -  

กิจกรรมที่ 4  Letter and sound:  
f            c              r 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

- - - -  

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรม Shooting game , 
Dictations and Phonics    
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

- - - -  

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรม Phonics และ ติว O-net 
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

- - - -  

กิจกรรมที่ 7 ถอดรหัส - - 500 500  
กิจกรรมที่ 8 English today เสนอค าศัพท์ ประโยค
ภาษาอังกฤษประจ าวัน 

- - - -  

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ  
             9.1 Impromptu Speech 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

             9.2 Story telling - - - -  
             9.3 Multi Skill - - - -  
             9.4 Crossword  Game - - - -  
             9.5 Spelling Bee - - 1,000 1,000  
             9.6 Special Days - - 10,000 10,000  
             9.7 Word up  - - 2,000 2,000  
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7.   กำรประเมินผลโครงกำร 
ที ่ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร

ประเมิน 
เครื่องมือที่

ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ทดสอบ 
สอบถาม 

แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 

2 ร้อยละของครูที่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถาม แบบสอบถาม 
 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดีขึ้น  
2. คุณภาพการเรียนกลุ่มสาระต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  สูงขึ้น 
3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

                                            
                                         (ลงชื่อ)                                         ผู้เสนอโครงการ     
                                                 ( นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์แสงสี) 
     ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย                                
       
 

            (ลงชื่อ)                                       ผู้เห็นชอบโครงการ  
                         (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 

                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร   ยกระดับคุณภำพผู้เรียนโดยกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยกระบวนกำร PLC 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

          มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงกำร    (   ) โครงการงานประจ า      (   ) โครงการใหม่      ( √ )  โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์ และครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายทุกคน 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร เริ่มต้น  16 พฤษภาคม  2562    สิ้นสุด   15   พฤษภาคม  2563  
งบประมำณ         10,000 บำท 
............................................................................................................................................. ............................ 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 
มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์   สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้
หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส 
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  การศึกษาส าหรับคนพิการ
ในวรรคสอง ให้จัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ  ครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้
ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ท่ีครูจะต้องทราบคือ Professional 
Learning Community (PLC)  เป็นการรวมตัวกันท างานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ครูเพ่ือศิษย์ไป   โดยรวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท าให้การท าหน้าที่ครูเพ่ือศิษย์
เป็นการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม   ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกันก็ได้หรือ
อาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้   โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน ICT 
2.วัตถุประสงค์  
 1. ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวงานสอนของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของ
โรงเรียนมากขึ้น 

2. รับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น 

3. ลดอัตราการตกซ้ าชั้น และจ านวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง 
อัตราการขาดเรียนลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิชาการอ่านที่
สูงขึ้นอย่างเด่นชัด มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกัน
และลดลงชัดเจน 
3. เป้ำหมำย 

3.1   ด้ำนปริมำณ 
  3.1.1   ครู  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
  3.1.2  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
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  3.1.3  การเชิญชวนให้คนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม ยกย่องและแลกเปลี่ยนความส าเร็จ           
 3.2   ด้ำนคุณภำพ 
  3.2.1  สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน 
  3.2.2 เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ส าเร็จ และท าต่อไป ความส าเร็จใน
อนาคต หรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเจตคติและพฤติกรรมของครู  
                   2.2.3 นักเรียนมีพฤติกรรม มีคุณลักษณะสุจริตตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
4.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

งำน/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุม  วางแผน ก าหนดความคาดหวัง  เสนอ
โครงการ 

16 พฤษภาคม 2562 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2.แต่งตั้งคณะท างาน 16 พฤษภาคม 2562 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
3.ด าเนินการตามกิจกรรมในโครงการ 
1)  กำรก ำหนดควำมคำดหวังในระดับสูง และ
วิเคราะห์การสอนสืบเสาะหาวิธีการที่จะท าให้ประสบ
ผลส าเร็จสูงสุด ระบุข้อตกลงที่เก่ียวข้องกับการสอน
หลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบที่เป็นการวางแผน
ระยะยาว  จัดให้มีช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเน้นการ
น าไปใช้ในชั้นเรียน 
2)ให้เวลาส าหรับครูที่มีเวลาในการสังเกตการณ์ปฏิบัติใน
ชั้นเรียนของครูที่สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่าง
ประสบผลส าเร็จ 

16 พฤษภาคม 2562 คณะครูทุกคน 

2) ตรวจสอบผลการน าไปใช้และการสะท้อนผลเพ่ือ
น ามาก าหนดว่า แผนไหน ควรใช้ต่อไป/แผนไหนควร
ปรับปรุงหรือยกเลิก 

 
พฤษภาคม  2562 คณะครูทุกคน 

3) แผนไหนที่ส าเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอ่ืนเข้ามามี
ส่วนร่วม ยกย่องและแลกเปลี่ยนความส าเร็จ และสร้าง
นวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่าง
เด่นชัดและยั่งยืน 

 
พฤษภาคม  2562 

คณะครูทุกคน 

5) ครูประเมินผลการเรียนของนักเรียนยกย่องและ
แลกเปลี่ยนความส าเร็จ 

ตลอดปีการศึกษา 
คณะครูทุกคน 

6) ประเมินผลและรายงานผล มีนาคม  2563 
คณะครูทุกคน 
นางประไพศิลป์ 

5.  สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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6.   รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

กิจกรรม 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ค่าวัสดุฝึกและเอกสาร - - 10,000 10,000 

รวม - - 10,000 10,000 
 
7.  กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1   ครู  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
2  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
สูงขึ้น 
3  การเชิญชวนให้คนอ่ืนเข้ามามีส่วน
ร่วม ยกย่องและแลกเปลี่ยน
ความส าเร็จ  และ 
ครูทุกคนมี Best Practice       

-  ตรวจสอบพฤติกรรมชี้วัดที่ 
สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
 
-  ตรวจสอบ 
- รายงานการศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
- Best Practice         

- แบบตรวจสอบ 
- แบบตรวจสอบ / 
แบบทดสอบ/แบบประเมิน 
- แบบบันทึก/แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ / แก้ไขปัญหาทางการเรียนรู้   
 8.2  ครูค้นพบแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน มี Best Practice ทุกคน      
 8.3  ผู้เรียนรู้จักใฝ่หาความรู้  แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 

8.4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 

(ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ      
             (นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์)   

    ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  
                                         
              
                                  (ลงชื่อ)                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร         พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    มาตรฐานที่ 3     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1.นางดาวใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร  2.นางสาวใบชา สุทธิ 

3.นางสาวปรียาพร  โพธิ์ศรี 
ลักษณะโครงการ           (   )  โครงการใหม่      ( / )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มต้น วันที่  16 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด  15 พฤษภาคม  2563 
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน ( /  )  ทักษะวิชาการ   

( /  ) ทักษะด้านอาชีพ   (  / )  ทักษะชีวิต 
............................................................................................................................. ................................... 
1.หลักกำรและเหตุผล 
 การปฏิรูปการเรียนการสอนมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต  โดยมุ่งการจัดการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ได้  คิดเป็น 
ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ลดการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนท่องจ า  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักซึ่งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีบุคลากรที่
ต้องเป็นผู้ท าหน้าที่ขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการเรียนการสอนครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ มีความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าที่จะสนองเจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธิการ 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 4 มาตรา 23(2) ก าหนดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต้องเน้นความส าคัญคุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของระดับการศึกษาใน
เรื่องต่อไปนี้(2)ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจประสบการณ์
เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์
ยั่งยืนและมาตรฐานการศึกษาชาติ การจัดกิจกรรมารเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจพร้อมทั้งประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่องนโยบาย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  โรงเรียนจ าเป็นต้องจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแนวลึกและเข้มข้นโดยให้จัดชั่วโมงเรียนให้นักเรียนเรียนช่วงแรกของแต่ละวัน 
โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
2 .วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์             
2.2 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะการทดลอง 
2.3 เพ่ือพัฒนาการจัดท าโครงงานนักเรียน 
2.4 เพ่ือพัฒนาทักษะการสังเกต สืบค้นหา ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ 

อย่างเป็นระบบ 
2.5  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น และเกิดความรู้ 

อย่างต่อเนื่อง 
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2.6  เพื่อให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้หรือก าหนดการสอนและประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง 
2.7 เพ่ือประเมินผลการใช้สื่อและปรับปรุงให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
2.8 เพ่ือพัฒนานักเรียนสู่แววนักวิทยาศาสตร์ 
2.9 เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สาระที่7 ดาราศาสตร์และอวกาศให้เพิ่มมากขึ้น 
2.10 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

3.. เป้ำหมำย 
  3.1 เชิงปริมาณ  

             3.1.1 ครูทุกคนในโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายจัดกิจกรรมที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญตาม
นโยบายของโรงเรียนในกิจกรรมที่ปรากฏในโครงการ 

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ 

3.1.3 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีทักษะกระบวนการสังเกต ค้นหาข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลการทดลองที่ถูกต้องตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80  

3.1.4 ครูมีแผนการเรียนรู้หรือก าหนดการสอนและนักเรียนมีแฟ้มพัฒนางานทุกคนทุกชั้น
เรียน 

3.1.5 มีการประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงและมีการจัดท ารายงานการพัฒนากิจกรรมภาค
เรียนละ  2 ครั้ง 

3.1.6 นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น และเกิด
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และผลการประเมินระดับชาติ ป.3, ป. 6 อยู่ในเกณฑ์ดีและน่าพอใจ 

3.2.2 จัดหาสื่อผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ผลต่อการเรียนรู้ และมีการ 
ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 

3.2.3 มีโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกชั้นเรียน/ปีการศึกษา 
3.2.4 ได้นักเรียนที่มีแววนักวิทยาศาสตร์ 

4.วิธีกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1     
1.1ประชุมคณะครูในโรงเรียน เมษายน  2562 นายยุทธพงษ์  ทองหล้า 
1.2แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการ   นายยุทธพงษ์  ทองหล้า 
1.3จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการ/   นางดาวใจ พรหมสาขาฯ 
ปฎิทินงานการจัดกิจกรรม     
1.4ประชุมครู และคณะกรรมการการศึกษา พฤษภาคม 2562 นายยุทธพงษ์  ทองหล้าฤทธิ์ 
   



66 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2562  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3                               

กิจกรรมที่ 2     
1.ครูประจ าวิชาปรับปรุงแผนการเรียนรู้หรือ พฤษภาคม 2562 นางดาวใจ พรหมสาขาฯ 
ก าหนดการสอนและปฏิทินการจัดกิจกรรม   นางสาวใบชา สุทธิ 

   นางสาวปรียาพร  โพธิ์ศรี 
2.จัดซื้อสารเคมี และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ พฤษภาคม 2562 นางดาวใจ พรหมสาขาฯ 
วิทยาศาสตร์     
3.จัดท าป้ายตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ พฤษภาคม 2562 นางดาวใจ พรหมสาขาฯ 
ทางวิทยาศาสตร์     
4.จัดซื้อหนังสือคู่มือเสริม ประกอบการจัด พฤษภาคม 2562 นางดาวใจ พรหมสาขาฯ 
การเรียนการสอนเพื่อใช้ในการทดสอบ   นางสาวใบชา สุทธิ 
  นางสาวปรียาพร  โพธิ์ศรี 
5. จัดซื้อชุดส าหรับการแสดงทางวิทยาศาสตร์ สิงหาคม 2562 นางสาวใบชา สุทธิ 
กิจกรรมที่ 3     
6.จัดค่ายกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ พฤษภาคม 2562 

- 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนการสอนแบบ STEM มีนาคม 2563 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
7.สอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ มิถุนายน2562-  ครูผู้สอนกลุ่มสาระ 
ทางการเรียนและการสอบ O - net กุมภาพันธ์ 2563 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
8.นักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทั้ง มีนาคม 2563 ครูผู้สอนกลุ่มสาระ 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา   การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  
และครูประจ าชั้น ป.5-ป.6 

9.จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์   ครูผู้สอนกลุ่มสาระ 
 - สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 - นักสืบสายน้ า 

สิงหาคม 2562 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
ตุลาคม 2562 และครูประจ าชั้น ป.4-6 

 
 5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
 
 6. งบประมำณ     

6.1 งบประมาณ จ านวน  90,000  บาท  
        6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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กิจกรรม ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่.... 
1.ครูประจ าวิชาปรับปรุงแผนการเรียนรู้
หรือก าหนดการสอนและปฏิทินการจัด
กิจกรรม 
2.จัดซื้อสารเคมี และอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
3.จัดท าป้ายตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
500 

 
 
 
 
10,000 
 
 

 
 
 
 
10,000 
 
500 

 

4. จัดซื้อชุดส าหรับการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ 
5.จัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ STEM 
6.สอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์และ
การสอบ O - net 
7.จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
 - สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 - ค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้น(นักสืบ
สายน้ า) ป.4-6 
 -กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 
3,500 
 
 
40,000 
10,000 
 
 
20,000 

 
 
 
 

5,000 
 
 
 
3,500 
 
 
40,000 
10,000 
 
 
20,000 

 

รวม 1,000 79,000 10,000 90,000  
 
7. กำรประเมินผลโครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ข้อมูลการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ในชั้น
เรียนเป็นรายบุคคล 
2. กิจกรรมและแบบประเมินทุกกิจกรรม
ได้มาตรฐานครอบคลุมหลักสูตร 
มีหลักฐานการรายงานผลการเรียนรู้ในชั้น
เรียนต่อผู้อ านวยการ/ ผู้ปกครองเวลาสิ้น
ภาคเรียน 

 
1.ประเมินผลการจัดเก็บข้อมูล
การการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สาระ
วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล 
2. ประเมินกิจกรรม 
3.วัดแววนักเรียนมีแวว
นักวิทยาศาสตร์ของแต่ละชั้น 

 
1.แบบประเมินผลการจัดเก็บ
ข้อมูลการการพัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระ
วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล 
2.แบบประเมินกิจกรรม 
3.แบบทดสอบวัดแววนักเรียนมี
แววนักวิทยาศาสตร์ของแต่ละ
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3.นักเรียนมีแววนักวิทยาศาสตร์ 
4.สื่อการเรียนการสอนการทดลองครบ 
5.นักเรียนสามารถใช้สื่อการทดลอง
ถูกต้อง 
6.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
7. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ 
 

4.ประเมินสื่อการเรียนการ
สอนการทดลอง 
5.ประเมินการใช้สื่อของครู
และนักเรียน 
6.ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
7. ประเมินกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ 

ชั้น 
4.แบบประเมินสื่อการเรียนการ
สอนการทดลอง 
5.แบบประเมินการใช้สื่อของครู
และนักเรียน 
6. แบบประเมินกิจกรรมสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์ 
7. แบบประเมินกิจกรรม 
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
 

8.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
            8.1 ครูทุกคนในโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามนโยบายของ

โรงเรียนในกิจกรรมที่ปรากฏในโครงการ 
8.2 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ 
8.3 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีทักษะกระบวนการสังเกต ค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลการ

ทดลองที่ถูกต้องตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80  
8.4 ครูมีแผนการเรียนรู้หรือก าหนดการสอนและนักเรียนมีแฟ้มพัฒนางานทุกคนทุกชั้นเรียน 
8.5 มีการประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงและมีการจัดท ารายงานการพัฒนากิจกรรมภาคเรียนละ  

2 ครั้ง 
8.6 นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น และเกิดความรู้

อย่างต่อเนื่อง 
8.7 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และผลการ

ประเมินระดับชาติ ป.3, ป. 6 อยู่ในเกณฑ์ดีและน่าพอใจ 
8.8 มีสื่อและผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ผลต่อการเรียนรู้ และมีการประเมินผลการใช้

สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
8.9 มีโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกชั้นเรียน/ปีการศึกษา 
8.10 ได้นักเรียนที่มีแววนักวิทยาศาสตร์ 

 
  (ลงชื่อ)                ผู้เสนอโครงการ        

                                                         (นางดาวใจ   พรหมสาขา ณ สกลนคร)     
          ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย      

                          
 

     (ลงชื่อ)                       ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร   โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์  นายรชตะ  เอกรุ่งโรจน์   

นายธีรพงษ์  ภักดีสาร   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม  2562 – 15  พฤษภาคม  2563 
งบประมาณ   275,960  บาท 
............................................................................................................................. ................................. 
1.   หลักกำรและเหตุผล 
 การศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นวิธีการหาความรู้แบบหนึ่งจากรูปแบบที่หลากหลาย  อันจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต  เป็นการเรียนรู้นอกสถานที่ที่สัมผัสได้โดยตรงด้วย
ตัวเองตามสภาพความเป็นจริงผ่านทางตา หู มือและอ่ืนๆตามความเหมาะสม  เช่น การส ารวจเอกสาร
ชั้นต้น การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการออกไปดูสถานที่จริงเป็นการจัดการศึกษาที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้  มีความเข้าใจที่หลากหลายจากประสบการณ์ตรง  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
2.   วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิธีทางประวัติศาสตร์ 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงก่อให้เกิดทักษะ ทัศนคติและเจตคติท่ีดี 
 2.3  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 2.4  เพื่อให้นักเรียนเขียนรายงานตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
3.   เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ 

3.1.1  นักเรียนมีความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิธีทาประวัติศาสตร์ 
อย่างน้อยร้อยละ  80 

3.1.2  นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงก่อให้เกิดทักษะ ทัศนคติ 
และเจตคติที่ดี 

3.2  เชิงคุณภำพ 
3.2.1  นักเรียน สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

  3.2.2  นักเรียน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  3.2.3  นักเรียน รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน และบทบาทหน้าที่การเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี 
  3.2.4  นักเรียน เขียนรายงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ที่ไปศึกษา 
4.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนเสนอโครงการ พฤษภาคม  2562 นายธีรพงษ์ 
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2. จัดท าโครงการ พฤษภาคม  2562 นายธีรพงษ์ 
3. เสนอโครงการ พฤศจิกายน  2562 นายธีรพงษ์ 
4. ศึกษาข้อมูลที่จ าเป็น ตุลาคม – พฤศจิกายน  

2562 
นายธีรพงษ์ 

5.  ด าเนินงานตามโครงการ 
-ติดต่อสถานที่ที่จะน านักเรียนศึกษาและท่ีพัก 
-จัดหาพาหนะในการไปศึกษา 
-จัดท าเอกสารให้นักเรียนได้ศึกษาก่อนที่จะไป
ศึกษาจริง 
-จัดหมู่นักเรียนให้ครูทุกคนรับผิดชอบดูแลและ
จัดท าใบขออนุญาตผู้ปกครอง 
-น านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามจุดที่ก าหนด 

 
 มกราคม 2563 

 
 
 
นายธีรพงษ์ 

6. ประเมินผล สรุปปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

มีนาคม  2563 
 

นายธีรพงษ์ 

5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
ห้องปฏิบัติการต่างๆในโรงเรียน เป็นต้นว่า ห้องภาษาอังกฤษ ห้องคณิตศาสตร์  

ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องนาฏศิลป์ ห้องศิลปะ ห้องสมุด ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย  
ห้องศูนย์จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ห้องกีฬา
ปิงปอง สนามเปตอง นอกจากนี้ยังมี สวนไผ่ เรือนเพาะช า สวนหย่อมหน้าอาคารเรียน 
 แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้โรงเรียนที่คุณครูสามารถน านักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ ตลาดเช้าตลาดเย็น
เทศบาลต าบลด่านซ้าย ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการไปรษณีย์ บ้านเจ้าพ่อกวนผู้น าทางวัฒนธรรม  เทศบาล
ต าบลด่านซ้าย  สถานีต ารวจภูธรด่านซ้าย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  วัดโพนชัยพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พระธาตุศรีสองรัก 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  วัดเนรมิตวิปัสสนา      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สุโขทัย        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทะเลตะวันออก 

6.   งบประมำณ 
 5.1  งบประมาณจ านวน    285,960 บาท 
 5.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ค่าจัดท าเอกสาร   3,000 3,000 
2. ค่าอาหาร  30,000  30,000 
3. ค่าวิทยากร 7,000   7,000 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง     
5.ค่าเช่าเหมารถ 235,960   235,960 

รวมทั้งสิ้น 242,000 30,000 3,000 275,960 
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7.   กำรติดตำมและประเมินผล  

ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1 นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ

การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
รู้จักตั้งค าถาม เพ่ือหาเหตุผล 

- ประเมินตนเอง 
- ส ารวจพฤติกรรม 

- แบบประเมินตนเอง 
- แบบส ารวจพฤติกรรม 

2 ผู้เรียนสามารถเขียนสรุปประเด็น
จากการเรียนรู้และประสบการณ์ที่
ได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 

- สังเกต 
- ตรวจผลงาน 

- แบบสังเกต 
- การเขียนรายงาน 

 
 

 (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ  
          (นายธีรพงษ์  ภักดีสาร)                                                                                                                                                              
        ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 

                         
 

  (ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร                ส่งเสริมกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ และน ำเสนอผลงำน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่นันผู้เรียนเป็นส าคัญ  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 
ผู้รับผิดชอบ       1. นายสิทธิกร กุลชาติ  2. นายธีรพงษ์  ภักดีสาร 
   3. นายรชตะ เอกรุ่งโรจน์ 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      ปกีารศึกษา 2562 
ตอบสนองต่อกำร พัฒนำอัตลักษณ์ของผู้เรียนใน ( ) ทักษะด้านวิชาการ (    )ทักษะด้านวิชาชีพ  
                                                          ( ) ทักษะชีวิต                
............................................................................................................................. ....................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 ในมาตรา 24 ได้กล่าวเกี่ย วกับการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกทักษะ กระบวนการคิด                
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา และจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็น  
การพัฒนาเด็ก และเยาวชนในการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชนเกิดความสนใจ  
ให้มากขึ้นในด้านกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลท าให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ 
และน าไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี จึงได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน เพื่อให้บริการด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสารสนเทศแก่ผู้เรียน
และครูได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอในการจัดเตรียมกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ความทันสมัย และเพียงพอ ตลอดถึงอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์กับการเรียนรู้
ของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนได้มีการใช้ฐานข้อมูลในการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนสามารถน าเสนอผลงานเพ่ือแสดงผล
การศึกษาหรือค้นคว้า  
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียน และครู ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้/เตรียมการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือให้ครูสามารถใช้สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
 2.3 เพ่ือให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานครู และนักเรียน 
 2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และน าเสนอผลงานได้ 

2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 ด้ำนปริมำณ 
  1. นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ และฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกัน 
  2. ครู นักเรียน และบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
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  3. ผู้เรียนใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 
 4. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการน าเสนองานได้อย่างน้อยร้อยละ 80 

 3.2 ด้ำนคุณภำพ 
  1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน และทันสมัย   
  2. ครูใช้สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
  3. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูล 

 4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
4. กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน 

งำน/กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เมษายน 62 1. นายสิทธิกร กุลชาติ 

2. นายธีรพงษ์  ภักดีสาร 
3. นายรชตะ เอกรุ่งโรจน์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พฤษภาคม 62 
3.ด าเนินการตามโครงการ 

3.1 อบรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับคณะครู 
3.2  ปรับปรุง/ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องใช้

คอมพิวเตอร์ ทีวี และระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน  
   - เครื่องปริ้นเตอร์ 
   - หมึกปริ้นเตอร์  

- คอมพิวเตอร์ 

 
เมษายน 62 
พฤษภาคม 62 ถึง  
มีนาคม  63 
 
 
 

3.3 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน 

3.4 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.5 ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และ
น าเสนองาน 

พฤษภาคม 62 ถึง  
มีนาคม  63 
 

1. นายสิทธิกร กุลชาติ 
2. นายธีรพงษ์  ภักดีสาร 
3. นายรชตะ เอกรุ่งโรจน์ 

4.  ประเมินติดตามผลการด าเนินโครงการของแต่ละ
ชั้นเรียน 

มีนาคม 63 

5. รายงานผลตามโครงการ มีนาคม 63 
 
5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  
6. งบประมำณ  
 งบประมาณจ านวน 25,000 บาท 
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 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รำยละเอียดโครงกำร 
งบประมำณ 

รวม 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย วัสดุ 

1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 
2. ซ่อมบ ารุง คอมพิวเตอร์  
3. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
4. จัดอมรมความรู้พ้ืนฐานการใช้งานเทคโนโลยี
ให้กับคณะครู 

  0 
20,000 

 
5,000 

 

0 
20,000 

0 
5,000 

 
           รวมทั้งสิ้น 25,000 

 
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และน าเสนองาน 
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

1. ส ารวจ 
2. ส ารวจ 
3. ส ารวจ 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบส ารวจ 

 
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 โรงเรียนมีสื่อ/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานครู และนักเรียน ครูสามารถใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้คล่องแคล่ว นักเรียนสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เสาะแสวงหาข้อมูลความรู้ สร้างผลงาน 
และน าเสนอผลงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

     (ลงชื่อ)..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นายสิทธิกร  กุลชาติ) 

       ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
 
 

  
 (ลงชื่อ)........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

       (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร    ส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร                          นางสาวภัทรา   จิ่มอาสา นางสาวศิราภรณ์   วังคีรี 
     นางสาววิภาวรรณ   สมสะอาด 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   16 พฤษภาคม 2562   15 พฤษภาคม 2563 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน          
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ               
........................................................................................................................................................... ... 

1. หลักกำรและเหตุผล 
วาทกรรม “คนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัด” กระทบความรู้สึกและสร้างความจดจ าให้ 

ผู้คนจ านวนมาก ทั้งๆที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีที่มาท่ีไป ไม่ได้อ้างอิงผลการส ารวจหรือการวิจัยทางวิชาการใดๆ 
แต่กลับท าให้ตระหนักว่า คนไทยอ่านหนังสือน้อย ข้อมูลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ  ซึ่ง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุก 2-3 ปี ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 55,000 ครัวเรือน ทั้งในและนอกเขต
เทศบาลทั่วประเทศมีความถูกต้องน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการทางด้านสถิติ  โดยแบ่งชุดข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม  
ได้แก่กลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี (เด็กอ่านเองหรือผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง) กลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-24 ปี และภาพรวม
การอ่านของประชากรอายุตังแต่ 6 ปี  ขึ้นไป  จ านวนผู้อ่านที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในแต่ละครั้งข้ึนอยู่กับปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบแตกต่างกันไป  ผู้อ่านมากกว่าครึ่งหนึ่งจะอ่านผ่านสื่อออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่สื่อ
หนังสือรูปแบบกระดาษก็ยังคงครองความนิยมถึงกว่า 96%  จากนี้ไปเราคงจะต้องเลิกพูดว่าคนไทยอ่าน
หนังสือปีละ 8 บรรทัดกันได้แล้ว ประเด็นที่ควรกังวลมากยิ่งกว่าการอ่านมากอ่านน้อยได้แก่เรื่องความ
เหลื่อมล้ าและโอกาสการเข้าถึงหนังสือหรือข้อมูลสารสนเทศ เสรีภาพที่จะอ่าน  การเปิดกว้างและความ
หลากหลายของเนื้อหาสาระที่อ่าน  การส่งเสริมการอ่านเพ่ือฝึกคิดวิเคราะห์ นี่เป็นสิ่งที่คงต้องช่วยกันขบคิด
และค้นหาวิธีการแก้ไขผลักดันหรือรณรงค์ส่งเสริมต่อไป 
 ปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2552  มาตรา  24(3) ระบุว่าให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติ  ให้คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่าน  และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่
เรียนอย่างต่อเนื่อง  มาตรา  25 ระบุว่า  รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ  เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งค้นคว้า  และใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตลอดจนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน    
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1   เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้บริการห้องสมุดอย่างทั่วถึง 
2.2   เพ่ือให้ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ส าหรับครูและนักเรียน 
2.3   เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 

 และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านร่วมกัน 
2.4   เพ่ือจัดหาหนังสือครบทุกหมวดหมู่ มีสื่อเทคโนโลยีส าหรับบริการแก่ครูและนักเรียน 
       อย่างเพียงพอ 
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3.  เป้ำหมำย 
3.1   ห้องสมดุมีหนังสือ ครบทุกหมวดหมู่มีสื่อเทคโนโลยีส าหรับบริการแก่ครูและนักเรียน 
       อย่างเพียงพอ 
3.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเป็นสมาชิกห้องสมุดร้อยละ  80  ของนักเรียนทั้งหมด 
3.3  ผู้เรียนใช้บริการอ่านหนังสือในห้องสมุด  หรือยืมหนังสือจากห้องสมุดอย่างน้อย 
      สัปดาห์ละ  2 ครั้ง 

           3.4  ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมโดยใช้บริการห้องสมุด อย่างน้อยสัปดาห์ละ  2  ครั้ง 
 
4.   วิธีกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1.กิจกรรมยอดนักอ่าน 
 

ตลอดปีการศึกษา 2562 นางสาวภัทรา   จิ่มอาสา  
นางสาวศิราภรณ์   วังคีรี 
นางสาววิภาวรรณ   สมสะอาด 

2. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ตลอดปีการศึกษา 2562 นางสาวภัทรา   จิ่มอาสา  
นางสาวศิราภรณ์   วังคีรี 
นางสาววิภาวรรณ   สมสะอาด 

3. กิจกรรมแนะน าหนังสือใหม่ ตลอดปีการศึกษา 2562 นางสาวภัทรา   จิ่มอาสา 
นางสาวศิราภรณ์   วังคีรี 
นางสาววิภาวรรณ   สมสะอาด 

4.กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง ตลอดปีการศึกษา 2562 นางสาวภัทรา   จิ่มอาสา  
นางสาวศิราภรณ์   วังคีรี 
นางสาววิภาวรรณ   สมสะอาด 

5. จัดซื้อหนังสือใหม่ กันยายน  2562 นางสาวภัทรา   จิ่มอาสา  
นางสาวศิราภรณ์   วังคีร ี
นางสาววิภาวรรณ   สมสะอาด 

 
5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร  ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
6. งบประมำณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน 50,000  บาท 
   6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

หมำยเหตุ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1.กิจกรรมยอดนักอ่าน 

- - 

สมุด ,
ปากกา, 
ดินสอ, 
ยางลบ 

5,000  
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2. กิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี 

- - 

สมุด ,
ปากกา, 
ดินสอ, 
ยางลบ 

1,000  

3. กิจกรรมแนะน า
หนังสือใหม่ 

- - หนังสือใหม่ -  

4.กิจกรรมเล่านิทานให้
น้องฟัง 

- - 

สมุด ,
ปากกา, 
ดินสอ, 
ยางลบ 

1,000  

5. จัดซื้อหนังสือใหม่ - - - 40,000  
6. อุปกรณ์ท าความ
สะอาดและวัสดุอ่ืนๆ 

- - - 3,000  

รวม 50,000  
7. กำรประเมินผลโครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนใช้บริการห้องสมุดและ
ยืมหนังสือ อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 2 ครั้ง 

สังเกต 
สถิติ 

 

แบบสังเกต 
บันทึกการยืม-คืน หนังสือ 
สถิติการใช้ห้องสมุด 
สถิติการยืม-คืนหนังสือ 
สถิติยอดนักอ่าน 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    8.1 ห้องสมุดมีหนังสือ ครบทุกหมวดหมู่  มีสื่อเทคโนโลยีส าหรับบริการแก่ครูและนักเรียน 
         อย่างเพียงพอ 
    8.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเป็นสมาชิกห้องสมุดร้อยละ  80  ของนักเรียนทั้งหมด 
    8.3  ผู้เรียนใช้บริการอ่านหนังสือในห้องสมุด  หรือยืมหนังสือจากห้องสมุดอย่างน้อย 

สัปดาห์ละ  2 ครั้ง 
     8.4  ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมโดยใช้บริการห้องสมุด อย่างน้อยสัปดาห์ละ  2  ครั้ง 
 
                               ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 
                                     ( นางสาวภัทรา   จิ่มอาสา ) 
                                      ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 

 
 ลงชื่อ             ผู้อนุมัติโครงการ 

                            ( นายยุทธพงษ์   ทองหล้า ) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร     ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    มาตรฐานที่  1 คุณภาพผู้เรียน 

 มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงกำร        (  ) โครงการประจ า (  ) โครงการใหม่  (  ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
                      2. นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์ 3. นางสาวศิราภรณ์  วังคีรี 
   4. นางสาววิภาวรรณ  สมสะอาด 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรโครงกำร  เริ่มต้น  16 พฤษภาคม  2562 สิ้นสุด 15  พฤษภาคม  2563 
งบประมำณ   35,000 บาท 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 คุณภาพชีวิตที่ดี ต้องเริ่มด้วยการศึกษา การศึกษามิใช่ทางเลือกแต่เป็นส่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิต      
( พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ ) การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญของชีวิต การสร้างและส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัย
ใฝ่ความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องตระหนักและให้
ความส าคัญ เพราะการศึกษาและการมีวินัยใฝ่เรียนรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนเป็นหนทางที่จะช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ 
 การสร้างคนให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต คือการสร้างคนให้มีนิสัยใฝ่หาความรู้ การแสวงหา
ความรู้ของนักเรียนสามารถท าได้หลายวิธีทั้งในห้องเรียนและการอ่าน ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้ที่ดี เพราะ
การอ่านเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูทุกคนไม่สามารถสอนหรือถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่บนโลกนี้
ให้นักเรียนได้ทั้งหมด แต่การสอนที่ดีที่สุดคือ การสอนให้นักเรียนใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้นั่นก็คือ 
การสร้างให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการรู้จักใฝ่หาความรู้ การอ่านจึงมีความส าคัญต่อมนุษย์ตั้งแต่แรก
เกิดจนโต และจนกระทั่งถึงวัยชรา 
 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจึงท าให้ทุกคนตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องพัฒนา
ร่วมกันให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจที่จะอ่านหนังสือโดยไม่ต้องบังคับ เพื่อตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้งนโยบายรักการอ่านออกเขียนได้
และมีมาตรฐานการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรีกกการอ่านกับกลุ่ม
สาระทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เชื่อมโยงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ในปี 2558 เป็นปีที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชมมายุครบ 5 รอบ 80 พรรษา 
 เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และการ
น าเสนอผลงานและให้ผลการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นสถานศึกษา ดังพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กล่าวมา 
   “ หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิด น าดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใส 
  ให้ความรู้ส าเริงบันเทิงใจ   ฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวัน 
  มีวิชาหลายอย่างต่างจ าพวก  ฉันสะดวกค้นได้ให้สุขสันต์ 
  วิชาการสรรมาสารพัน   ชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย ” 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีเป้าหมายในการอ่าน สามารถคิดรูปแบบ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ด้วยตนเอง 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลานอกเวลาเรียนในอ่านอ่านหนังสือเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 60 นาที  
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2.4 เพ่ือใช้ห้องสมุดเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี และร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ด้วยความเต็มใจอย่างสม่ าเสมอ 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 ด้ำนปริมำณ  
  3.1.1 นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่าน
อย่างยั่งยืนและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  3.1.2 นักเรียนอ่านหนังสือตามปริมาณการอ่านหนังสือขั้นต่ าคนละ 5 เล่มต่อป ี
  3.1.3 นักเรียนมีจิตส านึกและเห็นคุณค่าขอบงการใช้ห้องสมุด และทรัพยากรสารสนเทศ 
 3.1 ด้ำนคุณภำพ 
  3.2.1 นักเรียน ครู เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนและเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้  
  3.2.2 นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีทักษะการรับรู้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
  3.2.3 นักเรียนน าข้อมูลจากกการอ่านไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและสร้างผลงานจาก
การอ่านและน าเสนอได้  
  3.2.4 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการอ่านและการเรียนรู้คิดเป็น       
4. วิธีด ำเนินงำน 

กิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

เมษายน 2562 ถึง 31 
มีนาคม 2563 

- ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- คณะครูทุกคน 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
    2.1 กิจกรรมผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (การเข้าใช้ห้องสมุด) 
    2.2 การแข่งขันตอบค าถามจากสารานุกรมไทย 
    2.3 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ทีมละ 3 คน) 
    2.4 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
    2.5 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
    2.6 กิจกรรมน าเสนอผลงาน 

16 พฤษภาคม 2562 
ถึง 31 มีนาคม 2563 
สิงหาคม 2562 
31 กรกฎาคม 2562 
26 มิถุนายน 2562 
1-29 กรกฎาคม 2562 
31 กรกฎาคม 2562 

- ประไพศิลป์   
- ภัทรา  
- ศิราภรณ์  
- วิภาวรรณ  
ร่วมกับคณะครูทุกคน  

กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลโครงการ 1 เมษายน 2563 - ประไพศิลป์   ภัทรา  
- ศิราภรณ์  วิภาวรรณ  

กิจกรรมที่ 4 รายงานผลโครงการ 10 เมษายน 2563 - ประไพศิลป์  ภัทรา  
- ศิราภรณ์  วิภาวรรณ  
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5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร  ห้องเรียนทุกชั้น และห้องสมุดของโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
6. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรม ค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม หมา
ยเหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

     

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
    2.1 กิจกรรมผู้ ใช้ภาษาไทยดี เด่น  (การเข้าใช้
ห้องสมุด) 
    2.2 การแข่งขันตอบค าถามจากสารานุกรมไทย 
    2.3 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ทีมละ 3 คน) 
    2.4 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
    2.5 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
    2.6 กิจกรรมน าเสนอผลงาน 

  
0 
 

5,000 
5,000 
5,000 
20,000 

 
 

 
0 
 
5,000 
5,000 
5,000 
20,000 

 

กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลโครงการ      
กิจกรรมที่ 4 รายงานผลโครงการ      

รวมทั้งสิ้น    35,000  
7. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียน ครู เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ตรวจชิ้นงาน/ส ารวจ ชิ้นงาน/ส ารวจ 
2. นักเรียน ครู ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชิ้นงาน/บันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน 
3. นักเรียนน าเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และมีผลงานจาก
การอ่าน  

การน าเสนอผลงาน/แบบประเมิน 
(แบบรายงาน) 

ชิ้นงาน/แบบประเมิน 
 (แบบรายงาน) 

4. นักเรียน ครู เลือกรับและใช้ประโยชน์
จากสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบสังเกต/แบบบันทึกการอ่าน แบบสังเกต/แบบบันทึก
การอ่าน 

 
 
     (ลงชื่อ)                   ผู้เสนอโครงการ 
                                                            (นางสาววิภาวรรณ  สมสะอาด) 
                                                              ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 

 
      (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงการ 

                 (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย   
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โครงกำร       จัดซื้ออุปกรณ์กีฬำเพื่อสื่อกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำน     1. นายฤทธิเกียรติ  สิมารับ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
     2. นายกฤษฎา  กมลรัตน์  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร       16  พฤษภาคม  2562  -  30  มีนาคม  2563 
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้ำน   ( / )  ทักษะวิชาการ     

( / )  ทักษะด้านอาชีพ ( / )  ทักษะด้านชีวิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล  
      โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพสุขภาพที่แข็งแรง มีจิตใจที่
แจ่มใส การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเป็นส่วนที่ส าคัญ ถ้านักเรียนมีความรักและความชื่นชอบในกีฬา
ที่ตนเองถนัด จะเป็นสิ่งที่จะให้นักเรียนแสดงความสามารถของตนเองออกมา มีความสนุกสนานในกีฬาที่
ตนเองเล่น ท าให้เกิดความมุ่งมั่นที่นักเรียนสนใจเรียน จ านวนอุปกรณ์ต่อนักเรียนในห้องเรียนมีความส าคัญ
มาก ถ้าในชั่วโมงเรียนนักเรียนแต่ละคนได้สัมผัสอุปกรณ์ได้บ่อยๆ จะท าให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้เพ่ิม
มากขึ้น เกิดความช านาญ ตลอดจนสามารถน ามาเป็นกีฬาที่นักเรียน ชื่นชอบ ฝึกฝนจนพัฒนาเป็นนักกีฬา
ทีมโรงเรียนในอนาคตและอุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จ าเป็นในการเสริมสร้างให้นักกีฬา ได้มี
โอกาสฝึกฝนทักษะของนักกีฬาแต่ละประเภทให้บรรลุถึงเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
2. วัตถุประสงค์  
     2. 1. เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนที่เพรียงพอในการเรียน และการฝึกซ้อมกีฬาทีมโรงเรียน 
     2. 2. เพ่ือให้นักเรียนได้เพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอนกีฬา 
     2. 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการเล่นกีฬา 
 2.4 เพ่ือให้นักกีฬาได้มีอุปกรณ์ประกอบการฝึกซ้อมกีฬาของแต่ละประเภท 
3. เป้ำหมำย  
 3.1 เชิงคุณภาพ 
  3.1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอส าหรับใช้ในการเรียนการสอน ทั้ง 2 ภาคเรียน                  
ปีการศึกษา 2562 
     3.1.2 นักเรียนได้เพ่ิมพูนทักษะในการเล่นกีฬา 
 3.2 เชิงปริมาณ 
     3.2.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 จ านวน 980 คน 
  3.2.2 ท าให้การเรียนการสอนวิชาต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา             
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามจุดมุ่งหมาย 
4. ระยะเวลำด ำเนินกำร            
 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระยะเวลา  16  พ.ค.  2562  -  30  มี.ค.  
2563 
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5. วิธีกำรด ำเนินงำน 
ล าดับที่ 

 
การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณระบุ

ประเภทของเงิน 
ผู้รับผิดชอบ 

 
5.1 ขั้นเตรียมการ    

 ส ารวจข้อมูล เมษายน 2562  กลุ่มสาระสุขศึกษา 
และพลศึกษา  เขียนโครงการและเสนอโครงการ พฤษภาคม 2562  

5.2 ขั้นด าเนินการ   กลุ่มสาระสุขศึกษา 
และพลศึกษา  จัดซื้อตามโครงการ มิถุนายน 2562 เงินโครงการ 

5.3 ขั้นติดตามประเมินผล   กลุ่มสาระสุขศึกษา 
และพลศึกษา  ติดตามและประเมินการใช้   มีนาคม 2563 - 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย   
7. งบประมำณ  
 งบประมาณจ านวน 27,025 บาท     รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย หน่วย จ านวนเงิน ราคารวม 
1 ลูกฟุตบอล รุ่น VICTORY 4 GRAND SPORT 20 ลูก 680 13,600 
2 ลูกวอลเล่ย์บอล (Mikasa) 10 ลูก 900 9,000 
3 กรวยฝึกซ้อมกีฬา ชุด 40 ใบ 1 ชุด 1,000 1,000 
4 กระเป๋าใส่ลูกบอล 10 ลูก 2 ใบ 600 1,200 
5 กระดานฝึกสอนฟุตบอล GRAND SPORT 1 ชิ้น 700 700 
6 เชือกกระโดดรุ่นนักมวย 10 ชิ้น 150 1,500 

รวมเงิน 27,000 
8. กำรติดตำมผลและประเมินผล 

8.1 สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติทักษะด้านกิจกรรมกีฬา 
8.2 ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมด้านกีฬา 
8.3 การตอบแบบประเมิน 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนที่เพรียงพอในการเรียนและการฝึกซ้อมกีฬาทีมโรงเรียนและนั กเรียน
เกิดความสนุกสนาน มีความสุขในการเล่นกีฬาและนักกีฬาได้มีอุปกรณ์ประกอบการฝึกซ้อมกีฬาของแต่ละ
ประเภทและได้เพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอนกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นายฤทธิเกียรติ  สิมารับ) 
           ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 

  
 (ลงชื่อ)...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร        พัฒนำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มาตรฐานที่ 1, 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      กลุ่มงานวิชาการ 
          1. นายธีรพงษ์  ภักดีสาร   2. นางวาสนา  นนทะโคตร 
   3.นางสาวยุพากรณ์ หอมทอง 
                      4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ชั้น ป.1- ป.6 
            5. ครูประจ าชั้นทุกคน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2562 – 15  พฤษภาคม  2563 
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในด้าน  ( / )  ทักษะด้านวิชาการ 
   (   )  ทักษะด้านวิชาชีพ (/ )  ทักษะชีวิต 
งบประมาณ  20,000  บาท  
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 

จุดมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.2542   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามความในมาตรา 6 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ในกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รู้จักสิทธิ
หน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบกับแนวการจัดการศึกษา ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้รู้จักพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  การจัด
กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน   ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย   
  ทั้งนี้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นองค์กรแกนน าในการ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและศักยภาพด้าน เก่ง ดี มีสุข สามารถพ่ึงตนเองได้
ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ในระดับดี มีทักษะในการจัดการ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี มีความเป็นผู้น า มี
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี
สุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต มี
ภูมิคุ้มกันต่ออบายมุข สารเสพติด สามารถด ารงชีวิตในสังคมตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และมีความ
จงรักภักดีและเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.
2542   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และจุดมุ่งหมายของตัวชีวัดกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ปี 1พุทธศักราช 2551 จึงได้จัดท าโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  

คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
3) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง

จากสื่อ  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
4) เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีผลงานการประกวด

และแข่งขันตั้งแต่ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
5) เพ่ือให้ครูทุกคนมีผลงานทางวิชาการและผลิตสื่อ นวัตกรรมที่ดี มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์  เป็นแบบอย่างได้ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาห้องศูนย์อาเซียน 

3. เป้ำหมำย 
3.1 ด้ำนปริมำณ    

1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้น 
2) ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ ทันโลก  มี

ความรู้เรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันมากขึ้น 
3) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมี

แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใช้ในการพัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึนจากเดิมอีก 1 แห่ง 
4) ผู้เรียนมีผลงานการประกวด/แข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและนอกเขตพ้ืนที่มากข้ึน 
5) ครูมีผลงานทางวิชาการและการผลิตสื่อ นวัตกรรมที่ดีเหมาะสมอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น 

3.2 ด้ำนคุณภำพ 
1) ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  ทันโลก  

มีความรู้เรื่องเหตุการณ์ปัจจุบัน  ร้อยละ 85  
2) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง ร้อยละ 85   
3) ผู้เรียนมีผลงานการประกวดและแข่งขันตั้งแต่ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา ร้อยละ  80   

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป  ของรายการที่ส่งเข้าประกวด/แข่งขัน 
4) ครูทุกคนมีผลงานทางวิชาการ  ได้แก่  นวัตกรรม  วิจัยในชั้นเรียน  แผนการจัดการเรียนรู้อยู่

ในระดับคุณภาพมาก   ร้อยละ  85 
5) ครูร้อยละ  55  ใช้เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดศักยภาพมากข้ึน 

 
4.   ระยะเวลำด ำเนินงำน      
      วันเริ่มต้นโครงการ   วันที่   1 เมษายน   2562  
      วันสิ้นสุดโครงการ    วันที่  30 เมษายน  2563 
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 5.   วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
-  จัดท าแผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกชั้นเรียน 
- จัดท าและจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้  
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน
กระบวนการ 1S3C (Active Learning) ส าหรับครู 
 

 
เม.ย. 62 – พ.ค. 62 
 
พ.ค. 62 –  เม.ย.63 

 
นายธีรพงษ์  ภักดีสาร 

คณะครูผู้สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ฯ 

  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนำส่งเสริมทักษะทำง
สังคมศึกษำ 
- กิจกรรมประกวดโครงงานสังคมศึกษา และ

โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5-6 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน
กระบวนการ 1S3C (Active Learning) 
ส าหรับครู (2 วัน) 

- ออกแบบกิจกรรมนักประวัติศาสตร์น้อย 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  

ประกวด/แข่งขัน พัฒนาและน านักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ และกิจกรรม
แข่งขันทักษะวิชาการสังคมศึกษา 

- จัดป้ายนิเทศวันส าคัญและนิทรรศการ
ประวัติศาสตร์อาเซียนประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 

- เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชุมชน 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2562-2563 

 
 

นายธีรพงษ์  ภักดีสาร 
คณะครูครูผู้สอน 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ฯ 

 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนำและปรับแหล่งเรียนรู้สังคม
ศึกษำห้องศูนย์อำเซียน 

พ.ค. 62 –  เม.ย.63 นายธีรพงษ์  ภักดีสาร 
คณะครูครูผู้สอน 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ฯ 

 
 
6.   ค่ำใช้จ่ำย 

ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
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รำยกำร 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนเงิน 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
-  จัดท าแผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกชั้นเรียน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- จัดท าและจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้      
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน

กระบวนการ 1S3C (Active Learning) ส าหรับ
คร ู

    

  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนำสงเสริมทักษะทำง
สังคมศึกษำ 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มี

ความรู้ความสามารถวิชาสังคมศึกษา (เพชร
ยอดมงกุฎ) 

 

20,000 

 

20,000 

- กิจกรรม 1 Day Camp นักประวัติศาสตร์
น้อย ป.4-6 

    

- กิจกรรมประกวดโครงงานสังคมศึกษา และ
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5-6 

    

- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ประกวด/
แข่งขัน  

    

- จัดป้ายนิเทศวันส าคัญและนิทรรศการ
ประวัติศาสตร์อาเซียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

    

- เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชุมชน     
กิจกรรมที่ 3 พัฒนำและปรับแหล่งเรียนรู้สังคม
ศึกษำห้องศูนย์อำเซียน 

    

รวม 20,000 
 
 
 
 



87 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2562  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3                               

6.   กำรประเมินโครงกำร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2) ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  

มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิด
ไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

3) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองจาก
สื่อ  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก 

4) ผู้เรียนมีผลงานการประกวดและแข่งขันตั้งแต่
ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา  เขตพ้ืนที่
การศึกษาข้ึนไป 

5) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์  เป็นแบบอย่างได้ และ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย แบบ 
Active Learning ที่เสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ เพ่ือปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ด้วยกระบวนการ 1S2C 
 
 
 

7) ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และมีความเข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 
 
 
 
 

8) แหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาห้องศูนย์อาเซียนมี
ความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ 

ทดสอบ 
ส ารวจ 

 
 
 

สังเกต 
 
 
 

ตรวจสอบ 
 
 

ตรวจสอบ 
 
 

- สอบถามความเข้าใจครู
ภายหลังการอบรม 

- แผนกิจกรรมนัก
ประวัติศาสตร์น้อย 
 
 
 
 
- ประเมินความเข้าใจของ
ผู้เรียนเรื่องวิธีทาง
ประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 
-ส ารวจความพึงพอใจ 

แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 

 
 
 

แบบสังเกต 
 
 
 
แบบตรวจสอบ 
 
 
แบบตรวจสอบ 
 
 
- แบบประเมินถาม
ความเข้าใจเรื่อง
การออกแบบการ
การเรียนรู้แบบ 
1S3C 
- แบบประเมินแผน
กิจกรรมนัก
ประวัติศาสตร์น้อย 

-แบบประเมินความ
เข้าใจของผู้เรียน
เรื่องวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

- การเขียนสะท้อน
คิดของนักเรียนหลัง
การท ากิจกรรม 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิด

ไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
3. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. ครคูรูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย แบบ 

Active Learning ที่เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เพ่ือปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ด้วยกระบวนการ 1S2C 

5. ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีความเข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
6. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และ

พัฒนาตนเองจากสื่อ  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
7. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมมีผลงานการ

ประกวดและแข่งขันตั้งแต่ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
8. ครูทุกคนมีผลงานทางวิชาการและผลิตสื่อ นวัตกรรมที่ดี มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์  เป็นแบบอย่างได้ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. แหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาห้องศูนย์อาเซียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 

                                                            
                                                (ลงชื่อ)                    ผู้เสนอโครงการ 
                                                            (นายธีรพงษ์  ภักดีสาร) 
                                                          ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
 

 
 (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร        พัฒนำคุณธรรมจริยธรรม 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่  2   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธีรพงษ์  ภักดีสาร  นางสาวใบชา สุทธิ  

        นายสิทฺธิกร กุลชาติ    นางสาวจริยา  น้อยไทย  
        นางอวยพร  อ ามะเหียะ                                   

 ลักษณะของโครงการ    (   )  โครงการใหม่      (  )    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤษภาคม 2561  -    31 มีนาคม 2562     
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน    

(   ) ทักษะด้านวิชาการ  (   ) ทักษะด้านวิชาชีพ  (  ) ทักษะชีวิต 
งบประมาณ 30,000  บาท 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด
บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ  พัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 ในการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริม
สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู้จักพ่ึงตนเอง  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 จากการประเมินของคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ มีความประหยัด เกรงใจต่อผู้อ่ืน  มี
ความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนตระหนักในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา   พระมหากษัตริย์ 
2.2 เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม 
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน การท างานกลุ่ม   
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2.4 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ           
3.เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนตระหนักในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา                    
พระมหากษัตริย์ ร้อยละ 100 

3.1.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม 
ร้อยละ 100 

3.1.3 นักเรียนมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน การท างานกลุ่มร้อยละ 100 
3.1.4 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนตระหนักในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
3.2.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม  
3.2.3 นักเรียนมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน การท างานกลุ่ม  ร้อยละ 100  

                     3.2.4 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 

งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ข้ันเตรียมกำรและกำร
วำงแผนด ำเนินงำน 
     1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
      1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดท าโครงการ 
       1.3 จัดท าโครงการ/
แผนปฏิบัติการ/ปฏิทินงานการจัด
กิจกรรม 
       1.4 ประชุมครู และ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

เมษายน  2561 นายยุทธพงษ์  ทองหล้า 
ครูวิชาการโรงเรียน 
นายธีรพงษ์  ภักดีสาร 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 
 
 
 
 
 
 
นายยุทธพงษ์  ทองหล้า 
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4. กิจกรรมการด าเนินงาน (ต่อ) 
งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 ขั้นด ำเนินกำร/
ปฏิบัติกำรตำมแผน 
      2.1 กิจกรรมวันไหว้ครู 
 

 
 

มิถุนายน  2562 

นายธีรพงษ์  ภักดีสารและคณะ 
 ครูป.5 ป.6 ทุกคน 

     2.2 กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม 
 
 

มิถุนายน-สิงหาคม 2562 นายธีรพงษ์  ภักดีสาร  
นายสิทธิกร  กุลชาติ 
และคณะครูป.5 ป.6 ทุกคน 

     2.3 กิจกรรมลูกเสือ 
 

ธันวาคม 2562 นางชวาริน  ทัพใหญ่ 
นางวาสนา  นนทะโคตร 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะครูทุกคน 

     2.4 วันส าคัญทางชาติ ศาสนา 
และประเพณีท้องถิ่น 
     -ประเพณีบุญหลวงการละเล่น 
ผีตาโขน 
     - วันเข้าพรรษา 
     - วันออกพรรษา 
     - วันแม่แห่งชาติ 
     - วันลอยกระทง 
     - วันคริสมาตส์วันขึ้นปีใหม่ 
     - วันเด็กแห่งชาติ 
     - วันสงกรานต์ 
     - งานนมัสการพระธาตุ 
       ศรีสองรัก 

 
 

5-7 กรกฏาคม2562 
 

17  กรกฎาคม 2562 
13  ตุลาคม 2562 
12 สิงหาคม 2562 

13  พฤศจิกายน 2562 
25 ธันวาคม 2562 
13 มกราคม 2562 

12-15 เมษายน 2562 
พฤษภาคม 2562   

 

 
 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
นางอมลวรรณ แก้วโสม 
นายธีพรพงษ์ ภักดีสาร 
นายสิทธิกร  กุลชาติ 
นางจารุณี บุญสุวรรณ 
นางสาวจริยา  น้อยไทย 
นางสาวศุภรัตน์  อสงรูจี 
นางอวยพร  อ ามะเหียะ 
นางสาวเอมอร เทียมสินสังวร 
และครูทุกคน 

     2.5 กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง พฤษภาคม 2562  - 
พฤษภาคม 2563 

ครูทุกคน 
 

     2.6 กิจกรมสวดมนต์ประจ า
สัปดาห์ 

พฤษภาคม 2562  - 
พฤษภาคม 2563 

ครูทุกคน 
 

     2.7 กิจกรรมบันทึกความดี พฤษภาคม 2562  - ครูทุกคน 



92 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2562  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3                               

 พฤษภาคม 2563  

     2.9 กิจกรรมจิตอาสา พฤษภาคม 2562  - 
พฤษภาคม 2563 

ครูทุกคน 

     2.10 กิจกรรมยกย่องชมเชย 
 

พฤษภาคม 2562  - 
พฤษภาคม 2563 

ครูทุกคน 

     2.11 กิจกรรมวันอ าลา 
 

พฤษภาคม 2562  - 
พฤษภาคม 2563 

นางสาวใบชา  สุทธิและคณะ 

 กิจกรรมที่ 3 ขั้นติดตามผลและ
ประเมินผล 
     3.1 ก่อนด าเนินการโครงการ 
     3.2 ระหว่างด าเนินการ 
           โครงการ 
     3.3 สิ้นสุดโครงการ 
     3.4 สรุปรายงานโครงการ 

พฤษภาคม 2562  - 
พฤษภาคม 2563 

นางสาวใบชา  สุทธิ 
นายธีรพงษ์  ภักดีสารและคณะ 
 

 
5.สถำนที่ด ำเนินโครงกำร  โรงเรียนอนุบำลด่ำนซ้ำย 
6. งบประมำณ            
  6.1 งบประมำณจ ำนวน      30,000 บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ หมาย

เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ข้ันเตรียมกำรและ
กำรวำงแผนด ำเนินงำน 
     1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
      1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดท าโครงการ 
       1.3 จัดท าโครงการ/
แผนปฏิบัติการ/ปฏิทินงานการจัด
กิจกรรม 
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6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 

กิจกรรม 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

หมายเหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

       1.4 ประชุมครู และ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน      

 กิจกรรมที่ 2 ข้ันด ำเนินกำร/           
ปฏิบัติกำรตำมแผน           
2.1 กิจกรรมวันไหว้ครู        
2.2 กิจกรรมเข้าค่าย จริยธรรม     

 2.3 กิจกรรมลูกเสือ       

30,000 
  - กิจกรรมเดินทางไกล ป.3 

 
2,000 

 
 

 - กิจกรรมเดินทางไกล ป.4   3,000      

 - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5- ป.6  25,000      
2.4 วันส าคัญทางชาติ ศาสนา           
และประเพณีท้องถิ่น           
     - ประเพณีบุญหลวงการละเล่น           
       ผีตาโขน           
     - วันอาสาฬหบูชา     

  
  

     - วันเข้าพรรษา         

     - วันออกพรรษา         
     - วันลอยกระทง         

     - วันแม่แห่งชาติ         

     - วันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่       
     - วันเด็กแห่งชาติ         

     - วันสงกรานต์         
    - งานนมัสการพระธาตุ 
ศรีสองรัก 

     2.5 กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง           
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6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 

กิจกรรม 
ประเภทค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2.6 กิจกรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์           
2.7 กิจกรรมบันทึกความดี           

2.8 กิจกรรมประหยัดและอดออม           

2.9 กิจกรรมจิตอาสา           
2.10 กิจกรรมยกย่องชมเชย           

2.11 กิจกรรมวันอ าลา         
กิจกรรมที่ 3 ขั้นติดตามผลและ
ประเมินผล 
     3.1 ก่อนด าเนินการโครงการ 
     3.2 ระหว่างด าเนินการ 
           โครงการ 
     3.3 สิ้นสุดโครงการ 
     3.4 สรุปรายงานโครงการ      

 
6.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
   8  ประการ 
        - รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ 
        - ซื่อสัตย์สุจริต        
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้        
        - อยู่อย่างพอเพียง     
        - มุ่งม่ันในการท างาน       
        - รักความเป็นไทย        
        - มีจิตสาธารณะ           

- สังเกต 
- ส ารวจ 
- สัมภาษณ์ 
- บันทึกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

- แบบสังเกต ส ารวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (แบบบันทึกค่านิยม 
12 ประการกับครูประจ าชั้น) 

2.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี สังเกต แบบสังเกต 

3.นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมเดิน ส ารวจ แบบส ารวจ 
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ทางไกลเข้าค่ายพักแรม 

4.ครู นักเรียน ได้ร าลึกพระคุณของบูรพาจารย์ สังเกต แบบสังเกต 
5.ครูนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ชาติ ศาสนา ประเพณีท้องถิ่น  

สังเกต แบบสังเกต 

6.นักเรียนมีวามรักและผูกพันกับผู้มีพระคุณ สังเกต แบบสังเกต 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายตระหนักในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม 
มีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน การท างานกลุ่ม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ 

 
 
                                                       (ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการ 
                                                                 (นายธีรพงษ์  ภักดีสาร) 
                                                             คร ูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
                           

 
  (ลงชื่อ)            ผู้อนุมัติโครงการ 

                 (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร                     พัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางจิตประไพ  เทพวีระกุล 2.นางสาวชิดกมล  เกษทองมา  

3.นางอมลวรรณ  แก้วโสม    4.นางสาวเอมอร  เทียมสินสังวร 
5.นางสาวจริยา  น้อยไทย  

ลักษณะโครงการ           (   )โครงการใหม่      ( ) โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ        16 พฤษภาคม  2562   -   15  พฤษภาคม   2563 
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน( )ทักษะด้านวิชาการ ( )ทักษะด้านวิชาชีพ 
............................................................................................................. ......................................................... .. 
1.   หลักกำรและเหตุผล 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   หมวด  
7 มาตรา  53  ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการคิด การพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบัน
ที่ท าหน้าที่ผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อม และมีความ
เข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง  รัฐพึงจัดสรรงบประมาณ 
และจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 สถานศึกษาจะประสบความส าเร็จในภารกิจการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด ให้สามารถ
เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่ง  คนดีของ
สังคม ครูและบุคลากรถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญยิ่งที่จะส่งผลส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว ดังนั้นการ จัดระบบ
การบริหารงานบุคคลให้ มีประสิทธิภาพ การจัดท าข้อมูล สารสนเทศ การสร้างขวัญก าลังใจ การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ ดี ถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงได้
จัดโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการสมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2.2  เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

2.3  เพ่ือให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน 

2.4  เพ่ือให้ครู  บุคลากร ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความรู้ความสามารถตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบ 
 2.5  เพ่ือให้ครู  บุคลากร  มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็น
แบบอย่างที่ด ี
 2.6  เพ่ือให้ครู  บุคลากร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.7  เพ่ือเป็นการบ ารุงขวัญและก าลังใจแก่ครู บุคลากร 
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3. เป้ำหมำย 
   3.1ด้ำนปริมำณ 
          1. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง 
          2. ครูและบุคลากรได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงานต้นสังกัด ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 
   3.2 ด้ำนคุณภำพ 
         1. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
         2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและมีบุคลิกภาพที่ดี 
         3. ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
         4. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
         5. ครูและบุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
         6. ครูและบุคลากรได้รับสวัสดิการเพื่อขวัญและก าลังใจ 
4.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1พัฒนำครูบุคลำกรในโรงเรียน 
- ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการ 
1.1 พัฒนาวิชาชีพครู 
1.2 พัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพครูบุคลากร 
1.3 พัฒนาครูและบุคลากร 
1.4 ศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ 
1.6 สนับสนุนครูเข้ารับการประเมินเพ่ือเลื่อน
วิทยฐานะ ,ครูดีเด่น,ครูต้นแบบ,ครูเกียรติยศ,ค
สาขาต่าง ๆตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
1.7 ประเมินผล/รายงานผล 

16 พฤษภาคม 2562 
         ถึง 
15 พฤษภาคม 2563 
 

1.นางจิตประไพ  เทพวีระกุล 
2.นางสาวชิดกมล เกษทองมา 
3.นางอมลวรรณ  แก้วโสม    
4.นางสาวเอมอร  เทียมสินสังวร 
5.นางสาวจริยา  น้อยไทย  
 

กิจกรรมที่ 2  พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และ
ส่งเสริมจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
2.1 ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
2.2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.3ปฏิบัติตนตามคุณธรรมพ้ืนฐาน 
2.4 ประเมินผล/รายงานผล 

16 พฤษภาคม 2562 
         ถึง 
15 พฤษภาคม 2563 
 
 

1.นางจิตประไพ  เทพวีระกุล 
2.นางสาวชิดกมล เกษทองมา 
3.นางอมลวรรณ  แก้วโสม    
4.นางสาวเอมอร  เทียมสินสังวร 
5.นางสาวจริยา  น้อยไทย  
 

กิจกรรมที่ 3  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในชุมชน 
3.1 ร่วมกิจกรรม ประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ 
    กับชุมชน 
3.2ประเมินผล/รายงานผล 

16 พฤษภาคม 2562 
         ถึง 
15 พฤษภาคม 2563 
 
 

1.นางจิตประไพ  เทพวีระกุล 
2.นางสาวชิดกมล เกษทองมา 
3.นางอมลวรรณ  แก้วโสม    
4.นางสาวเอมอร  เทียมสินสังวร 
5.นางสาวจริยา  น้อยไทย 
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กิจกรรมที่ 4  บ ำรุงขวัญและก ำลังใจ 
4.1 กองทุนสวัสดิการ 
4.2 จัดงานแสดงความยินดีและให้ก าลังใจ 
4.3 จัดงานเกษียณอายุราชการ 
4.4 ตรวจสุขภาพประจ าปี 
4.5 ประเมินผล /รายงานผล 

16 พฤษภาคม 2562 
         ถึง 
15 พฤษภาคม 2563 
 
 

1.นางจิตประไพ  เทพวีระกุล 
2.นางสาวชิดกมล เกษทองมา 
3.นางอมลวรรณ  แก้วโสม    
4.นางสาวเอมอร  เทียมสินสังวร 
5.นางสาวจริยา  น้อยไทย  
 

กิจกรรมที่ 5  ประชุมครู บุคลำกรใน
สถำนศึกษำ 
5.1ประชุมครูบุคลากรเพ่ือเตรียมการก่อนเปิด/
ปิดภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
5.2 ประชุมครูบุคลากรในโรงเรียนสัปดาห์ละ
ครั้ง 
5.3 ประชุมหัวหน้างานเดือนละ 1 ครั้ง 
5.4 ประเมินผล/รายงานผล 

16 พฤษภาคม 2562 
         ถึง 
15 พฤษภาคม 2563 
 
 

1.นางจิตประไพ  เทพวีระกุล 
2.นางสาวชิดกมล เกษทองมา 
3.นางอมลวรรณ  แก้วโสม    
4.นางสาวเอมอร  เทียมสินสังวร 
5.นางสาวจริยา  น้อยไทย  
 

กิจกรรมที่ 6  กำรจัดท ำทะเบียนครู 
6.1 ส ารวจคุณวุฒิตามความถนัดความ
เชี่ยวชาญตรงกับงานท่ีปฏิบัติ 
6.2 จัดท าทะเบียนครู/ก.พ.7 
6.3 จัดท าแฟ้มสะสมผลงานครู 
6.4 ประเมินผล/รายงานผล 

16 พฤษภาคม 2562 
         ถึง 
15 พฤษภาคม 2563 
 
 

1.นางจิตประไพ  เทพวีระกุล 
2.นางสาวชิดกมล เกษทองมา 
3.นางอมลวรรณ  แก้วโสม    
4.นางสาวเอมอร  เทียมสินสังวร 
5.นางสาวจริยา  น้อยไทย  
 

5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย   
6.  งบประมำณ 

6.1 งบประมำณจ านวน   154,000   บาท 
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1พัฒนำครูบุคลำกรใน
โรงเรียน  
1.1 พัฒนาวิชาชีพครูจัดอบรมพัฒนาครู 

 
 
10,000 

 
 

15,000 

 
 
5,000 

 
 
30,000 

 

1.2 พัฒนาครูและบุคลากร 10,000 10,000 5,000 25,000  
1.3 ศึกษาดูงานครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 60,000 - 60,000  

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ - - - -  
1.5 สนับสนุนครูเข้ารับการประเมินเพ่ือ
เลื่อนวิทยฐานะ ,ครูดีเด่น,ครูต้นแบบ,ครู
เกียรติยศ,สาขาต่าง ๆ 

- - - -  
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กิจกรรมที่ 2  พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
และส่งเสริมจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
2.1 ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
       - วันปีใหม่  - วันสงกรานต์ 
       - วันปิยมหาราช 

 
 
 
 

- 

    
 

2.2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ - - - -  
2.3ปฏิบัติตนตามคุณธรรมพ้ืนฐาน - - - -  
3  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในชุมชน 
3.1 ร่วมกิจกรรม ประเพณี พิธีกรรม    
ต่าง ๆ กับชุมชน  
       - งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก 
       - งานบุญหลวง(ประเพณีผีตาโขน) 
       - วันลอยกระทง  

 
 
- 

 
 

20,000 

 
 
- 

 
 

20,000 

 

กิจกรรมที่ 4  บ ำรุงขวัญและก ำลังใจ  16,000  16,000  
กิจกรรมที่ 5  ประชุมครู บุคลำกรใน
สถำนศึกษำ 
5.1ประชุมครูบุคลากรเพ่ือเตรียมการก่อน
เปิด/ปิดภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
5.2 ประชุมครูบุคลากรในโรงเรียนสัปดาห์
ละครั้ง 
5.3 ประชุมหัวหน้างานเดือนละ 1 ครั้ง 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

1,000 
 
- 
 
- 

 
 

1,000 
 
- 
 
- 

 

กิจกรรมที่ 6  กำรจัดท ำทะเบียนครู 
ค่ำใช้จ่ำย 
6.1 ส ารวจคุณวุฒิตามความถนัดความ
เชี่ยวชาญตรงกับงานท่ีปฏิบัติ 
6.2 จัดท าทะเบียนครู/ก.พ.7 
6.3 จัดท าแฟ้มสะสมผลงานครู 

- 
 
- 
 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 

1,000 
 
- 
 
- 
- 

1,000 
 
- 
 
- 
- 

 

ประเมินผล /รำยงำนผล   1,000 1,000  
 
 
 
7. กำรประเมินผลโครงกำร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-การสังเกต 
-การสอบถาม 

-แบบการสังเกต 
-แบบสอบถาม 

2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลวางแผนใน การสังเกต -แบบการสังเกต 
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การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน -การสอบถาม -แบบสอบถาม 
3. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีเหมาะสมผนวกกับการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

การสังเกต 
-การสอบถาม 

-แบบการสังเกต 
-แบบสอบถาม 

4. ครูมีการศึกษา/ อบรม  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ และใช้ผลปรับกิจกรรมการเรียนการสอน 

-การสังเกต 
-การสอบถาม 

-แบบการสังเกต 
-แบบสอบถาม 

5. ครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี -การสังเกต -แบบการสังเกต 
6. ครูมีบุคลิกภาพที่ดี -การสังเกต 

-การสอบถาม 
-แบบการสังเกต 
-แบบสอบถาม 

7. ครูบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน -การสังเกต 
-การสอบถาม 

-แบบการสังเกต 
-แบบสอบถาม 

8. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

-การสังเกต 
-การสอบถาม 

-แบบการสังเกต 
-แบบสอบถาม 

 
8.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          1.ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง 
          2.ครูและบุคลากรได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงานต้นสังกัด ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 
          3. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
          4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและมีบุคลิกภาพที่ดี 
          5. ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          6. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
          7. ครูและบุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
          8. ครูและบุคลากรได้รับสวัสดิการเพื่อขวัญและก าลังใจ 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้เสนอโครงการ 

                                       (นางจิตประไพ  เทพวีระกุล) 
                            หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
 

 
      (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัตโิครงการ 

        (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร     จัดจ้ำงครูในสำขำวิชำที่ขำดแคลนตำมภำรกิจและควำมจ ำเป็น 
มาตาฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ผู้รับผิดชอบ   1. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 2. นางจิตประไพ  เทพวีระกุล 
ลักษณะของโครงการ  (    ) โครงการใหม่ (  √  ) โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  พฤษภาคม  2561  -  31 มีนาคม  2562 
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน (    )ทักษะด้านวิชาการ 
    (    )ทักษะด้านวิชาชีพ (    )ทักษะชีวิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                              
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลนั้น  นอกเหนือจากการจัดเนื้อหาและหลักสูตร
การเรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพแล้ว  บุคลากรทางการศึกษายังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ
ของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ   โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย   เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ ส่ง
บุตรหลานมาเข้าเรียนเป็นจ านวนมาก  เป็นโรงเรียนประชารัฐ(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)    โรงเรียนได้รับจัดสรร
อัตราก าลังข้าราชการครูมาจ านวนหนึ่ง  แต่ยังไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้มีจ านวนครูที่
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยจัดท าโครงการจัดจ้างครใูน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน  ดังนี้    สาขาวิชาดนตรี  สาขาประถมศึกษา  โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องจ้างครู  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือแก้ปัญหาครูไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

2.2 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

    2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
3. เป้ำหมำย 
   3.1 ด้านปริมาณ  โรงเรียนจ้างครูอัตราจ้าง   จ านวน   1   อัตรา  
    3.2 ด้านคุณภาพ ครูอัตราจ้างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งด้านความรู้ และคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
       3.2.2 ครอัูตราจ้างสามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4. วิธีกำรด ำเนินงำน 
   4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน / รับสมัคร 
   4.2 รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน / คัดเลือกผู้สมัคร 
   4.3 ขออนุมัติจ้างต่อเนื่อง / ประกาศผลการคัดเลือก ท าสัญญาจ้าง 
   4.4 อบรมและให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน 
   4.5 มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 
   4.6 นิเทศและติดตามผล ประเมินผลและสรุปรายงาน 
   4.7 น าผลการประเมินโครงการไปเป็นข้อมูลในการจัดท าโครงการต่อ 
   4.8 รายงานผลการด าเนินโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงินรายได ้
เงิน

สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 

เงิน
อื่นๆ 

1 จัดจ้างครู 1 พฤษภาคม 2562  
- 31 มีนาคม 2563 

 144,000 - - กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล 

รวม 
 

144,000 - -  
6. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
1 จัดจ้างครู 144,000  

รวม 144,000  
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาเฉพาะ                 

ที่เพียงพอต่อความต้องการ 

- การตรวจสอบ 

- การประเมินผล 

- การนิเทศติดตาม 

- แบบรวบรวมข้อมูล 

- แบบประเมิน 

- แบบนิเทศ 

2.บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มีความรับผิดชอบอย่างดี 

  

 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
     ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดี ส่งผลให้                          
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพคุ้มค่า 

- การทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีครูและบุคลากรเพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
      ลงชื่อ................................. .....................ผู้เสนอโครงการ 
     ( นางจิตประไพ  เทพวีระกุล ) 
               ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
 
 
     ลงชื่อ............................................... ...ผู้อนุมัตโิครงการ 
      ( นายยุทธพงษ์  ทองหล้า ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร           ให้บริกำรสำธำรณูปโภค 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    มาตรฐานที่ 2      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย       
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1.นางสุมาลา พุ่มอ่ิม  2.นางดาวใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร   

3.นางสาวปรียาพร  โพธิ์ศรี 
ลักษณะโครงการ           (   )  โครงการใหม่      ( / )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มต้น วันที่  1 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด  30 เมษายน  2563 
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน  

( /  )  ทักษะวิชาการ  ( /  ) ทักษะด้านอาชีพ   (  / )  ทักษะชีวิต 
............................................................................................................................................................ ..... 

1. หลักกำรและเหตุผล 
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวดมาตรา 

24 (5) ให้สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  มีความรู้  ฝ่ายบริหารงบประมาณจึงมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณเพ่ือเอ้ือ
ต่อการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน  การให้บริการสาธารณูปโภค  เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ   
อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  เช่น การให้บริการ  ทั้งประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์  และ
ระบบอินเตอร์เน็ต  แต่การใช้สื่อสาธารณูปโภคเหล่านี้  ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า  จ าเป็นต้องจัดระบบการ
ควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างประหยัด 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้บริการสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 
2.2  เพื่อควบคุมการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัดคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.3  เพื่อให้บุคลากรในสถานที่ตระหนักถึงความจ าเป็นในประหยัดสาธารณูปโภค 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1  ให้บริการสาธารณูปโภคแก่บุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 100  
3.1.2  ควบคุมค่าสาธารณูปโภคทุกประเภทให้เพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 5 ของปีที่แล้ว 
3.1.3  บุคลากรทุกคนปฏิบัติตาม มาตราประหยัดค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 100 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  สถานศึกษาให้บริการสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
  3.2.2 ค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียนเพ่ิมข้ึนอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  3.2.3 ทุกคนในโรงเรียนช่วยกันประหยัดค่าสาธารณูปโภค 
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  4. วิธีกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
1.  ประชุมชี้แจง 
2.  แต่งตั้งคณะท างาน 
3.  ก าหนดงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 
4. ก าหนดมาตรการประหยัดน้ า  ไฟ โทรศัพท์ 
5. ติดประกาศประชาสัมพันธ์  เสียงตามสาย  เชิญ
ชวนให้ประหยัดน้ าไฟ โทรศัพท์ 
6. ติดป้ายค าขวัญเชิญชวนประหยัดน้ าประหยัดไฟ 
7. จัดท าป้ายสถิติค่าสาธารณูปโภค เป็นรายเดือน 
      

 
เมษายน 2562 
เมษายน 2562 
พฤษภาคม 2562 
พฤษภาคม 2562 
พฤษภาคม 2562 
พฤษภาคม 2562 
 1 เมษายา 2562 
ถึง 
30 เมษายน 2563 

 
ผู้อ านวยการ 
 
บุคลากรโรงเรียนอนุบาล
ด่านซ้าย 
สภานักเรียน 
 
สภานักเรียน 
นางดาวใจ พรหมสาขาฯ 

กิจกรรมที่ 2 
2.1  ติดตั้งระบบ Internet WI-FI ให้ทั่วถึงทุกอาคาร 
 
2.2  ซ่อมบ ารุงระบบ Internet WI-FI 
 
2.3  ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า  น้ าประปา 

 
เมษายน-
พฤษภาคม 2562 
1 เมษายา 2562 
ถึง 
30 เมษายน 2563 

 
นางสุมาลา พุ่มอ่ิม 
 
นายอ านาจ นวลด่อน 
 
นายอ านาจ นวลด่อน 

กิจกรรมที่ 3 
3.1 ประเมินผลโครงการ 
3.2 สรุปผลและรายงานโครงการ 

 
  มีนาคม 2563 
 เมษายน 2563 

 
นางสุมาลา พุ่มอ่ิมนาย
อ านาจ นวลด่อน 

5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
6. งบประมำณ 
 6.1 งบประมาณ จ านวน 470,000  บาท 

6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ หมาย

เหตุ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที ่1 
1.  ประชุมชี้แจง 
2.  แต่งตั้งคณะท างาน 
3.  ก าหนดงบประมาณค่า
สาธารณูปโภค 
4. ก าหนดมาตรการประหยัด 

  
 
 
 
380,000 
 

  
 
 
 
380,000 
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5. ติดประกาศประชาสัมพันธ์  เสียง
ตามสาย  เชิญชวนให้ประหยัดน้ าไฟ 
โทรศัพท์ 
6. ติดป้ายค าขวัญเชิญชวนประหยัดน้ า
ประหยัดไฟ 
7. จัดท าป้ายสถิติค่าสาธารณูปโภค เป็น
รายเดือน 

 
 

 
 

กิจกรรมที่ 2 
2.1  ซ่อมบ ารุงระบบ Internet WI-FI 
ให้ทั่วถึง ทุกอาคาร 
2.2  ซ่อมบ ารุงระบบ กรองน้ า 
2.3  ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า  น้ าปะปา 

  
 
 
60,000 
30,000 

  
 
 
60,000 
30,000 

 

กิจกรรมที่ 3 
3.1 ประเมินผลโครงการ 
3.2 สรุปผลและรายงานโครงการ 

     

รวม  470,000  470,000  
7. กำรประเมินผลโครงกำร                

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. สถิติการจ่ายค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์  
2. บุคลากรในสถานศึกษามีพฤติกรรม  ประหยัดน้ า  
ประหยัดไฟ  ประหยัดค่าโทรศัพท์ 
3.โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีพอเพียง ทั่วถึง 

      - ส ารวจ 
      - ส ารวจ 
-ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบบันทึก 
แบบส ารวจ 

 -แบบประเมินความพึง
พอใจ 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
8.1  ให้บริการสาธารณูปโภคแก่บุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 100  
8.2  ควบคุมค่าสาธารณูปโภคทุกประเภทให้เพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 5 ของปีที่แล้ว 
8.3  บุคลากรทุกคนปฏิบัติตาม มาตราประหยัดค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 100 

 8.4  ค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียนเพ่ิมข้ึนอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหน 
 

     (ลงชื่อ)               ผู้เสนอโครงการ                                                                                                           
              (นางสุมาลา พุ่มอ่ิม)                 
       ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย                

      
 

    (ลงชื่อ)            ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร            พัฒนำระบบบริหำรงบประมำณกำรเงินและพัสดุ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     มาตรฐานที่   2   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย       
ผู้รับผิดชอบโครงการ      1.นางสุมาลา พุ่มอ่ิม 2.นางดาวใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร   

3.นางสาวปรียาพร  โพธิ์ศรี 
ลักษณะโครงการ           (   )  โครงการใหม่      ( / )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มต้น วันที่  16 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด  15 เมษายน  2563 
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน  

( /  )  ทักษะวิชาการ  ( /  ) ทักษะด้านอาชีพ   (  / )  ทักษะชีวิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   หมวด 4 
มาตรา  24  ( 5 )  ให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้  และ มาตรา  62  แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   บัญญัติให้มี
ระบบตรวจสอบและติดตาม  การใช้จ่ายเงินงบประมาณ   การบริหารสินทรัพย์และพัสดุ  เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการการใช้จ่ายงบประมาณ จึงต้องมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมี
ประสิทธิภาพทั้งระบบ   

งานบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุเป็นงานบริการ จัดหา อ านวยความสะดวก ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  โดยการจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นและเหตุผล ให้ทันตามความ
ต้องการ ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุม้ค่า ประหยัด โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
2. วัตถุประสงค์   

2.1 เพ่ือบริหารจัดสรรงบประมาณให้คุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.2 เพ่ือให้การบริการ อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
2.3 เพ่ือความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ 
2.4 เพ่ือบริหารจัดหา และซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 

3.เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  ด้านปริมาณ    คร ูนักเรียน นักการภารโรง ทุกคน  คน มีวัสดุ อุปกรณ์ สิ่ง 
อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การท างาน ตลอดปีการศึกษา  2562 

3.2 เชิงคุณภาพ 
              3.2.1 จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ทันเวลา มีคุณภาพ  อย่างน้อย 80 % 

    3.2.2  บุลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการบริการอย่างน้อย  80%  ของบุคลากร      
3.2.3 ระบบบัญชีการเงินและพัสดุถูกต้องตามระเบียบการเงิน บัญชีและพัสดุ 100 % 
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4. วิธีด ำเนินงำน 
งำน/กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
1.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าหน้าที่การเงิน   
คณะกรรมการตรวจสอบการเงินและคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน 
2. ประชุมคณะครู ชี้แจงระเบียบการบริหารการเงิน 
พัสดุ  การจัดสรรงบประมาณ 
3.  จัดท าเอกสารตามระเบียบงานการเงินและพัสดุ 
4.  จัดท าตารางการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
5.  จัดท าแบบฟอร์มการเงิน พัสดุ 
6.  ท าแผนการใช้งบประมาณ  เสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
7.  ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับ 
8.  จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ 

 
เมษายน 2562 

 
ผู้อ านวยการ 
 
 
ผู้อ านวยการ 
 
นางสุมาลา พุ่มอ่ิม 
นางสุมาลา พุ่มอ่ิม 
นางดาวใจ พรหมสาขาฯ 
นางสุมาลา พุ่มอ่ิม 
นางดาวใจ พรหมสาขาฯ 
นางสุมาลา พุ่มอ่ิม 
นางสุมาลา พุ่มอ่ิม 

กิจกรรมที่ 2 
9.  ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง /จัดหา  /ระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา/เบิก-จ่ายงบประมาณ 

 
1 เมษายน  2562  
ถึง  
31 มีนาคม 2563 

 
นางสุมาลา พุ่มอ่ิม 
นางสาวพัชรี จันทะคีรี 
นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์ 

กิจกรรมที่ 3 
10.  จัดท าหลักฐานงานพัสดุ 
-   หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 
-   ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
-    ทะเบียนพัสดุ  บัญชีพัสดุ 
-    การเบิกจ่ายพัสดุ 
-    การยืมพัสดุ   

 
1 เมษายน  2562 
ถึง  
31 มีนาคม 2563 

 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
นางสุมาลา พุ่มอ่ิม 
นางสาวพัชรี จันทะคีรี 
นางสาวสมพร หวังดี 
นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
นางฉวีวรรณ  ศรีบุตตา 

กิจกรรมที่ 4 
11. จัดท าหลักฐานการเงิน 
-  รายงานการเงินคงเหลือประจ าวัน 
-  ใบเสร็จรับเงิน 
-  ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
-  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
-  เอกสารแทนตัวเงิน 
 

 
1  เมษายน  
2562  ถึง   
31  มีนาคม  
2563 

 
เจ้าหน้าที่การเงิน 
- นางสุมาลา พุ่มอ่ิม 
- นางดาวใจ พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 
- นางสาวปรียาพร โพธิ์ศรี 
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12.  ตรวจสอบการเงิน และรายงานการตรวจสอบ
การเงิน 

ทุกสิ้นเดือน 
และทุกสิ้นไตร
มาส 

นางสุมาลา พุ่มอ่ิม 
นางดาวใจ พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

13.  ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และรายงานการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

15 ตุลาคม 2562 นางสาวปรียาพร  โพธิ์ศรี  

14. จ าหน่ายพัสดุ 
และรายงานการจ าหน่ายพัสดุ 

พฤศจิกายน 
2562 

นางฉวีวรรณ  ศรีบุตรตา 
นางสาวสมพร  หวังดี 

15. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบภายใน ทุกสิ้นไตรมาส ผู้อ านวยการ 
16. จัดเก็บหลักฐานงานพัสดุ การเงิน ตาม
ปีงบประมาณ 

 ตุลาคม 2562 นางสุมาลา พุ่มอ่ิม 

กิจกรรมที่ 5 
17.  พัฒนางานระบบธุรการ 
 - จัดหาวัสดุส านักงาน 
 - ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน  

 
1 เมษายน  2562 
ถึง  
31 มีนาคม 2563 

 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
น.ส.ณัฐรดา บุตรม่วย 
 

กิจกรรมที่ 6 
18. จัดจ้างครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี) 
 

 
1 เมษายน  2562  
ถึง 
31 มีนาคม 2563 

 
เจ้าหน้าที่การเงิน 
- นางสุมาลา พุ่มอ่ิม 
 

19.  รายงานต่อสาธารณะชน ตุลาคม 2562,
เมษายน 2563 

ผู้อ านวยการ 

20.รายงานโครงการ เมษายน 2563 นางสุมาลา พุ่มอ่ิม 
 
5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 

   โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
6. งบประมำณ 
 6.1 งบประมาณ จ านวน 1,080,000 บาท 

6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ หมาย
เหตุ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
1.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าหน้าที่
การเงิน   คณะกรรมการตรวจสอบ
การเงินและคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
2. ประชุมคณะครู ชี้แจงระเบียบการ
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บริหารการเงิน พัสดุ  การจัดสรร
งบประมาณ 
3.  จัดท าเอกสารตามระเบียบงาน
การเงินและพัสดุ 
4.  จัดท าตารางการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 
5.  จัดท าแบบฟอร์มการเงิน พัสดุ 
6.  ท าแผนการใช้งบประมาณ  เสนอขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
7.  ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับ 
8.  จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ
ต่างๆ 
กิจกรรมที่ 2  
9.  ด าเนินการซ่อมบ ารุงวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
และระบบสาธารณูปโภค 
10. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ในชั้นเรียน 

  
400,000 
 
550,000 

 
100,000 
 
43,905 

 
500,000 
 
593,905 

 

กิจกรรมที่ 3 
11.  จัดท าหลักฐานงานพัสดุ 
-   หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 
-   ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
-    ทะเบียนพัสดุ  บัญชีพัสดุ 
-    การเบิกจ่ายพัสดุ 
-    การยืมพัสดุ   

  
 
 

   

กิจกรรมที่ 4 
12. จัดท าหลักฐานการเงิน 
-  รายงานการเงินคงเหลือประจ าวัน 
-  ใบเสร็จรับเงิน 
-  ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
-  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภท 
-  เอกสารแทนตัวเงิน 
13.  ตรวจสอบการเงิน และรายงานการ
ตรวจสอบการเงิน 
14.  ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และ
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
15. จ าหน่ายพัสดุ 
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และรายงานการจ าหน่ายพัสดุ 
16. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบภายใน 
17.  จัดเก็บหลักฐานงานพัสดุ การเงิน 
ตามปีงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 5 
18.  พัฒนางานระบบธุรการ 
 - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

  
30,000 
 

  
30,000 
 

 

รวม  980,000 143,905 1,123,905  
7. กำรประเมินผลโครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.มีวัสดุ อุปกรณ์  สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนพอเพียง มีคุณภาพ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2.ความพึงพอใจของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3. ความถูกต้องของระบบบัญชี
การเงิน พัสดุ 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

 8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   8.1  คร ูนักเรียน นักการภารโรง ทุกคน  คน มีวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การท างาน ตลอดปีการศึกษา  2562 

              8.2 จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษา  ทันเวลา มีคุณภาพ  อย่างน้อย 80 % 
   8.3 บุลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการบริการอย่างน้อย  80%  ของบุคลากร 
   8.4 ระบบบัญชีการเงินและพัสดุถูกต้องตามระเบียบการเงิน บัญชีและพัสดุ 100 % 

 
 
 

     (ลงชื่อ)                   ผู้เสนอโครงการ                                                                                                           
                       (นางสุมาลา  พุ่มอ่ิม)                 
                  คร ูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย                

        
                         

                                       (ลงชื่อ)                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร กำรพัฒนำศักยภำพทำงกำรบริหำรและระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2 , 4 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย  เขต 3 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางชวาริน  ทัพใหญ่ 
ลักษณะโครงกำร (    )  โครงการใหม่   (  √  )   โครงการต่อเนื่อง    
ระยะเวลำด ำเนินกำร วันที่   1   พฤษภาคม  2562  สิ้นสุด  30   เมษายน   2563 
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้ำน   

(√ ) ทักษะด้านวิชาการ (√ ) ทักษะด้านวิชาชีพ (√ ) ทักษะชีวิต 
............................................................................................................................. ........................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
นับเป็นกฎหมายแม่บทของการศึกษาเน้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแนวโน้มสภาวะ
ประชากรที่สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุสูงขึ้นประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ 11  และวิสัยทัศน์ประเทศไทย  2570  จงึมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของประชากรให้
เข้มแข็ง  อีกทั้งแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ  และแผนกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ตระหนักถึงการพัฒนาเชิงระบบ  ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2651) 
จึงก าหนดประเด็นส าคัญของระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการหลักและ
ให้ความส าคัญใน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่
การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และภาคเอกชน และ
ทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีการบริหารจัดการการเงิน
และงบประมาณการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จากปัจจัยข้างต้น โรงเรียนอนุบาลด่าน
ซ้าย ได้ตระหนักถึงความส าคัญด้านการพัฒนาการศึกษาเรื่อยมา แม้การพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา ผู้บริหาร
ได้ค านึงถึงการปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีเอกภาพยิ่งขึ้นและใส่ใจในการพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนให้มีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน แต่การพัฒนาในมิติ
ของคุณภาพการจัดการศึกษา ยังไม่มีระบบที่ชัดเจน นอกจากนี้จากผลการประเมินภายนอก ของส านัก
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน 
แม้การประเมินมาตรฐานดังกล่าวผลการประเมินอยู่ในระดับดีก็ตาม แต่หากเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
การศึกษาด้านอ่ืนๆ ยังไม่เป็นที่พึงพอใจนัก และนอกจากนั้นจากข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน ยังได้
เน้นให้สถานศึกษาด าเนินการ จึงต้องพัฒนาเพ่ือให้ได้รับรองการประเมินที่สูงขึ้นต่อไป และที่ส าคัญสามารถ
ส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพของครูผู้สอนเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถใน
การอ่าน เขยีน คิดค านวณและทักษะการคิดวิเคราะห์  น าไปสู่ความจ าเป็นต้องพัฒนาครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เทคนิควิธีการและสื่อการเรียนการสอนตลอดจนการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดโอกาสในการได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้กับครูผู้สอน นักเรียน และ
ผู้รับบริการ 
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2. วัตถุประสงค์  
         2.1  มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจสถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
        2.2  มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและ 
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
       2.3  มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
       2.4   ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน 
3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงคุณภาพ 

3.1.1 ระบบงานทั้ง 4 งานมีคู่มือปฏิบัติงาน โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
3.2  เชิงปริมาณ 

3.2.1 งานทั้ง 4 งาน มีโครงสร้างการท างานปฏิบัติงานที่ชัดเจนครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
3.2.2 ผู้บริหาร ครู นักเรียน  ผู้รับบริการ ร้อยละ 75  มีความเข้าใจ และพึงพอใจในการ

พัฒนาระบบงานบริหารจัดการของสถานศึกษา 
3.2.3 ระบบงานทั้ง 4 งาน มีการปฏิบัติงานมีเอกภาพ ปฏิบัติงานได้รวดเร็วถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน 
4.  วิธีกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการ 

10 เม.ย. 62 
ผู้อ านวยการ 

กิจกรรมที่ 2 
2.1จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
2.2จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม 
โครงการ 

 
12-30 เม.ย. 62 

ผู้อ านวยการ 
นางชวาริน ทัพใหญ่ กิจกรรมที่ 3 

3.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
3.2ประชุมครูประจ าชั้นเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
พัฒนาระบบงานทั้ง 4  งาน 
3.3 จัดท าปฏิทินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการดเนินงาน 

 
12 พ.ค. 62 

กิจกรรมที่ 4 
4.1จัดประชุมครูประจ าชั้นเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
พัฒนาระบบงานทั้ง 4  งาน 
4.2ระดมความคิด เพ่ือ วิเคราะห์ ออกแบบ ทดลองใช้ 
น าไปใช้จริง (สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 
 

 
ตลอดปี 

การศึกษา 

 
ผู้บริหาร 
คณะครู 
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กิจกรรมที่ 5 
5.1  ปรับปรุงพัฒนา 
5.2 ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล 
5.3 เผยแพร่  และพัฒนาสู่ KM  ของสถานศึกษาต่อไป 

 
 

 
มี.ค. 63 

 
 

ผู้อ านวยการ 
คณะครู 

5.สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 

6.  งบประมำณ     
     6.1 งบประมาณ  จ านวน   40,000   บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 4 
ค่าใช้จ่าย 
1.  ค่าวัสดุส านักงาน 

- -  
 

40,000    

 
 

40,000    
รวม - - 40,000    40,000    

7.  กำรประเมินผลโครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ 
ในกำรประเมิน 

- คู่มือการด าเนินงาน 
- แผนภูมิเชิงระบบ  ตามโครงสร้าง 
และระเบียบงาน  ตามระเบียบ 
- ความพึงพอใจผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ 

- ประเมินการปฏิบัติงาน 
- สังเกตพฤติกรรมการท างาน 
- สอบถามความพึงพอใจ 
ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้รับบริการ 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. มีคู่มือปฏิบัติงาน และ รายงานผลการก ากับ  ติดตาม  ประเมิน  การด าเนินงานวิชาการ 

บริหารงานทั่วไป  บุคคล  และงบประมาณ 
2. มีแผนภูมิการปฏิบัติงานเชิงระบบ  ที่ถูกต้อง  ชัดเจน  ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
3. ร้อยละ  70  ของผู้บริหาร  ครู  นักเรียน ผู้รับบริการพึงพอใจในการด าเนินงานตามระบบงาน   ของ

โรงเรียน  ทั้ง  4  ฝ่ายงาน  
 

                                            ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

              (นางชวาริน   ทัพใหญ่) 
           คร ูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
 
                                             ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายยุทธพงษ์   ทองหล้า ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร                   กิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรยีน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    1  ,  3 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  1.นางชวาริน ทัพใหญ่   2. นางสาวทิวาพร นนทะโคตร  

3.นางนันทิยา จันทศร   4. นางอวยพร  อ ามะเหียะ 
    5.นางสาวศุภรัตน์ แสงรูจี   6. นางสาวยุพากรณ์ หอมทอง 
    7.นางสาวทิพวรรณ  ชนะสแบง  8.นางสาวชฎาภรณ์  พิมพ์วัน
ลักษณะโครงกำร         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร            1 พฤษภาคม  2562 -   30 เมษายน  2563 
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้ำน  

 (    ) ทักษะด้านวิชาการ  ( √ ) ทักษะด้านวิชาชีพ ( √ ) ทักษะชีวิต 
…………………………………………………………………………….................................................................................  
1.  หลักกำรและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช พุทธศักราช 2551  ได้ก าหนดเรื่องการ
รวมกลุ่มสหกรณ์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสหกรณ์ กิจกรรม
สหกรณ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ที่
ถูกต้องให้กับนักเรียนได้ถูกต้อง โดยสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ นักเรียนรู้จักการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์เพ่ือเป็นทุน
ด าเนินการ และเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการปูพ้ืนฐานทางจิตใจให้กับนักเรียนในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง มีนิสัยรักการท างาน มีความรับผิดชอบร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งจะเป็น
รากฐานของอุดมการณ์ให้กับนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นสมาชิกท่ีดีของสหกรณ์ในอนาคตและนักเรียนสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงและเป็นการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการของประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม  
จริยธรรม 
         รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร และระบบการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ  ซึ่งในปัจจุบันสถานศึกษาจัดกิจกรรมสหกรณ์ ครบสมบูรณ์ตามการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกิจกรรมสหกรณ์ และได้เป็นโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบของ สพป. เลย ๓ โรงเรียนอนุบาล
ด่านซ้ายได้ตระหนักและมองเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรม จึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมสหกรณ์
ร้านค้าในโรงเรียนขึ้น เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักพัฒนาตน พัฒนาอาชีพ และพัฒนาสังคม สามารถน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและขยายผลสู่ชุมชนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์   

2.1 เพ่ือให้นักเรียนใช้สหกรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีการของ      

กิจกรรมสหกรณ์ 
2.3 เพ่ือให้ครูและ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน 
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3.  เป้ำหมำย 
     3.1  ด้ำนปริมำณ 

         3.1.1 นักเรียนสามารถใช้สหกรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ร้อยละ 70 
         3.1.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีการของกิจกรรมสหกรณ์  
    3.1.3 นักเรียนได้มีทางเลือกซ้ือสินค้าในราคาถูกกว่าท้องตลาด 

     3.2  ด้ำนคุณภำพ 
            3.2.1 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน    
   3.2.2 นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน 
   3.2.3  นักเรียนได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก 
4.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
  ประชุมชี้แจง 

เมษายน 2562 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

กิจกรรมที่ 2 
  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

พฤษภาคม 2562 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

กิจกรรมที่ 3 
  ด าเนินตามโครงการ 
  3.1 รับสมัครนักเรียนผู้ขายสินค้า  
        จ านวน  10  คน  
  3.2 ประชุมคณะกรรมการ 
       ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
  3.3 จัดแต่งตั้งคณะกรรมการในการ   
        ท างานร้านค้าสหกรณ์ 
  3.4 จัดท าหลักฐานในการ  
        ด าเนินงานสหกรณ์ 
 3.5 ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่กรรมการ 
 3.6 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
 3.7 จัดท าบัญชีงบดุลและเฉลี่ยก าไร     
       คืนสมาชิก   

พฤษภาคม 62 - เมษายน 63 
 
 
 
 

นางชวาริน 
นางนันทิยา 
นางสาวทิวาพร 
นางอวยพร 
น.ส.ชฎาภรณ ์
นางสาวศุภรัตน์   
นางสาวยุพากร   
นางสาวทิพวรรณ 

กิจกรรมที่ 4. 
    ประเมินผลการเรียนรู้และความพึง 
    พอใจ 

มีนาคม  2563 
 

นางชวาริน  
นางสาวยุพากร   
นางสาวทิพวรรณ 

กิจกรรมที่ 5.   
    นิเทศและติดตามผล 

มีนาคม 2563 นางชวาริน  
นางสาวยุพากร   
นางสาวทิพวรรณ 
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กิกรรมที่ 6.   
     สรุปผลและรายงานโครงการ 
 

มีนาคม 2563 
 

นางชวาริน  
นางสาวยุพากร   
นางสาวทิพวรรณ 

5. สถำนที่ด ำเนินงำน 
 โรงเรียนอนุบำลด่ำนซ้ำย 
6.   งบประมำณ   
6.1 งบประมำณจ ำนวน      2,000    บำท 
6.2 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

รวม 
 

หมายเหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
  กิจกรรมที่ 3 
     3.4 จัดท าหลักฐานในการ
ด าเนินงานสหกรณ์ 
   ค่าใช้จ่าย 
   1.1แฟ้มจัดเก็บเอกสาร 
   1.2 ของใช้เบ็ดเตล็ด 

     
 
 
 
500 
300 

  
 
 
 
500 
300 

 

  กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการ
เรียนรู้และความพึงพอใจ 
   ค่าใช้จ่าย 
   1.1 กระดาษ A4 

     
 
 
600 

 
 
 
600 

 

กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลและ
รายงานโครงการ 
    ค่าใช้จ่าย 
    1.1 กระดาษ A4 

   
 
 
600 

 
 
 
600 

 

รวม 2,000 2,000  
7.  กำรประเมินผลโครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียน ใช้ระบบสหกรณ์เป็น
แหล่งเรียนรู้ร้อยละ 70 
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยโดย
วิธีการสหกรณ์ ร้อยละ 70 
3.นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน   
4.นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่าง
เรียน 

-  ส ารวจ 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
 
 

-  แบบส ารวจ 
- แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนสามารถใช้สหกรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ร้อยละ 70 
     8.2 นักเรยีนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีการของกิจกรรมสหกรณ์  
    8.3  นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้ซื้อสินค้าท่ีตรงตามความต้องการและมีราคาถูก 

ร้อยละ  80 
 

            (ลงชื่อ) ...................................................... ผู้เสนอโครงการ  
     (นางชวาริน ทัพใหญ่ ) 

                                 ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
 
           (ลงชื่อ) ...............................................  ผู้อนุมัติโครงการ  
     (นายยุทธพงษ์      ทองหล้า) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร                   พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำตรฐำนที ่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบำลด่ำนซ้ำย 
ลักษณะโครงกำร          ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

1. นางวาสนา   นนทะโคตร 2. นางสาวทิวาพร  นนทะโคตร    
                               3. นางสาวชฎาพร  พิมพ์วัน 4. ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     16 พฤษภาคม 2562  – 15  พฤษภาคม 2563 
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำอัตลักษณ์ขงผู้เรียนในทักษะด้ำน   

 ( / )  ทักษะวิชาการ    ( / )  ทักษะด้านอาชีพ ( / )  ทักษะด้านชีวิต 
............................................................................................................................. ................................. 

1. หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหา

ให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่ก าลังพัฒนาทุกด้านและควรไดรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปใน
ทิศทางที่ถูกประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหิน
ไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว  

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการ
ส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข 

โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้ด าเนินกาพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม        
ถึงผู้เรียนทุกคน 

2.2  เพ่ือให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.  เป้ำหมำย  

3.1  ด้ำนปริมำณ  
3.1.1  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม    

ถึงผู้เรียนทุกคน ในระดับดี 
      3.1.2  ครูร้อยละ 80 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน               ไป

ใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
3.2  ด้ำนคุณภำพ 

การด าเนนิงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 
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4.  วิธีด ำเนินกำร 
4.1 ขั้นเตรียมกำร (P) 

4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับโครงการฯ 

4.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
4.1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

4.2  ขั้นด ำเนินกำร (D) 
4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
4.2.2  ด าเนินงานตามโครงการฯ  

 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 

 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ 
- กลุ่มเสี่ยง 
- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

 จัดท าระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 

 จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่
แท้จริง) 

4.3 ขั้นนิเทศติดตำมผล (C) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก 

ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด        
4.4 ขั้นประเมินและรำยงำนผล (A) 

4.4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 

5.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
5.1  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
5.2  คณะครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
5.3  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
5.4  เจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 

6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
               16  พฤษภาคม  2562 -  15  พฤษภาคม 2563 
7.  สถำนที่ 
               โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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8.  งบประมำณในกำรด ำเนินกำร  36,000 บำท 
กิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร (P)  
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่  
     การศึกษาและ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
     กับโครงการฯ 
2.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่  
     ผ่านมา  
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ 
     ในการพัฒนาโครงการฯ 
4.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร  

 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

 
พ.ค. 61 

 

 
นางวาสนา  นนทะโคตร 
 

ขั้นด ำเนินกำร (D) 
1.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ   
      และมอบหมายภาระงาน 
2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
2.1 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2.3 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
2.4 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ 
- กลุ่มเสี่ยง 
- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

2.5 จัดท าระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน 
ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 

2.6 จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของ
นักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา   
ที่แท้จริง) 
สร้างเครื่องมือเพ่ือส่งเสริมนักเรียน
ดังต่อไปนี้ 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
- กิจกรรมอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ 
- กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 
- กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14,000 
10,000 

 
 
 
 
 

2,000 

 
พ.ค. 61 

 
 

ตลอดปี 
พ.ค.-มิ.ย. 

มิ.ย. 
มิ.ย. 

 

 
นางวาสนา  นนทะโคตร 
 
 
นางวาสนา  นนทะโคตร 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
 
 
 
นางวาสนา  นนทะโคตร 
ครูประจ าชั้น 
 
 
 
 
 
นางวาสนา นนทะโคตร 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
นางสาวชฎาพร  พิมพ์วัน 
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กิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
การป้องกันและให้การดูแลช่วยเหลือ 

- บันทึกข้อมลูสภาพปัญหาและการให้
ความช่วยเหลือ 
- สรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือ
รายบุคคล 

กิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้าน
ต่างๆ 
   - ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      ออกร้านอาหารพ้ืนบ้าน 
กิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาความสามารถด้านต่างๆ
ฝึกซ้อม พบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แข่งขัน
วิชาการ  

 
 
 
 
 
 

 
10,000 

 
4ภ4ภ2/ 

- 

 
ครูประจ าชั้น 
 
ครูประจ าชั้น 
 
 
 
นางอวยพร  อ ามะเหียะ 
 
 
 
 

ขั้นนิเทศติดตำมผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก  
ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 
- รายงานผลกิจกรรม สภาพปัญหาและการ
ช่วยเหลือ 
- การส่งต่อนักเรียนภายในและภายนอก การ
ย้อนกลับ 

 
- 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

นางวาสนา  นนทะโคตร 
นางสาวชฎาพร  พิมพ์วัน 

ขั้นประเมินและรำยงำนผล (A) 
  4.4.1  สรุปประเมินโครงการ 
  4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอ 
ฝ่ายบริหาร 

 
- 
- 

 
มี.ค. 63 
มี.ค. 63 

นางวาสนา  นนทะโคตร 
นางสาวชฎาพร  พิมพ์วัน 

รวมงบประมำณ 
      เงินงบประมาณ 
      เงินนอกงบประมาณ 

 
 

 
 

                      รวมทั้งสิ้น 36,000 
 
9.  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้ำนปริมำณ 
1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนในระดับดี          

 
สัมภาษณ์ 

 

 
แบบสัมภาษณ์ 
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ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ในกิจกรรมต่อไปนี้ 

 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 

 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ          - กลุ่มเสี่ยง 
- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

 จัดท าระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับชั้น
เรียนและระดับโรงเรียน 

 จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน (ดูแล
ช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่แท้จริง) 

2.  ครูร้อยละ 80 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในกิจกรรมต่อไปนี้ 

 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

 จัดท าระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับชั้น
เรียนและระดับโรงเรียน 

 
สังเกต 
ส ารวจ 

 
 

ทดสอบ 
 

ส ารวจ 
 

ส ารวจ 
 
 

 
ส ารวจ 
ส ารวจ 
ส ารวจ 

 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 
 

 
แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ 

ด้ำนคุณภำพ 
         การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป
อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุกคนได้รับการ
ช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และ

นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 
 
 

(ลงชื่อ)...................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ    
            (นางวาสนา  นนทะโคตร)                                  
                  ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย                
     
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร                   โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  
ผู้รับผิดชอบโครงการ       1. นางนันทิยา  จันทศร  5. นายกฤษฎา  กมลรัตน์                                

 2. นางสาวยุพากรณ์  หอมทอง 6. นายฤทธิ์เกียรติ  สิมารับ 
                                3. นางอวยพร  อ ามะเหียะ 7. นางขนิษฐา  เพ็ชรรักษ์ 
   4. นางสาวศุภรัตน์  แสงรูจี 8. นางอวยพร   อ ามะเหียะ 
ลักษณะโครงการ             ตอ่เนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       16 พฤษภาคม  2562 – 15  พฤษภาคม 2563 
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน  ( / ) ทักษะด้านวิชาชีพ  ( / ) ทักษะชีวิต 
............................................................................................................................. ......................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 
       พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช2542 หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6
บัญญัติว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้
อย่างมีความสุข การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งเน้นปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความ
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์การเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ ร่วมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติการกีฬาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมมี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง จากสาระบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาท่ีจะต้องน าไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
สุขภาพร่างกายและจิตใจอารมณ์ สังคมของผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 
       การที่ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความประหยัด เกรงใจผู้อ่ืน มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพ มีสุขนิสัย 
สุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีความร่าเริงแจ่มใสมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  ครูและผู้อ่ืน รู้จักดูแล
สุขภาพ มีสุขนิสัยและป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย ไม่เสพสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาดังนั้นโรงเรียนอนุบาล
ด่านซ้าย จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1   เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
    2.2  เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    2.3   เพ่ือให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ 
             ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
  2.4  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 
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3. เป้ำหมำย  
    3.1  ด้านปริมาณ 
          3.1.1 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
          3.1.2 นักเรียนได้รับความคุ้มครองจากการท าประกันชีวิตหมู่ ร้อยละ 100 
          3.1.2 นักเรียนมีผลงานทางด้านกีฬา ร้อยละ 90 
    3.2  ด้านคุณภาพ 
         3.2.1  นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ในระดับ ดีเยี่ยม 
         3.2.2 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับ ดีเยี่ยม 
         3.2.3 นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ 
                  ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ในระดับ ดีเยี่ยม 
        3.2.4  นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ผลงานอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
4. วิธีกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่1  ทันตสุขภาพ 
1. เฝ้าระวังทันตสุขภาพ 
- แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน โดยผู้น า
นักเรียนดูแลและตรวจการแปรงฟัน 
- ตรวจสุขภาพเหงือกและฟันจากครูประจ าชั้น 
- รายงานส่ง รพร.ด่านซ้าย 
- ตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน จากรพร.ด่าน
ซ้าย 
- นักเรียนเข้ารับการรักษาที่ รพร.ด่านซ้าย 
- ประกวดห้องเรียนฟันสวย แปรงฟันพร้อม
เพียง 
- ให้ความรู้ เรื่อง ทันตสุขภาพ 
- การแจ้งผู้ปกครองทราบ 

 
พ.ค. 2562 -  มี.ค. 2563 

 
 
 

 
น.ส.ยุพากรณ์ หอมทอง 

กิจกรรมที่2 เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ  
- ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงนักเรียน 
- ตรวจสุขภาพประจ าวัน โดยครูประจ าชั้น 
- ส่งรายงาน รพร.ด่านซ้าย 
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพหน้าเสาธง 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รายการ
เสียงตามสายสุขภาพน่ารู้  

 
 พ.ค. 2562 -  มี.ค. 2563 

 

 
นางนันทิยา จันทศร 
 

 กิจกรรมที่ 3  อาหารกลางวัน 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดซื้ออาหารสด แห้งและ
ประกอบอาหารประจ าวัน 
- จัดรายการอาหาร 

 
พ.ค. 2562 -  มี.ค. 2563 

 
นางอวยพร  อ ามะเหียะ 
นางขนิษฐา  เพ็ชรรักษ์ 
 น.ส.ศุภรัตน์ แสงรูจี 
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- จัดท าหลักฐานการจัดซื้ออาหาร 
- แต่งตั้งประเมินผู้ปรุงอาหาร 
- ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และอุปกรณ์ 
สถานที่จาก สสอ. 
- ปรับปรุง พัฒนาโรงอาหาร 
- รายงานผล 

 

กิจกรรมที่ 4 อาหารเสริมนม 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดซื้ออาหารเสริมนม 
- จัดซื้ออาหารเสริมนม 
- จัดท าหลักฐานการจัดซื้อ 

พ.ค. 2562 -  มี.ค. 2563  
นางอวยพร  อ ามะเหียะ 
 นางขนิษฐา  เพ็ชรรักษ์ 
น.ส.ศุภรัตน์ แสงรูจี 
 

 กิจกรรมที่ 5 ขยับกายวันละนิดพิชิตโรคอ้วน 
- คัดเลือกนักเรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ 
   (เด็กอ้วน) 
-ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ผลเสียของโรคอ้วน 
ครูผู้สอนสาระสุขศึกษาร่วมกับฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพรพร.ด่านซ้าย 
- อบรมผู้ปกครองร่วมกับนักเรียน 
-กิจกรรมออกก าลังกาย  

 
พ.ค. 2562 -  มี.ค. 2563 

 
นายกฤษฎา  กมลรัตน์ 
นายฤทธิ์เกียรติ สิมารับ 
 

 กิจกรรมที่ 6 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
 - รับสมัครนักเรียนที่สนใจฝึกซ้อมกีฬา 
 - ด าเนินการฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน 
 - จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
 - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ 

 
พ.ค. 2561 -  มี.ค. 2562 

 
นายกฤษฎา  กมลรัตน์ 
 นายฤทธิ์เกียรติ สิมารับ 

กิจกรรมที่ 7 ชมรมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
-ชมรมวอลเล่ย์บอล 
-ชมรมเปตอง 
-ชมรมปิงปอง 
-ชมรมกรีฑา 
-ชมรมฟุตบอล ฟุตซอล 
-ด าเนินการฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน 
-น านักเรียนเข้าแข่งขัน 

 
พ.ค. 2562 -  มี.ค. 2563 

 
นายกฤษฎา  กมลรัตน์ 
 นายฤทธิ์เกียรติ สิมารับ 

 กิจกรรมที่ 8 ห้องพยาบาล 
- จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
- ปรับปรุงห้องพยาบาล 

 
 

พ.ค. 2562 -  มี.ค. 2563 

นางนันทิยา จันทศร 
และ 

น.ส.ยุพากรณ์ หอมทอง 
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5. สถำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร 
 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
6. งบประมำณ 
 6.1  งบประมาณจ านวน  5,936,104   บาท 
 6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ หมาย

เหตุ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ทันตสุขภาพ 
- รางวัลห้องเรียนฟันสวย 

  5,000 5,000  

กิจกรรมที่ 2 เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
- บัตรสุขภาพ  

  5,000 5,000  

กิจกรรมที่ 3 อาหารกลางวัน  
 -จัดซื้ออาหารสด แห้งประจ าวัน 
- จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องครัว (เงิน
บริจาค) 
- ปรับปรุง พัฒนา โรงอาหาร 

   
3,828,000 

50,000 
 

 
3,828,000 

(อุดหนุนอาหารกลางวนั) 

50,000 
(บริจาคอาหารกลางวัน) 

 

กิจกรรมที่ 4 ขยับกายวันละนิดพิชิต
โรคอ้วน 
- อบรมผู้ปกครองร่วมกับนักเรียน 

 
 
1,000 

  
 

1,000 

 
 

2,000 

 

 กิจกรรมที่ 5 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
- จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
 - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ต่างๆ 

 
10,000 

 
 

10,000 

 
10,000 

 
20,000 
10,000 

 

กิจกรรมที่ 6 ชมรมกีฬาเพ่ือความเป็น
เลิศ 
-ชมรมวอลเล่ย์บอล - ชมรมเปตอง 
-ชมรมปิงปอง   - ชมรมกรีฑา 
-ชมรมฟุตบอล  ฟุตซอล 
-ด าเนินการฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน 
-น านักเรียนเข้าแข่งขัน 

  5,000 5,000 
 
 

 

 กิจกรรมที่ 7 ห้องพยาบาล 
- จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
- ปรับปรุงห้องพยาบาล 

 
 

 

  
5,000 

 
5,000 
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7. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 

- สังเกต 
- ตรวจเอกสาร 

บัตรสุขภาพ 

2. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- ตรวจสอบเอกสาร แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง 

3. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

- ตรวจสอบข้อมูล 
- สอบถาม 

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 

4.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 

- สังเกต 
- สอบถาม 

ผลการแข่งขัน 

 
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
         1.  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
         2. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
         3. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ 
             ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
        4.  ผลการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ผลงานอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
 
 

(ลงชื่อ)           ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นางนันทิยา  จันทศร) 
                                                                   คร ูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย            
                         
             

 
   (ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติโครงการ 

              (นายยุทธพงษ์   ทองหล้า) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร      โครงการต่อยอดขยายผลพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเพ่ือขยายผลความรู้ด้านการจัดการขยะ 
ลดใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวใบชา สุทธิ,   นางดาวใจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร,  
                      นางอมลวรรณ  แก้วโสม,  นางสาวเอมอร  เทียมสินสังวร  
   นายรชตะ เอกรุ่งโรจน์, นายธีรพงษ์  ภักดีสาร, นายสิทธิกร  กุลชาติ  
ลักษณะของโครงกำร     (   )  โครงการใหม่      (  )    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีการศึกษา 2562    
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้ำน   

(  ) ทักษะด้านวิชาการ  (  ) ทักษะด้านวิชาชีพ (  ) ทักษะชีวิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักกำรและเหตุผล    

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 หมวด 
บททั่วไป  ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย  ให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกลยุทธ์ที่ 2 มีนโยบายให้สถานศึกษา
ทุกแห่งจัดกิจกรรมเสริมสร้างวิถีชีวิตตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นผลให้เกิดความมั่นคง 
ยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรมฯลฯ ของผู้เรียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
และสังคมโลก ซึ่งสถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงแก่ผู้เรียนทุกคนทั้งในและนอกห้องเรียน อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษา บุคลากรนักเรียนเป็นแบบอย่างด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาล
ด่านซ้ายจึงมีโครงการต่อยอดขยายผลพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เพื่อขยายผลความรู้ด้านการจัดการขยะ ลดใช้พลังงานและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
2.  วัตถุประสงค์ 
               2.1  เพื่อให้นักเรียนมีการสร้างจิตส านึกและวินัยด้านบริการจัดการขยะโดยใช้หลักการคัดแยก
ตามหลักการ 3 Rs ตามหลักของโรงเรียนปลอดขยะและสามารถลดปริมาณขยะได้ร้อยละ 20 ต่อเดือนต่อ
จ านวนนักเรียน 
        2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้บูรณาการด้านการจัดการขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลด
พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม 
               2.3 เพื่อให้นักเรียนมีการใช้นวัตกรรมการน าขยะมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเฉลี่ย 1.40 ก.ก.ต่อ
วันของโรงเรียนในรูปแบบของพลังงาน เช่น ปุ๋ย  แก็สชีวมวล หรือผลิตภัณฑ์จากขยะอินทรีย์ที่สามารถ
พัฒนาสู่การจ าหน่ายอย่างเป็นรูปธรรม 
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      2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีการลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 5 ลดปริมาณขยะ ร้อยละ 20 และ
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดในโรงเรียน 
      2.5 เพื่อให้นักเรียนมีการขยายผลการต่อยอดโรงเรียนหรือชุมชนอย่างน้อย 10% 
3. เป้ำหมำย 

3. 1 เชิงปริมำณ 
3.1.1  เพื่อให้นักเรียนมีการสร้างจิตส านึกและวินัยด้านบริการจัดการขยะโดยใช้หลักการ

คัดแยกตามหลักการ 3 Rs ตามหลักของโรงเรียนปลอดขยะและสามารถลดปริมาณขยะได้ร้อยละ 20 ต่อ
เดือนต่อจ านวนนักเรียน   

3.1.2 เพ่ือให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้บูรณาการด้านการจัดการขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และลดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 50 

3.1.3 เพื่อให้นักเรียนมีการใช้นวัตกรรมการน าขยะมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเฉลี่ย 1.40 
ก.ก.ต่อวันของโรงเรียนในรูปแบบของพลังงาน เช่น ปุ๋ย  แก็สชีวมวล หรือผลิตภัณฑ์จากขยะอินทรีย์ที่
สามารถพัฒนาสู่การจ าหน่ายอย่างเป็นรูปธรรม  

3.1.4 เพื่อให้นักเรียนมีการลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 5 ลดปริมาณขยะ ร้อยละ 20 
และกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดในโรงเรียน  

3.1.5 เพื่อให้นักเรียนมีการขยายผลการต่อยอดโรงเรียนหรือชุมชนอย่างน้อย 10%  
 3.2 เชิงคุณภำพ 
               3.2.1  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีจิตส านึกและวินัยด้านบริการจัดการขยะโดยใช้
หลักการคัดแยกตามหลักการ 3 Rs ตามหลักของโรงเรียนปลอดขยะและสามารถลดปริมาณขยะร้อยละ 20 
ต่อเดือนต่อจ านวนนักเรียน   
        3.2.2 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีแหล่งเรียนรู้บูรณาการด้านการจัดการขยะ อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและลดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม  
              3.2.3 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีการใช้นวัตกรรมการน าขยะมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้ม
ค่าเฉลี่ย 1.40 ก.ก.ต่อวันของโรงเรียนในรูปแบบของพลังงาน เช่น ปุ๋ย  แก็สชีวมวล หรือผลิตภัณฑ์จากขยะ
อินทรีย์ที่สามารถพัฒนาสู่การจ าหน่ายอย่างเป็นรูปธรรม  
      3.2.4 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีการลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณขยะ และกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดในโรงเรียน  
      3.2.5 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีการขยายผลการต่อยอดโรงเรียนหรือชุมชน 
4.วิธีกำรด ำเนินกำร / กิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผน
ด ำเนินงำน 
     1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
     1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดท าโครงการ 
     1.3 จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติ

 
 
 

เมษายน  2562 
 
 

 
 
 
นายยุทธพงษ์  ทองหล้า 
ครูวิชาการโรงเรียน 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
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การ/ปฏิทินงานการจัดกิจกรรม 
     1.4 ประชุมครู และ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

และคณะ 
 
 
 
 

2. ขั้นด ำเนินกำร/ปฏิบัติกำรตำม
แผน 
    2.1  กิจกรรมสร้างจิตส านึกและ
วินัยด้านบริการจัดการขยะโดยใช้
หลักการ 3Rs 

 
พฤษภาคม 2562  - 

มีนาคม 2563 

 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

   2.2  กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้บูรณาการด้านการจัดการขยะ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดพลังงาน 

พฤษภาคม 2562  - 
มีนาคม 2563 

 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

  2.3  กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม
การน าขยะมาใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

พฤษภาคม 2562  - 
มีนาคม 2563 

นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

  2.4  กิจกรรมส่งเสริมด้านการลด
การใช้พลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

พฤษภาคม 2562  - 
มีนาคม 2563 

นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

  2.5  กิจกรรมขยายผลการต่อยอด
โรงเรียนหรือชุมชน 

พฤษภาคม 2562  - 
มีนาคม 2563 

นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

3. ขั้นติดตามผลและประเมินผล 
     3.1 ก่อนด าเนินการโครงการ 
     3.2 ระหว่างด าเนินการโครงการ 
     3.3 สิ้นสุดโครงการ 
     3.4 สรุปรายงานโครงการ 

 
พฤษภาคม 2562  - 

มีนาคม 2563 

ครูประจ าชั้น 
ทุกชั้นเรียน 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

 
 5.สถำนที่ด ำเนินโครงกำร   
 โรงเรียนอนุบำลด่ำนซ้ำย 
 6. งบประมำณ            
    6.1 งบประมำณจ ำนวน      30,000     บาท 
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6.2 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ หมาย

เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมกำรและ
กำรวำงแผนด ำเนินงำน 
     1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
      1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดท าโครงการ 
       1.3 จัดท าโครงการ/
แผนปฏิบัติการ/ปฏิทินงานการจัด
กิจกรรม 
       1.4 ประชุมครู และ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
        

 กิจกรรมที่ 2 ขั้นด ำเนินกำร/
ปฏิบัติกำรตำมแผน 
2.1  กิจกรรมสร้างจิตส านึกและ
วินัยด้านบริการจัดการขยะโดยใช้
หลักการ 3Rs     4,000 

 
4,000   

2.2  กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้บูรณาการด้านการจัดการ
ขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลด
พลังงาน     4,000 

 
4,000   

2.3  กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการ
น าขยะมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

 
4,000 

 
4,000 

 2.4  กิจกรรมส่งเสริมด้านการลด
การใช้พลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน     14,000 

 
14,000   

2.5  กิจกรรมขยายผลการต่อยอด
โรงเรียนหรือชุมชน 
 

 

4,000 

 

4,000 
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7.  กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  8  ประการ 
      - รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ 
      - ซื่อสัตย์สุจริต        
      - มีวินัย 
      - ใฝ่เรียนรู้        
      - อยู่อย่างพอเพียง     
      - มุ่งม่ันในการท างาน       
      - รักความเป็นไทย        
      - มีจิตสาธารณะ           

- สังเกต 
- ส ารวจ 
- สัมภาษณ์ 
- บันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- แบบสังเกต ส ารวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (แบบบันทึกค่านิยม 12 
ประการกับครูประจ าชั้น) 
 
 

2.นักเรียนมีจิตส านึกและวินัยด้าน
บริการจัดการขยะโดยใช้หลักการ 
3Rs ตามหลักของโรงเรียนปลอด
ขยะและสามารถลดปริมาณขยะได้
ร้อยละ  20 ต่อเดือนต่อจ านวน
นักเรียน 

- สังเกต 
- บันทึกคุณลักษณะผู้เรียน
ที่ปฏิบัติตนบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

- แบบสังเกต ส ารวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกคุณลักษณะผู้เรียนที่
ปฏิบัติตนบ าเพ็ญประโยชน์        
(แบบบันทึกค่านิยม 12 ประการ
กับครูประจ าชั้น) 

3. นักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้
บูรณาการด้านการจัดการขยะ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดพลังงาน
อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 50 

- สังเกต 
- บันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- แบบสังเกต ส ารวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์กับครูประจ าชั้น) 

4.นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม
การน าขยะมาใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

- สังเกต 
- บันทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรม 

- แบบสังเกต ส ารวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม
(แบบบันทึกความดีอยู่กับครูประจ า
ชั้น) 

5. นักเรียนสามารถลดการใช้
พลังงานได้ร้อยละ 5 ลดปริมาณ
ขยะ ร้อยละ 20 และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

- สังเกต 
- บันทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรม 

- แบบสังเกต ส ารวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม
(แบบบันทึกความดีอยู่กับครูประจ า
ชั้น) 

กิจกรรมที่ 3 ขั้นติดตามผลและ
ประเมินผล 
     3.1 ก่อนด าเนินการโครงการ 
     3.2 ระหว่างด าเนินการ 
           โครงการ 
     3.3 สิ้นสุดโครงการ 
     3.4 สรุปรายงานโครงการ 
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6. กิจกรรมขยายผลการต่อยอด
โรงเรียนหรือชุมชนอย่างน้อย 10% 

- สังเกต 
- บันทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรม 

- แบบสังเกต ส ารวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม
(แบบบันทึกความดีอยู่กับครูประจ า
ชั้น) 

 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ     
         นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ มีจิตส านึกและวินัยด้าน
การบริหารจัดการขยะ โดยใช้หลักการ 3 Rsตามหลักของโรงเรียนปลอดขยะและสามารถลดปริมาณขยะได้ 
มีการใช้แหล่งเรียนรู้บูรณาการด้านการจัดการขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม 
สามารถสร้างนวัตกรรมการน าขยะมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ขยายผลการต่อยอดโรงเรียนหรือชุมชน และ
สามารถน าขยะมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าต่อยอดอาชีพ และใช้งานต่อส่วนรวม 
 
 

                        (ลงชื่อ)                          ผู้เสนอโครงการ    
(นางสาวใบชา  สุทธิ ) 

       ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
   
              

                       (ลงชื่อ)                     ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร       โครงการนวัตกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste school) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวใบชา สุทธิ,   นางดาวใจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร,  
                     นางอมลวรรณ  แก้วโสม, นางสาวเอมอร  เทียมสินสังวร  
   นายรชตะ เอกรุ่งโรจน์, นายธีรพงษ์  ภักดีสาร, นายสิทธิกร  กุลชาติ  
ลักษณะของโครงกำร     (   )  โครงการใหม่      (    )    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีการศึกษา 2562    
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้ำน  

 (  ) ทักษะด้านวิชาการ  (  ) ทักษะด้านวิชาชีพ  (  ) ทักษะชีวิต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักกำรและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 หมวด บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา  6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทย  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ด้วยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลยุทธ์ที่ 2  
มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมเสริมสร้างวิถีชีวิตตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะ
เป็นผลให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรมฯลฯ ของผู้เรียน 
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก ซึ่งสถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อสร้างวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงแก่ผู้เรียนทุกคนทั้งในและนอกห้องเรียน อีกท้ังยัง
เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา บุคลากรนักเรียนเป็นแบบอย่างด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน โดยเฉพาะปัญหาขยะที่เพ่ิมปริมาณอย่างรวดเร็ว การจัดการขยะจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ต้อง
มีการวางแผนด าเนินโครงการเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 

2.  วัตถุประสงค์ 
               2.1  เพ่ือให้นักเรียนต่อยอดค่ายผู้น าโรงเรียนห้องเรียนสีเขียว 
        2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีการส่งเสริมจิตส านึกและกระบวนการคิดของนักเรียนด้านการจัดการขยะ
ที่บ้านและชุมชน ในรูปกิจกรรมชุมนุมสภานักเรียน ผู้น านักเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
               2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีการจัดการขยะเครือข่ายโรงเรียน ชุมชนในรูปแบบการขยายจิตส านึกด้าน
การจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้านสะอาด 
      2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนท าโครงการ/โครงการของนักเรียน เช่น กีฬาสีปลอดขยะ จิตอาสา
พิชิตขยะ หรือยุวมัคคุเทศท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      

     2.5 เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการสาระการเรียนรู้การจัดการขยะ พลังงาน และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
3. เป้ำหมำย 

3. 1 เชิงปริมำณ 
      3.1.1 นักเรียนต่อยอดค่ายผู้น าโรงเรียนห้องเรียนสีเขียว ร้อยละ 100 



135 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2562  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3                               

        3.1.2 นักเรียนมีการส่งเสริมจิตส านึกและกระบวนการคิดของนักเรียนด้านการจัดการขยะที่
บ้านและชุมชน ในรูปกิจกรรมชุมนุมสภานักเรียน ผู้น านักเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 70 
               3.1.3 นักเรียนมีการจัดการขยะเครือข่ายโรงเรียน ชุมชนในรูปแบบการขยายจิตส านึกด้านการ
จัดการขยะในชุมชนหมู่บ้านสะอาด ร้อยละ 65 
      3.1.4 นักเรียนท าโครงการ/โครงการของนักเรียน เช่น กีฬาสีปลอดขยะ จิตอาสาพิชิตขยะ 
หรือยุวมัคคุเทศท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 60 
                3.1.5 มีการส่งเสริมการบูรณาการสาระการเรียนรู้การจัดการขยะ พลังงาน และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
               3.2.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายทุกคนต่อยอดค่ายผู้น าโรงเรียนห้องเรียนสีเขียว  
         3.2.2 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีจิตส านึกและกระบวนการคิดของนักเรียนด้านการ
จัดการขยะที่บ้านและชุมชน ในรูปกิจกรรมชุมนุมสภานักเรียน ผู้น านักเรียนด้านสิ่งแวดล้อม  
               3.2.3 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีการจัดการขยะเครือข่ายโรงเรียน ชุมชนในรูปแบบ
การขยายจิตส านึกด้านการจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้านสะอาด  
      3.2.4 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายสามารถท าโครงการ/โครงการของนักเรียน เช่น กีฬาสี
ปลอดขยะ จิตอาสาพิชิตขยะ หรือยุวมัคคุเทศท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      3.2.5 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายทุกคนมีการบูรณาการสาระการเรียนรู้การจัดการขยะ 
พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
4.วิธีกำรด ำเนินกำร / กิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผน
ด ำเนินงำน 
     1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
     1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดท าโครงการ 
     1.3 จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติ
การ/ปฏิทินงานการจัดกิจกรรม 
       1.4 ประชุมครู และ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
 
 

เมษายน  2562 

 
 
 
นายยุทธพงษ์  ทองหล้า 
ครูวิชาการโรงเรียน 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 
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2. ขั้นด ำเนินกำร/ปฏิบัติกำรตำม
แผน 
2.1  กิจกรรมต่อยอดค่ายผู้น า
โรงเรียนห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนสี
เขียว 

 
พฤษภาคม 2562  - 

มีนาคม 2563 

 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

2.2  กิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกและ
กระบวนการคิดของนักเรียนด้านการ
จัดการขยะที่บ้านและชุมชน ในรูป
กิจกรรมชุมนุมสภานักเรียน ผู้น า
นักเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 

พฤษภาคม 2562  - 
มีนาคม 2563 

 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

2.3  กิจกรรมขยะเครือข่ายโรงเรียน
ชุมชน ในรูปแบบการขยายจิตส านึก
ด้านการจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน
สะอาด 

 
พฤษภาคม 2562  - 

มีนาคม 2563 

 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

2.4  กิจกรรมท าโครงการ/โครงการ
ของนักเรียน เช่น กีฬาสีปลอดขยะ 
จิตอาสาพิชิตขยะ หรือยุวมัคคุเทศ
ท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 
พฤษภาคม 2562  - 

มีนาคม 2563 

 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

2.5  กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการ
สาระการเรียนรู้การจัดการขยะ 
พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 
พฤษภาคม 2562  - 

มีนาคม 2563 

 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

3. ขั้นติดตามผลและประเมินผล 
     3.1 ก่อนด าเนินการโครงการ 
     3.2 ระหว่างด าเนินการโครงการ 
     3.3 สิ้นสุดโครงการ 
     3.4 สรุปรายงานโครงการ 

 
พฤษภาคม 2562  - 

มีนาคม 2563 

ครูประจ าชั้น 
ทุกชั้นเรียน 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

5.สถำนที่ด ำเนินโครงกำร  
 โรงเรียนอนุบำลด่ำนซ้ำย 

 6. งบประมำณ            
     6.1 งบประมำณจ ำนวน      30,000   บำท 
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     6.2 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ หมาย

เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมกำรและ
กำรวำงแผนด ำเนินงำน 
     1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
      1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดท าโครงการ 
       1.3 จัดท าโครงการ/
แผนปฏิบัติการ/ปฏิทินงานการจัด
กิจกรรม 
       1.4 ประชุมครู และ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
        

 กิจกรรมที่ 2 ขั้นด ำเนินกำร/
ปฏิบัติกำรตำมแผน 
2.1  กิจกรรมต่อยอดค่ายผู้น า
โรงเรียนห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนสี
เขียว     5,000 

 
5,000   

2.2  กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้บูรณาการด้านการจัดการ
ขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลด
พลังงาน     5,000 

 
5,000   

2.3  กิจกรรมขยะเครือข่าย
โรงเรียนชุมชน ในรูปแบบการขยาย
จิตส านึกด้านการจัดการขยะใน
ชุมชนหมู่บ้านสะอาด     5,000 

 
5,000   

2.4  กิจกรรมส่งเสริมด้านการลด
การใช้พลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน   

5,000 

 

5,000 
  

2.5  กิจกรรมท าโครงการ/โครงการ
ของนักเรียน เช่น กีฬาสีปลอดขยะ 
จิตอาสาพิชิตขยะ หรือยุวมัคคุเทศ
ท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 
 10,000 

 
10,000 
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 กิจกรรมที่ 3 ขั้นติดตามผลและ
ประเมินผล 
     3.1 ก่อนด าเนินการโครงการ 
     3.2 ระหว่างด าเนินการ 
           โครงการ 
     3.3 สิ้นสุดโครงการ 
     3.4 สรุปรายงานโครงการ           

7.  กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  8  ประการ 
      - รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ 
      - ซื่อสัตย์สุจริต        
      - มีวินัย 
      - ใฝ่เรียนรู้        
      - อยู่อย่างพอเพียง     
      - มุ่งม่ันในการท างาน       
      - รักความเป็นไทย        
      - มีจิตสาธารณะ           

- สังเกต 
- ส ารวจ 
- สัมภาษณ์ 
- บันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- แบบสังเกต ส ารวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (แบบบันทึกค่านยิม 12 
ประการกับครูประจ าชั้น) 
 
 

2.นักเรียนมีต่อยอดค่ายผู้น า
โรงเรียนห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนสี
เขียว 

- สังเกต 
- บันทึกคุณลักษณะผู้เรียน
ที่ปฏิบัติตนบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

- แบบสังเกต ส ารวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกคุณลักษณะผู้เรียนที่
ปฏิบัติตนบ าเพ็ญประโยชน์        
(แบบบันทึกค่านิยม 12 ประการ
กับครูประจ าชั้น) 

3. นักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้
บูรณาการด้านการจัดการขยะ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดพลังงาน 

- สังเกต 
- บันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- แบบสังเกต ส ารวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์กับครูประจ าชั้น) 

4.นักเรียนมีกิจกรรมขยะเครือข่าย
โรงเรียนชุมชน ในรูปแบบการ
ขยายจิตส านึกด้านการจัดการขยะ
ในชุมชนหมู่บ้านสะอาด 

- สังเกต 
- บันทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรม 

- แบบสังเกต ส ารวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรม(แบบบันทึกความดีอยู่
กับครูประจ าชั้น) 

5. นักเรียนมีการส่งเสริมด้านการ
ลดการใช้พลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

- สังเกต 
- บันทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรม 

- แบบสังเกต ส ารวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรม(แบบบันทึกความดีอยู่
กับครูประจ าชั้น) 

6. นักเรียนท าโครงการ/โครงการ - สังเกต - แบบสังเกต ส ารวจพฤติกรรม 
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ของนักเรียน เช่น กีฬาสีปลอดขยะ 
จิตอาสาพิชิตขยะ หรือยุวมัคคุเทศ
ท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- บันทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรม 

- แบบบันทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรม(แบบบันทึกความดีอยู่
กับครูประจ าชั้น) 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ     
         นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ มจีิตส านึกและวินัยด้าน
การบริหารจัดการขยะ โดยใช้หลักการ 3 Rsตามหลักของโรงเรียนปลอดขยะและสามารถลดปริมาณขยะได้ 
มีการใช้แหล่งเรียนรู้บูรณาการด้านการจัดการขยะ  มีการต่อยอดค่ายผู้น าโรงเรียนห้องเรียนสีเขียวโรงเรียน
สีเขียว สามารถสร้างนวัตกรรมการน าขยะมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีการจัดท าโครงการจิตอาสาเพื่อการ
บริหารจัดการขยะ และมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 

                        (ลงชื่อ)                    ผู้เสนอโครงการ    
        (นางสาวใบชา  สุทธิ ) 

      ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย    
 
  
            

                  (ลงชื่อ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร       โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน   
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   มาตรฐานที่  2   
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวใบชา สุทธิ, นายธีรพงษ์  ภักดีสาร, นายสิทธิกร  กุลชาติ  
     นายกฤษฎา กมลรัตน์, นางสาวสาวศุภรัตน์  แสงรูจ,ี นางสาวชฎาภรณ์  พิมพ์วัน 

              นางสาวจริยา  น้อยไทย 
ลักษณะของโครงกำร     (   )  โครงการใหม่      (  )    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     16 พฤษภาคม 2562  -    15 พฤษภาคม 2563     
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้ำน  (  ) ทักษะชีวิต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักกำรและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545หมวด  
บททั่วไป  ความมุ่งหมายและหลักการ  มาตรา  6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย   ให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  มาตรา 7 ในการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษา
และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย    ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย   รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ –
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีความสามารถในการ  ประกอบอาชีพ   รู้จักพ่ึงตนเอง  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการปกครองแบบ
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตรทรง  เป็นประมุข ประชาชนคนไทยย่อมจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการ
เข้าใจสิทธิ  หน้าที่ของตนตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย  และมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง  อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศชาติตามระบอบประชาธิปไตยต่อไป  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรจัดให้มีโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย  เพ่ือให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจสิทธิ  หน้าที่ของตนตามระบอบประชาธิปไตย  กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข และประเมินผลร่วมกัน 
โดยจัดให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติได้จริง โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะท าให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.  วัตถุประสงค์ 
               2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ 
        2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที 
               2.3 เพ่ือให้นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
      2.4 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักรู้คุณค่า อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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3. เป้ำหมำย 
3. 1 เชิงปริมำณ 

3.1.1  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ ร้อยละ 90 
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวที ร้อยละ 90 
3.1.3 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ  90 

       3.1.4 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตระหนักรู้คุณค่า อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ร้อยละ  90 
 3.2 เชิงคุณภำพ 

3.2.1  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ อยู่ในเกณฑ์ดีและ
น่าพอใจ 

3.2.2  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี 
พระคุณ 

3.2.3   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง              
3.2.4  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตระหนักรู้คุณค่า อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4.วิธีกำรด ำเนินกำร / กิจกรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผน
ด ำเนินงำน 
     1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
      1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดท าโครงการ 
       1.3 จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติ
การ/ปฏิทินงานการจัดกิจกรรม 

 
 
 

เมษายน  2562 

 
 
 
นายยุทธพงษ์  ทองหล้า 
ครูวิชาการโรงเรียน 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 
 

4.วิธีกำรด ำเนินกำร / กิจกรรม (ต่อ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

       1.4 ประชุมครู และคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
เมษายน  2562 

 
นายพจน์  พรหมดี 
 

2. ขั้นด ำเนินกำร/ปฏิบัติกำรตำมแผน 
      2.1  กิจกรรมสภานักเรียน 

 
พฤษภาคม 2562  - 

มีนาคม 2563 

 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 
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      2.2  กิจกรรมหน้าเสาธง 

พฤษภาคม 2562  - 
มีนาคม 2563 

 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

 
      2.3  กิจกรรมการท างานกลุ่ม 

 
พฤษภาคม 2562  - 

มีนาคม 2563 

 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

       
      2.4  กิจกรรมประกวดห้องเรียน
สวยงาม 

 
พฤษภาคม 2562  - 

มีนาคม 2563 

 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

       
       2.5  กิจกรรมเสียงตามสาย 
          (ดีเจน้อย) 

 
พฤษภาคม 2562  - 

มีนาคม 2563 

 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

      2.6 ปรับปรุงห้องสภานักเรียน 
 

พฤษภาคม 2562  - 
มีนาคม 2563 

 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

3. ขั้นติดตามผลและประเมินผล 
     3.1 ก่อนด าเนินการโครงการ 
     3.2 ระหว่างด าเนินการโครงการ 
     3.3 สิ้นสุดโครงการ 
     3.4 สรุปรายงานโครงการ 

 
พฤษภาคม 2562  - 

มีนาคม 2563 

ครูประจ าชั้น 
ทุกชั้นเรียน 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 

 
 5.สถำนที่ด ำเนินโครงกำร  โรงเรียนอนุบำลด่ำนซ้ำย 
 6. งบประมำณ            
     6.1 งบประมาณจ านวน      38,000 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

หมำยเหตุ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมกำรและ
กำรวำงแผนด ำเนินงำน 
     1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
      1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดท าโครงการ 
       1.3 จัดท าโครงการ/
แผนปฏิบัติการ/ปฏิทินงานการจัด
กิจกรรม 
       1.4 ประชุมครู และ
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 2 ขั้นด ำเนินกำร/
ปฏิบัติกำรตำมแผน 

2.1  กิจกรรมสภานักเรียน 
(เลือกตั้งสภานักเรียน/ประชุม)    3,000 

 
 3,000   

      2.2  กิจกรรมหน้าเสาธง     5,000 
 

  5,000   
      2.3  กิจกรรมการท างานกลุ่ม    15,000 

 
 15,000   

      2.4  กิจกรรมประกวด
ห้องเรียนสวยงาม   3,000 

 
3,000   

      2.5  กิจกรรมเสียงตามสาย 
          (ดีเจน้อย)      2,000 

 
   2,000   

      2.6 ปรับปรุงห้องสภานักเรียน 
  

  
  กิจกรรมที่ 3 ขั้นติดตามผลและ

ประเมินผล 
     3.1 ก่อนด าเนินการโครงการ 
     3.2 ระหว่างด าเนินการ 
           โครงการ 
     3.3 สิ้นสุดโครงการ 
     3.4 สรุปรายงานโครงการ           

7.  กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  8  ประการ 
      - รกัชาติ ศาสน์  กษัตริย์ 
      - ซื่อสัตย์สุจริต        
      - มีวินัย 
      - ใฝ่เรียนรู้        
      - อยู่อย่างพอเพียง     
      - มุ่งม่ันในการท างาน       
      - รักความเป็นไทย        
      - มีจิตสาธารณะ           

- สังเกต 
- ส ารวจ 
- สัมภาษณ์ 
- บันทึกคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

- แบบสังเกต ส ารวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ (แบบบันทึกค่านิยม 12 
ประการกับครูประจ าชั้น) 
 
 

2.นักเรียนมีความเอ้ืออาทรต่อ
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 

- สังเกต 
- บันทึกคุณลักษณะ
ผู้เรียนที่ปฏิบัติตน

- แบบสังเกต ส ารวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกคุณลักษณะผู้เรียนที่
ปฏิบัติตนบ าเพ็ญประโยชน์        
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บ าเพ็ญประโยชน์ (แบบบันทึกค่านิยม 12 ประการ
กับครูประจ าชั้น) 

3.นักเรียนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

- สังเกต 
- บันทึกคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

- แบบสังเกต ส ารวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์กับครูประจ าชั้น) 

4.นักเรียนตระหนักรู้คุณค่า 
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

- สังเกต 
- บันทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรม 

- แบบสังเกต ส ารวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรม(แบบบันทึกความดีอยู่
กับครูประจ าชั้น) 

 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ     
         นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน
และกตัญญูกตเวที  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างตระหนักรู้คุณค่า อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวด 
ล้อม 
 
 
 
                                         (ลงชื่อ)                         ผู้เสนอโครงการ    

(นางสาวใบชา  สุทธิ ) 
ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 

 
   
              

              (ลงชื่อ)                       ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  
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โครงกำร     ประชุมเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่  1  มาตรฐานที่ 3 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                      2. นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์       3. นางวาสนา  นนทะโคตร 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      16 พฤษภาคม  2562 สิ้นสุด 15  พฤษภาคม  2563 
งบประมาณ  5,000   บาท 
............................................................................................................................. ......................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545มาตรา 9(6) 
การมีส่วนร่วมของบุคคล  ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่2)พุทธศักราช2545หมวด 5 การการบริหารและจัดการศึกษามาตรา 34 มีหน้าที่พิจารณาเสนอ
นโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากรการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล สถานศึกษา โดย
ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร เพ่ือให้ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ครู ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รู้เข้าใจ และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
 2.เพื่อให้ครู ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ 
 3.เพ่ือให้ครู ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 4 ครั้ง :ปี 
  2.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2 ครั้ง : ปี 

3. ประชุมครูและบุคลากร 1 ครั้ง : สัปดาห์ ก่อนปิด –เปิดภาคเรียน 
4. ประชุมกลุ่มเครือข่ายการศึกษา 
5.ประชุมร่วมกับต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าร่วมประชุมร้อยละ 92 
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  2. สถานศึกษาได้รับข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพสม่ าเสมอ 
  3. ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมร้อยละ  85 
 

 4. วิธีกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2  ด าเนินงานตามโครงการ 
2.1 ประชุมคณะครู   
2.2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
2.3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
2.4 ประชุมกลุ่มเครือข่ายการศึกษา 
2.5 ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและอ่ืน 
2.6 ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 
- แผ่นพับ - วารสาร -  เสียงตามสาย 
- เผยแพร่ผลงานสู่หน่วยงานอื่น 
4. ประเมินผลโครงการ 
5.รายงานผลโครงการ 

  เม.ย. 2562 ถึง 
31 มี.ค. 2563 
พ.ค. 62 -31 มี.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 เมษายน  2563 
10 เมษายน  2563 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
คณะครูทุกคน 
ทุกห้องเรียน 
คณะครูทุกคน 
วาสนา 
ประไพศิลป์ 
คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 
 
ประไพศิลป์ 
ประไพศิลป์ 

 

5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร        ห้องเรียนทุกชั้นของโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
6. งบประมำณ    20,000 บาท        รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2  ด าเนินงานตามโครงการ 
ค่ำใช้จ่ำย 
22.1 ประชุมคณะครู   
2.2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
2.3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
2.4 ประชุมกลุ่มเครือข่ายการศึกษา 
2.5 ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและอ่ืน 
2.6 ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 
4. ประเมินผลโครงการ 
5.รายงานผลโครงการ  

  
 
 
 
 

 
5,000 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
5,000 

 
 

 

 

รวมทั้งสิ้น  5,000  5,000  



147 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2562  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3                               

 
7.กำรประเมินผลโครงกำร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. จ านวนครั้งที่มีการประชุม 
2.คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
ครูมีการประชุม 
3. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู
ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
4.ประชุมกลุ่มเครือข่ายการศึกษา 
5. ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและอ่ืน 
 

1.ตรวจบันทึกการประชุม 
2.ตรวจบันทึกการประชุม 
 
3.ตรวจบันทึกการประชุม 
 
4.ตรวจรายงานการประชุม 
5.ตรวจรายงานการประชุม 
 

1.สมุดบันทึกการประชุม 
2.ส ารวจ 
 
3.บันทึกการประชุม 
4.บันทึกการประชุม 
5.รายงานการประชุม 
6.รายงานการประชุม 
 

 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสถานศึกษา 
 8.2 โรงเรียนได้รับการพัฒนา มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)       ผู้เสนอโครงการ      
                       (นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์)                                     
                                              ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 

                      
            

                                           (ลงชื่อ)                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              ( นายยุทธพงษ์  ทองหล้า )  

               ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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โครงกำร     พัฒนำปรับปรุงสภำพแวดล้อม 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    มาตรฐานที่ 1  , 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอวยพร  อ ามะเหียะ    นางนันทิยา  จันทศร   
ลักษณะของการโครง      (    ) โครงการใหม่     ( / )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      16 พฤษภาคม 2562  - 15 พฤษภาคม  2563 
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน  ( / ) ทักษะชีวิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษต่างๆ รวมทั้งสภาพ
บริเวณโรงเรียน  ป้ายโรงเรียน อาคารเรียนให้มีความม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ย่อมส่งผลต่อบรรยากาศ
การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

     ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 11 ในปีการศึกษา  2562  
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ให้ได้มาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดสภาพแวดล้อม ภายนอก ของสถานศึกษาให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
2.2 เพ่ือให้ผู้ใช้ประโยชน์อาคารสถานที่มีความสะดวกและปลอดภัย 
2.3 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 

3.   เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมาณ 
1. จัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาในสถานศึกษา ร้อยละ 100 ปริมาณงานที่ตั้งไว้ 
2. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน พอใจในสภาพแวดล้อมร้อยละ 80 
3. จัดกิจกรรมท าความสะอาดให้ทุกคนในโรงเรียนท าความสะอาด 
4. จัดท าป้ายโรงเรียนใหม่ 
3.2 เชิงคุณภาพ 
1. อาคารเรียน อาคารประกอบ และสนาม มีความม่ันคง สะอาดและปลอดภัย 
2.สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ของสถานศึกษาน่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
3. ผู้ใช้ประโยชน์อาคารสถานที่มีความสะดวกและปลอดภัย 
4. ครู นักเรียน มีค่านิยมด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 
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4.วิธีกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ ขั้นตอนการด าเนินงาน        ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมชี้แจงและวางแผน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

 . 3. ส ารวจปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียง
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 

กิจกรรมที่ 2 
          2 .ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องเรียน ทาสี
ภายในและภายนอกห้องเรียน 

กิจกรรมที่ 3 
1. จัดซื้อน้ ายาเอนกประสงค์และน้ ายาอี

เอ็ม ปุ๋ย พันธ์ไม้ สายยางรดน้ า ยา
ปราบศัตรูพืช น้ ามันเชื้อเพลิง 

กิจกรรมที่ 4 
1. งานปรับปรุงบ ารุงไม้ดอก 
ไม้ประดับ จัดสภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

พฤษภาคม 2562 – 
มีนาคม  2563 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2562 – 
มีนาคม  2563 
 
พฤษภาคม 2562 – 
มีนาคม  2563 
 
 
พฤษภาคม 2562 – 
มีนาคม  2563 
 

นางดาวใจ  พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 
 
 
 
 
 
นายสิทธิกร  กุลชาติ 
 
 
นางอวยพร  อ ามะเหียะ 
นางนันทิยา  จันทศร 
 
 
นางอวยพร  อ ามะเหียะ 
นางนันทิยา  จันทศร 

กิจกรรมที่ 5 
1. ปรับปรุงป้ายโรงเรียน 

 
พฤษภาคม 2562 – 
มีนาคม  2563 

 
นายสิทธิกร  กุลชาติ 
นายธีรพงษ์ ภักดีสาร 

5.งบประมาณ  300,000 บาท 
รายละเอียดโครงการ งบประมาณ รวม 

 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ  

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์   10,000 10,000 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม   20,000 20,000 
ปรับปรุงป้ายโรงเรียน  270,000  270,000 
                        รวม  270,000 30,000 300,000 
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6.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาสะอาด 
สะดวก ร่มรื่นปลอดภัย 
2.จ านวนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน
พอใจใน สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา 

สังเกต 
 
 

ส ารวจ 

แบบสังเกต 
 
 

แบบส ารวจ 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  สภาพแวดล้อม ภายนอก ของสถานศึกษาน่าอยู่ น่าดู และน่าเรียน 
7.2  ผู้ใช้ประโยชน์อาคารสถานที่มีความสะดวกและปลอดภัย 
7.3 นักเรียนมีความตระหนัก  และมีค่านิยมด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 

  
 

      
            (ลงชื่อ)           ผู้เสนอโครงการ  

       ( นางอวยพร   อ ามะเหียะ ) 
             คร ูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย              
 

 
  (ลงชื่อ)            ผู้อนุมัติโครงการ 

               (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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ภำคผนวก 
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1.  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก  สมศ.  
             สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  (ล่าสุดที่ได้รับรายงานเป็นทางการ) จาก 
สมศ. เมื่อวันที่  22 – 24 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2557  บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่เข้าประเมินชื่อ เรวดีวิจัยและ
ประเมินผล  ผู้เข้าประเมิน จ านวน  3  คน มีผลการประเมินดังนี้ (กรณี ประเมินรอบสองประกอบด้วย 14 
มาตรฐาน ส่วนประเมินรอบสามประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้) 
 

1.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
ผลกำรประเมิน 

ค่ำเฉลี่ย
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

รับรอง/ 
ไม่

รับรอง 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตบช.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 4.50 ดีมาก รับรอง 
ตบช.2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.3  เด็กมีการพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 9.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.6  ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 15.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 4.87 ดีมาก รับรอง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตบช.9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 ดีมาก รับรอง 

ตบช.10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

2.50 ดีมาก รับรอง 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตบช.11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 ดีมาก รับรอง 

ตบช.12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.00 ดี รับรอง 

คะแนนรวม 97.87 ดีมำก รับรอง 
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 ข้อเสนอแนะของสมศ. 
1.  ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

  เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  โดยจัดโครงการที่เน้นการสร้างสุขนิสัยการบริโภค
ของเด็ก  เช่น  โครงการอนุบาลด่านซ้ายรักผักและผลไม้  โดยเป็นกิจกรรมที่ท าร่วมกับผู้ปกครอง  เน้นให้
เด็กชอบการบริโภคผักและผลไม้อย่างจริงจังทั้งที่ในโรงเรียนและท่ีบ้าน  ซึ่งจะท าให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายสมวัย  ด้านอารมณ์และจิตใจ  ควรปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ  เช่น 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ที่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของวันส าคัญทางพุทธศาสนา  สอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีด้านสังคม  ควรเน้นปลูกฝังการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย  มารยาทงาม  พูดจา
ไพเราะ  มีระเบียบวินัย  ยกตัวอย่างเช่น  การเดินเข้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  กิริยาวาจา
ไพเราะ  ด้านสติปัญญา  ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ด้านความพร้อมศึกษาต่อในขั้น
ต่อไป  ควรส่งเสริมให้มีโครงการเกี่ยวกับพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์สมวัยผ่านงานศิลปะ  หรือด้าน
การแสดงอย่างเป็นรูปธรรม  โดยก าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  2.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2562)  เพื่อให้เกิดผลกระทบอย่างเด่นชัดในด้าน
คุณภาพคนไทยยุคใหม่  โดยสถานศึกษาควรพัฒนาด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของเด็ก  ให้เป็นเด็กยุคใหม่  อยาก
รู้  อยากเห็น อยากถาม  อยากท่ีจะจับต้อง  สัมผัสด้วยตนเอง  โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  
กิจกรรมการเรียนรู้โดยได้ปฏิบัติด้วยตนเองทุกๆวัน  ทุกกิจกรรมควรบูรณาการให้เด็กได้มีโอกาสทดลอง  
ค้นคว้า  สังเกต  ส ารวจสิ่งต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  3.  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  สถานศึกษาได้มีการพัฒนาให้ครูมีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญๆได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว  ผู้บริหารสถานศึกษาได้เน้นให้ครูแต่ละห้องมีกิจกรรมเด่นที่แตกต่าง
กัน  เช่น  กิจกรรมเล่านิทาน  กิจกรรมศิลปะ  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรม
คณิตศาสตร์  เพ่ือพัฒนาร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  ส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางบวกกับเด็กและครอบครัว  ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กได้เป็น
อย่างดีอยู่แล้ว  แต่เพ่ือให้เกิดการน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  สถานศึกษาควรมีแผนการพัฒนาและ
ฝึกอบรมด้านการสอนภาษาต่างประเทศให้กับครูปฐมวัย  เพ่ือให้ก้าวทันกับโลกยุคปัจจุบันโดยการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
  4.  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  สถานศึกษาได้มีการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2553  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี  แต่เพ่ือให้เกิดการน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เป็นปัจจุบัน  มีระบบประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา 
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นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 สถานศึกษามีการพัฒนาเด็กด้วยการเล่านิทานและอ่านหนังสือให้ลูกฟัง  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ทักษะการปรับตัว  ความมีวินัย  และความสามารถทางสติปัญญาด้านพัฒนาความพร้อมทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย  นวัตกรรมนี้เป็นแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ตลอกปีการศึกษา  มีความชัดเจนเหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการและสภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ด าเนินการเสร็จสิ้น  สามารถน าไปใช้ได้  การมีส่วน
ร่วม  โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ที่น าหลักการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  Brain Based Learning  ที่เป็นต้นแบบของโรงเรียนเครือข่ายในเขตพ้ืนที่
การศึกษาการประถมศึกษาเลย  เขต  3 

1.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
ผลกำรประเมิน 

ค่ำเฉลี่ย
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

รับรอง/ 
ไม่รับรอง 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตบช.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 9.53 ดีมาก รับรอง 
ตบช.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 9.57 ดีมาก รับรอง 
ตบช.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 9.24 ดีมาก รับรอง 
ตบช.4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 8.99 ดี รับรอง 
ตบช.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 7.79 ปรับปรุง ไม่รับรอง 
ตบช.6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

8.00 ดี รับรอง 

ตบช.7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

4.30 ดี รับรอง 

ตบช.8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

3.66 พอใช้ รับรอง 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตบช.9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 ดีมาก รับรอง 

ตบช.10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 ดีมาก รับรอง 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตบช.11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 ดีมาก รับรอง 

ตบช.12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

4.00 ดี รับรอง 

คะแนนรวม 80.08 ดี รับรอง 
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 ข้อเสนอแนะของสมศ. 
1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

  สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษไทย ควรฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ไปพร้อมกัน เช่น กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
รายงานหน้าชั้นเรียน หน้าเสาธง ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง บันทึกการอ่าน ฝึกสมุดค า ท าสมุดค าศัพท์ 
ภาษาไทยวันละค าอย่างต่อเนื่อง ฝึกท าข้อสอบที่เป็นการวิเคราะห์ คิดสังเกต คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ในกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การทดลองและการสรุปรายงาน 
ส่งเสริมแก้ปัญหา การท าแบบฝึกหัดทักษะ การเล่นเกมคณิตศาสตร์ การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ท่องสูตรคูณ 
จัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมที่ใช้สื่อของจริง การสอนซ่อมเสริม การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ 
จัดการประกวดการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การทดลองและการ
สรุปรายงาน การค้นหาความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ควรจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง น าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างเป็นสุข ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ
จากการอ่าน ทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง สอนซ่อมเสริม ท าแบบข้อทดสอบเชิงวิเคราะห์ ฝึกแก้ปัญหาสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 
  2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  สถานศึกษาได้มีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
และพัฒนาสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี วันประเมิน ผู้ประเมินได้สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานทั้ง 9 คน ได้ข้อสรุปว่า อยู่ในช่วงด าเนินการประสานผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนองค์กรจากหลายๆ 
หมู่บ้านในเขตบริการมาเป็นที่ปรึกษา และด าเนินการแต่งตั้งต่อไป สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 
2562) เพ่ือให้เกิดผลกระทบอย่างเด่นชัดในด้านคุณภาพคนไทยยุคใหม่ โดยสถานศึกษาควรส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ตระหนักกับการใฝ่เรียนใฝ่รู้ รู้จักคิด ค้นคว้าหาความรู้ และเรียนรู้อยากจับต้อง ทดลอง โดยมี
กิจกรรมพัฒนาทักษะ ได้แก่ กิจกรรมนอกห้องเรียน กิจกรรมโครงงาน จากประสบการณ์จริง จากธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างจริงจังต่อเนื่องทุกคน 
  3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  สถานศึกษาควรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ ครูควรได้รับการพัฒนาให้มีการ
จัดเตรียมและด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การศึกษาค้นคว้าวิจัย 
เพ่ือพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  น าผลการประเมินครูแต่ละคน  
ข้อบกพร่องที่ค้นพบจากการประเมินครูแต่ละคน  ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ครู
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ควรฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนไป
พร้อมๆกัน  เช่นกิจกรรมสงเสริมให้ผู้เรียนได้รายงานหน้าชั้นเรียน  หน้าเสาธง ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  
บันทึกการอ่าน  ฝึกสะกดค า  ท าสมุดค าศัพท์ภาษาไทยวันละค าอย่างต่อเนื่อง  ฝึกท าข้อทดสอบที่เป็นการ
คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และคิดอย่างเป็นระบบ  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  ควรใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อฝึกให้เกิดทักษะ
กระบวนการคิดและเจตคติที่ดีต่อกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา  ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  น าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันอย่าง
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เป็นสุข  ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระจากการอ่าน  ทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  สอนซ่อม
เสริม  ท าแบบข้อทดสอบเชิงวิเคราะห์  ฝึกแก้ปัญหาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้  ส่วนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆก็ควรใช้กระบวนการตามธรรมชาติของวิชานั้นๆ 
 
 
  4.  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  สถานศึกษาควรจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในด้านการทดสอบเป็นจุดเดียว  เพ่ือ
ง่ายต่อการตรวจสอบ  และน าผลการประเมินมาประมวลผลก่อนน าไปใช้ทุก 2 ภาคการศึกษา  เพ่ือพัฒนา
เนื้อหาสาระและปรับปรุงพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2562  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3                               

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบ
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ได้ปรับมาตรฐานระดับ
ปฐมวัย และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จาการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชระชาชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายมีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
                                                                               (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
                                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย
มำตรฐำน/ 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดี 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
 

๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่า
เป้าหมาย 

๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  
เป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั ดีเลิศ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดีเลิศ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่า

เป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ 
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 


