
 

แผนปฏิบัติงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

 
ฝ่ายธุรการและบุคลากร 

เอกสารหมายเลข ธ ๒๒๓ 
 

จัดท าโดย 
 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 ๒ 

ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร ได้จัดท าเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนที่วางไว้โดยเน้นบริหารการปฏิบัติงานมุ่งสู่
มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังมีรายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติ
การปฏิทินการปฏิบัติงาน รายการวัสดุ ครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงมาตรฐาน
นโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต๒ และนโยบายของรัฐบาล 
 แผนปฏิบัติการฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีจากการร่วมมือของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร และได้ผ่านการประชุมแสดงความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากรจึงขอขอบคุณผู้ที ่เกี ่ยวข้อง ไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าการ
ปฏิบัติงานในปีการศึกษา๒๕๖๒ จะท าให้การด าเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
พัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้น าท่ีดีของสังคมโลกในอนาคตตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนต่อไป 
 
 
           
           ( นางสาวอชิรญา  อ าภรณ์ ) 
         ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๓ 

สารบัญ 
 

                    หน้า 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา       ๔ 
ส่วนท่ี ๒ แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา      ๘ 
ส่วนท่ี ๓ โครงการและกิจกรรมของสถานศึกษา      ๒๔ 
ส่วนท่ี ๔ ภาคผนวก         ๒๙๕ 

-ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๒ 
-สรุปภาพรวมงบประมาณ(ประมาณการ)เพื่อพัฒนาองค์กร 
-การรับรองข้อมูลเพื่อน าสู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๔ 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 

๑.๑ ประวัติสถานศึกษา (โดยย่อ)  
๑.๑.๑ ช่ือโรงเรียนอนุบาลวิชชากร ท่ีต้ัง ๑๘๑/๑๔ ต าบลห้วยทราย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทร ๐-๖๓๒๖-๙๖๗๑๑ 
โทรสาร ๐-๓๖๓๘-๙๘๘๑ e-mail : witchakorn.๒๕๓๗@hotmail.com  
Website : www.witchakorn.ac.th 

๑.๑.๒ ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ 
๑.๑.๓ เปิดสอนระดับ อนุบาล ๑ ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑.๑.๔ เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา 
๑.๑.๕ เขตพื้นท่ีบริการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาขนาดเล็ก จัดต้ังโดย 
นายศักดิ์สมาน อุณหนันทน์  และปัจจุบันมี ดร.ศุภริณี อ าภรณ์ ด ารงต าแหน่งผู้รับใบอนุญาต นางสาวอชิรญา 
อ าภรณ์ ผู้จัดการ และนางประภัสสร เนียมรัตน์ ผู้อ านวยการ เปิดท าการมาเป็นระยะเวลา ๒๕  ปี จ านวน
ห้องเรียนท้ังหมด ๑๐ ห้องเรียนห้องพิเศษ ๖ ห้อง  จ านวนนักเรียนท้ังหมด ๒๖๔ ครูผู้สอนท่ีได้รับการบรรจุ 
๑๒ คน ครูอัตราจ้าง ๔ คน นักการภารโรง ๓ คน แม่ครัว ๑ คน 
 
๑.๒ ข้อมูลที่ต้ังของสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร เป็นโรงเรียนสามัญศึกษาขนาดกลาง  ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๘๑/๑๔ ต าบลห้วยทราย 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๘๒๓๐ โทรศัพท์ ๐๖๓-๒๖๙-๖๑๗๗  
โทรสาร ๐๓๖-๓๘๙-๘๘๑ 
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 ๕ 

๑.๓ ข้อมูลบุคคลากร (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
 

ต าแหน่ง       ชาย    หญิง    รวม(คน) 
ครูบรรจุ ๑ ๑๑ ๑๒ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - - - 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน ๑ - ๑ 
เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ - - - 
ครูพิเศษ - ๑ ๑ 
ครูภาษาต่างประเทศ/จีน ๑ ๒ ๓ 
ครูผู้ช่วยสอน - ๒ ๒ 
คนงาน ๒ ๒ ๔ 
    
รวมบุคลากร      ๓๑ 

 
๑.๔ ข้อมูลนักเรียน  

 จ านวนนักเรียนท้ังหมดในปีการศึกษา ๒๕๖๒ แยกเป็นระดับช้ันดังนี ้
 

ระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียนปัจจุบัน 
ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล ๑ ๓ ๓ ๖ 
อนุบาลปีท่ี ๑ ๑ ๑๖ ๑๔ ๓๐ 
อนุบาลปีท่ี ๒ ๑ ๑๙ ๑๕ ๓๔ 
อนุบาลปีท่ี ๓ ๑ ๑๓ ๑๗ ๓๐ 

รวม ๔ ๕๑ ๔๙ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ ๑๔ ๑๒ ๒๖ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑๗ ๑๘ ๓๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๑๔ ๗ ๒๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๑๘ ๕ ๒๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑ ๑๕ ๑๕ ๓๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ ๑๕ ๑๔ ๒๙ 

รวม ๖ ๙๓ ๗๑ ๑๖๔ 
รวมทั้งหมด ๑๐ ๑๔๔ ๑๒๐ ๒๖๔ 



 ๖ 

๑.๕ ข้อมูลงบประมาณ 
เงินงบประมาณท่ีใช้ ปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘,๐๓๐,๐๐๐บาท 
- เงินงบประมาณ ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
- เงินนอกงบประมาณ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท    
- งบประมาณ/ทรัพยากรสนับสนุนอื่นๆ ๓๓๐,๐๐๐ บาท 

ร้อยละของงบเงินเดือนต่องบประมาณท่ีได้รับ ๓๗.๓๖ : ๖๒.๖๔  
 ร้อยละของรายจ่ายต่อรายรับ โดยเฉล่ียของสถานศึกษา ๔๔.๔๔ : ๕๕.๕๖ 
 

๑.๖ ข้อมูลทรัพยากรของสถานศึกษา 
 

ล าดับที่ พัสดุ/อุปกรณ์ จ านวน 
๑. อาคารเรียน ๒ 
๒.  อาคารประกอบ ๔ 

๓ สระว่ายน้ า ๑ 
๔ สนามฟุตบอล ๑ 
๕ สนามเด็กเล่น ๒ 
๖ สนามวอลเล่ย์บอล ๑ 
๗ ห้องปฏิบัติการภายในโรงเรียน ๑๕ 
๘ คอมพิวเตอร์นักเรียน ครู ภายในโรงเรียน ๕๐ 
๙ โต๊ะ เก้าอี้ ภายในโรงเรียน ๕๖๐ 
๑๐ เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ 
๑๑ เครื่องพิมพ์เอกสาร ๗ 
๑๒ คอมพิวเตอร์Note book ๑๒ 
๑๓ จอทีวี LCD ๑๒ 
๑๔ โรงอาหาร ๑ 
๑๕ สหกรณ์ร้านค้า ๑ 
๑๖ สวนหย่อมสุขภาพ ๓ 

 
 

 
 

 



 ๗ 

๑.๗ ข้อมูลคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 ๑. ดร.ศุภริณี  อ าภรณ์    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสายฝน  จันทร์แก้ว   ผู้แทนผู้ปกครองระดับประถมศึกษา 
 ๓. นางจิรปรียา  สุขประทิว   ผู้แทนผู้ปกครองระดับอนุบาล 

๔. พ.ต.ท.บุญช่วย  โพธ์ศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๕. นายเดชา  ช่ืนแช่มช้อย   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖. นางสุภาพ  ศรีพิทักษ์    ผู้แทนชุมชน 
 ๗. นางณัจฉรียา  บุญศรี    ผู้แทนครูระดับประถมศึกษา 
 ๘. นางสาวสมจิต  สมถวิล    ผู้แทนครูระดับอนุบาล 
 ๙. นางประภ้สสร  เนียมรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

 
๑.๘ โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๔  ฝ่าย คือ 
๑. ฝ่ายวิชาการและวัดผล   
๒. ฝ่ายธุรการและบุคลากร  
๓. ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน  
๔. ฝ่ายอาคารสถานที่และทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  แสดงผลตามโครงสร้างได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการและบุคลากร ฝ่ายอาคารสถานที ่ฝ่ายปกครองและกิจการ 



 ๘ 

ส่วนท่ี ๒  แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 
ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ครูและบุคลากร

เอาใจใส่และดูแลผู้เรียนดุจลูกหลาน ด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อมุ่ งเน้นให้ ผู้เรียนมี
ความสามารถทางวิชาการสูงสุดตามศักยภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม และน้อมน าศาสตร์ของพระราชามา
ประยุกต์ใช้ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีทักษะการส่ือสาร เพื่อเป็นพลเมืองคุณภาพในยุคไทย
แลนด์ ๔.๐ 
 
๒.๒ พันธกิจ 
ท่ี พันธกิจ 
๑ ส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย  
๒ เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้เป็นนิสัย 
๔ สืบสานความเป็นไทย น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
๕ พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๖ ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
๘ จัดสภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
๒.๓ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ เนื้อหายุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และศักยภาพบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 
 

 

 

 



 ๙ 

๒.๔ ตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษาระยะ ๑ ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ปี ๖๒ 

๑. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๗๖ 
๑.๑ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 
๑.๒ กิจกรรมอ่านเก่งได้ดาว ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 
๑.๓ กิจกรรมคัดลายมือ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 
๑.๔ กิจกรรม English is fun ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 
๑.๕ กิจกรรมเล่านิทาน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 
๑.๖ กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 
๑.๗ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ    ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 
๒. โครงการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า

iihvp]t 
๗๕ 

๒.๑ กิจกรรมห้องสมุด ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๗ 
๒.๒ กิจกรรมรักการอ่าน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๖ 
๒.๓ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๖ 
๒.๕ กิจกรรมเกมการศึกษา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๔ 
๓. โครงการวัดและประเมินผล ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๗๖ 

๓.๑ กิจกรรมทดสอบเชาว์ปัญญา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๔ 

๓.๒ กิจกรรมวัดผลด้านวิชาการ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๔ 

๓.๓ กิจกรรมวัดผลพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๔ 

๓.๔ กิจกรรมนิเทศภายใน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 

๓.๕ กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ ๖ กิจกรรม ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 

๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๔.๑ กิจกรรมกีฬาสี ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๔.๒ กิจกรรมอนุบาลประสานเสียง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐ 

๔.๓ กิจกรรมอนุบาลต้านยาเสพติด 

 

ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 



 ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ปี ๖๒ 
๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๓ 

๕.๑ กิจกรรมไหว้คร ู ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐ 

๕.๒ กิจกรรมวันลอยกระทง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๓ 

๕.๓ กิจกรรมบัณฑิตน้อย ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐ 

๕.๔ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๕ 

๕.๕ กิจกรรมวันชาติไทย ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๕ 

๕.๖ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐ 

๕.๗ กิจกรรมวัยใสไหว้สวย ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๕ 

๖. โครงการประชาธิปไตย ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๐ 

๖.๑ กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ความส าเร็จโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๖.๒ กิจกรรมเด็กดีตามวิถีประชาธิปไตย ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐ 

๗. โครงการหนูน้อยคนดี ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๗๕ 

๗.๑ กิจกรรมหนูน้อยเจ้าระเบียบ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๕ 

๗.๒ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๕ 

๗.๓ กิจกรรมหนูน้อยซื่อสัตย ์ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๕ 

๗.๔ กิจกรรมหนูน้อยนักประหยัด ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๕ 

๘.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๒ 

๘.๑ กิจกรรมส่ือการเรียนการสอน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า  ๗๗ 

๘.๒ กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๗ 

๘.๓ กิจกรรมสวนหย่อม ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๘.๔ กิจกรรมห้องโสตทัศนศึกษา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๘.๕ กิจกรรมรักษาความสะอาด ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๘.๖ กิจกรรมป้ายนิเทศเกร็ดความรู้ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๘.๗ กิจกรรมตรวจสอบเครื่องเล่น  ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 



 ๑๑ 

 

โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ปี ๖๒ 

๙. โครงการขวัญและก าลังใจของบุคลากร ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๙๐ 
๙.๑ กิจกรรมอาหารกลางวันฟร ี ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 
๙.๒ กิจกรรมแจกชุดกีฬาและประกันอุบัติเหตุ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 
๙.๓ กิจกรรมลูกครูเรียนฟร ี ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 
๑๐. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๙๐ 
๑๐.๑ กิจกรรมแสงธรรมน าชีวิต ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 
๑๐.๒ กิจกรรมพัฒนาคร ู ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 
๑๐.๓ กิจกรรมส่งเสริมทักษะเทคโนโลยี ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 
๑๑. โครงการชุมชนสัมพันธ์ ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๔ 
๑๑.๑ กิจกรรมกีฬาสีผู้ปกครองสัมพันธ์ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๒ 
๑๑.๒ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 
๑๑.๓ กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 
๑๑.๔ กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 
๑๒. โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยครูมืออาชีพ ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๗๗ 
๑๒.๑ กิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 
๑๒.๒ กิจกรรมการสอนแบบโครงการและการสืบค้น ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๔ 
๑๒.๓ กิจกรรมนิเทศการสอนใช้แผน ๕ Steps ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๒ 
๑๒.๔ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 



 ๑๒ 

 
 

โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ปี ๖๒ 

๑๓. โครงการพัฒนาวิขาการ ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๓ 

๑๓.๑ กิจกรรมคลินิกการอ่าน การเขียน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 

๑๓.๒ กิจกรรมอ่านเขียน จ าได้ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๓.๓ กิจกรรมอ่านได้   ตอบเก่ง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๓.๔ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๓.๕ กิจกรรมวันภาษาไทย ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๓.๖ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 

๑๓.๗ กิจกรรมวันสุนทรภู ่ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 

๑๓.๘ กิจกรรม English  is fun ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 

๑๓.๙ กิจกรรมแข่งขัน Computer ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 

๑๓.๑๐ กิจกรรม Beautiful Handwrite ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 

๑๓.๑๑ กิจกรรม วันคริสต์มาส ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๓.๑๒ กิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๕ 

๑๔.โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๘ 

๑๔.๑ กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๔.๒ กิจกรรมกีฬาสีภายใน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๔.๓ กิจกรรมประถมเสียงทอง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๗ 

๑๔.๔ กิจกรรมหนูน้อยฟนัสวย ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๗ 

๑๔.๕ กิจกรรมแอโรบิค ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๔.๖ กิจกรรมน้ าหนัก, ส่วนสูง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๕ 

๑๔.๗ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๕.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตย ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๕ 

๑๕.๑ กิจกรรมวันไหว้คร ู ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๕.๒ กิจกรรมวันเข้าพรรษา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๕.๓ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๕.๔ กิจกรรมวันลอยกระทง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๙ 

๑๕.๕ กิจกรรมวันพ่อ/วันชาติไทย ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๕.๖ กิจกรรมปัจฉิมอ าลา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๕.๗ กิจกรรมอบรมคุณธรรมประจ าสัปดาห์ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๕.๘ กิจกรรมบันทึกความดี ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๙ 

๑๕.๙ กิจกรรมสภานักเรียน ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๕.๑๐ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๕ 

๑๖.โครงการอาหารกลางวัน ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๙ 



 ๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ปี ๖๒ 
๑๗. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม  ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๙๕ 

๑๗.๑ กิจกรรมชมรม ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 

๑๗.๒ กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๘ 

๑๗.๓ กิจกรรมจิตอาสา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 

๑๗.๔ กิจกรรมทัศนศึกษา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 

๑๘.โครงการระเบียบวินัยในโรงเรียน ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๘.๒ กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๘.๓ กิจกรรมเวรประจ าวันและอบรมหน้าเสาธง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐ 

๑๙.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างความปลอดภัย ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๓ 

๑๙.๑ กิจกรรมการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐ 

๑๙.๒ กิจกรรมส่ือน่ารู้ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๙.๓ กิจกรรมอาคารและบอร์ดเสริมปัญญา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๑๙.๔ กิจกรรมการซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๒๐.โครงการส ารวจอุปกรณ์และสาธารณูปโภค ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๘๑ 

๒๐.๑ กิจกรรมส ารวจพัสดุและซ่อมบ ารุง ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๔ 

๒๐.๒ กิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ า- ไฟฟ้า ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๗ 

๒๑.โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๗๔ 
๒๒.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ความส าเร็จของโตรงการไม่น้อยกว่า ๗๓ 
๒๒.๑ กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๓ 

๒๓.โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

สถานศึกษา 

ความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า ๗๒ 
๒๓.๑ กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 
๒๓.๒ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 
๒๓.๓ กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 
๒๓.๔ กิจกรรมนิเทศระบบบริหารจัดการ ความส าเร็จของกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๒ 



 ๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 

ส่วนท่ี ๓   
โครงการและกิจกรรมของสถานศึกษา 

 
ล าดับท่ี ๑ :  โครงการส่งเสรมิกระบวนการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสมจิต  สมถวิล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ :การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
พันธกิจท่ี :   ๑ 
กลยุทธท่ี :   ๑.๑, ๑.๓ , ๑.๖ , ๑.๗ 

๑.หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของ

เด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญาอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ โดยการก าหนดหลักการ คุณภาพขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้ 
และกลไกท่ีจะก ากับ ดูแล ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด มีการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
เล้ียงดู โดยเฉพาะการให้ความรู้ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย 

 ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในแนวปฏิบัติ จึงได้จัดท า โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน
ขึ้น โดยเน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กได้มีทักษะทางสติปัญญาเป็นเลิศ 

 

๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนตระหนักในความส าคัญของการเรียนมี การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและคุณธรรม 
จริยธรรม 
 ๒.๓ เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยมีรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดี โดยเน้นเด็กเป็น
ศูนย์กลาง 
 

๓. เป้าหมาย 

 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  

  นักเรียนปฐมวัยจ านวน ๑๐๐ คนในระดับอนุบาลได้รับการพัฒนาทุกด้านจนเกิดทักษะ 
 



 ๑๖ 

  ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาอย่างจริงจังและเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง 
  ๓.๒.๒ นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนมีนิสัยรักการอ่านและคุณธรรม 
จริยธรรม 
  ๓.๒.๓ นักเรียนได้เรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง 
 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 ความส าเร็จของท้ัง ๔ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๖ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา
อย่างจริงจังและได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ  
สังคม และสติปัญญา ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเรียนมีนิสัย
รักการอ่านและคุณธรรม จริยธรรม
ในวัยเด็กครูได้จัดการเรียนรู้แบบ
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มี
นวัตกรรมท่ีเหมาะกับเนื้อหาท่ี
เรียน 
 

- ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
- ประเมินจากผู้เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ได้ 
- ประเมินจากผู้เรียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ 
ได้ 
- ประเมินจากผู้เรียนเข้าใจและ
สนุกสนานกับเนื้อหาท่ีเรียน 
- ประเมินจาการส่งเสริมให้ครูน า
เทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการสอน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บริเวณแผนกอนุบาล 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดท าโครงการน าเสนอผู้บริหาร ๑ พ.ค.๖๒ - นางสาวสมจิต 
๒ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ -        นางสาวสมจิต 

๓ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ทุกเดือน ๒,๐๐๐  นางสาวสมจิต 
๔ กิจกรรมอ่านเก่งได้ดาว ทุกเดือน ๓,๐๐๐   นางสาวสมจิต 
๕ กิจกรรมคัดลายมือ ทุกเดือน ๓,๐๐๐  นางสาวสมจิต 
๖ กิจกรรมEnglish is fun ทุกเดือน ๔,๐๐๐  นางสาวปัทมพร 
๗ กิจกรรมเล่านิทาน ทุกเดือน ๓,๐๐๐  นางสาวสมจิต 
๘ กิจกรรมนิทรรศการผลงานทาง

วิชาการ 
๒๓ ก.พ. ๖๓ ๕,๐๐๐ นางสาวสมจิต 

๙ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงการ 

เทอมละ ๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐๐ นางสาวสมจิต  

๑๐ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๑ มี.ค. ๖๓ - นางสาวสมจิต  
รวมทั้งหมด  ๓๐,๐๐๐   

 
 

๘.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 

๙.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 ๙.๒ นักเรียนตระหนักในความส าคัญของการเรียนมี การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและคุณธรรม 
จริยธรรม 
 ๙.๓ โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยมีรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดี โดยเน้นเด็กเป็น
ศูนย์กลาง 
 
 
 

                                  ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นางสาวสมจิต     สมถวิล)       
 

  
 
                                  ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   
                                           (นางประภัสสร         เนียมรัตน์) 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

ล าดับท่ี ๑.๑ : กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :นางสาวสมจิต   สมถวิล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธท่ี  : ๑.๒ , ๑.๓ , ๑.๖ , ๑.๗ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ 
๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าท า 
๑.๓ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะของคณิตพื้นฐาน 
๑.๔ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นพร้อมท้ังสามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
   ผู้เรียนจ านวน ๑๐๐ คนเห็นความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์กล้าคิดกล้าท า มีทักษะของคณิตพื้นฐาน
มีการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นพร้อมท้ังสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อย ๗๒ เห็นความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ 

 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๒ กล้าคิดกล้าท า 

๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๒ มีทักษะของคณิตพื้นฐาน 
๓.๔ นักเรียนร้อยละ ๗๒ มีการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นพร้อมท้ังสามารถน าความรู้ไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 โดยความส าเร็จท้ัง ๔ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๒ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 ๔.๑ แบบทดสอบ 
 ๔.๒ ใบงาน 
 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 



 ๒๐ 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร ห้องเรียนแผนกอนุบาล 
 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวสมจิต 

๒ ประชาสัมพันธ์ในระดับอนุบาลให้
เด็กได้รับทราบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

๒๓ พ.ค. ๖๒ - นางสาวสมจิต 

๓ จัดเตรียมแบบทดสอบเพื่อใช้ในการ
แข่งขัน 

๓๐ พ.ค.๖๒ ๑๐๐๐ นางสาวสมจิต 

๔ ท าการแข่งขันทุกเดือนและประกาศ
ผลทางหน้าเสาธงเพื่อแสดงความ
ยินดี 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๕๐๐ นางสาวสมจิต 

๕ ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร ๙ ก. พ ๖๓ ๕๐๐ นางสาวสมจิต 
๖ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๑ มี.ค. ๖๓ - นางสาวสมจิต 

รวมทั้งหมด  ๒,๐๐๐   
 

๘.งบประมาณ 
 

เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๑ 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนเห็นความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ 
๙.๒ นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้กล้าคิดกล้าท า 
๙.๓ นักเรียนได้รับการฝึกฝนมีทักษะของคณิตพื้นฐาน 
๙.๔ นักเรียนไดมีการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นพร้อมท้ังสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้                                 

ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางสาวสมจิต    สมถวิล)                                      ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒ 

ล าดับท่ี ๑.๒ : กิจกรรมอ่านเก่งได้ดาว 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวสมจิต สมถวิล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธท่ี  : ๑.๒, ๑.๓ , ๑.๖ , ๑.๗ 

๑.วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มทักษะทางด้านการอ่านของนักเรียนอนุบาล 

 ๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านมากข้ึน และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียนระดับอนุบาลทุกคนสามารถอ่าน ก-ฮ อ่านสะกดค าได้อ่านประโยคยาว ๆ ได้ 

 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๒ มีทักษะทางด้านการอ่าน 
 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๒ รักการอ่านมากข้ึน มีนิสัยรักการอ่าน 
 โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ แบบทดสอบการอ่าน 
๔.๒ ใบงาน 

 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร แผนกอนุบาล 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวสมจิต 
๒ ให้นักเรียนอ่านหนังสือตอนเช้าท่ี

โต๊ะครูทุกคน เมื่อนักเรียนอ่านได้
แล้วให้ติดดาวที่บอร์ดในห้อง      

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

- นางสาวสมจิต 

๓ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันห้องละ ๒ คน 
ทุกเดือน 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๑,๐๐๐ นางสาวสมจิต 

๔  ประกาศผลการแข่งขันหน้าเสาธง ทุกเดือน  ๕๐๐ นางสาวสมจิต 
๕ ผู้ชนะเลิศประจ าเดือนได้ท าการ

แข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเลิศประจ าปี 
ทุกเดือน ๑,๐๐๐ นางสาวสมจิต 

๖ ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร ปลายปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๕๐๐  นางสาวสมจิต 

๗ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวสมจิต 
รวมทั้งหมด  ๓,๐๐๐   

 

๘.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 

๙.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ พัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มทักษะทางด้านการอ่านของนักเรียนอนุบาล 

 ๙.๒ นักเรียนรักการอ่านมากข้ึน และมีนิสัยรักการอ่าน 

 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางสาวสมจิต    สมถวิล)                                      ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 



 ๒๔ 

ล าดับท่ี ๑.๓ : กิจกรรมคัดลายมือ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวสมจิต สมถวิล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธท่ี  : ๑.๓    

๑.วัตถุประสงค์  
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสานสัมพันธ์กับตา 

 ๑.๒ เพื่อใหน้ักเรียนได้มีลายมือสวยงาม 
 ๑.๓ เพื่อให้นักเรียนรู้เกณฑ์ในการเขียนตัวหนังสือภาษาไทยท่ีถูกต้อง 
 

๒.กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนอนุบาล 1-3 สามารถคัดลายมือได้สวยงามและถูกตามหลักการคัดไทย 

 

๓.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๙  มีลายมือสวยงาม 

 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๙ เขียนตัวหนังสือภาษาไทยถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคัดไทย 
 โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๙ 
 

 ๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ 
๔.๒ แบบทดสอบคัดลายมือ 

 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บริเวณอาคารเรียนแผนกอนุบาล 
 
 
 
 
 



 ๒๕ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑ พ.ค. ๖๒ - นางสาวสมจิต 
๒ ประชาสัมพันธ์ ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวสมจิต 
๓ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันห้องละ ๒ คน 

ทุกเดือน 
ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
- นางสาวสมจิต 

๔ ประกาศผลการแข่งขันหน้าเสาธง ทุกเดือน - นางสาวสมจิต 
๖ ผู้ชนะเลิศประจ าเดือนได้ท าการ

แข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเลิศประจ าปี 
๕  ก. พ ๖๓ ๑,๕๐๐ นางสาวสมจิต 

๗ ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร ปลายปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๑,๕๐๐  นางสาวสมจิต 

๔ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวสมจิต 
รวมทั้งหมด  ๓,๐๐๐   

 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒  จ านวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนมีการพฒันากล้ามเนื้อมือและประสานสัมพันธ์กับตา 

 ๙.๒ นักเรียนได้มีลายมือสวยงาม 
 ๙.๓ นักเรียนรู้เกณฑ์ในการเขียนตัวหนังสือภาษาไทยท่ีถูกต้อง 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางสาวสมจิต    สมถวิล)                                      ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 



 ๒๖ 

ล าดับท่ี ๑.๔ : กิจกรรมEnglish is fun 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวปัทมพร อ่ิมฤทัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธท่ี  : ๑.๒  ,  ๑.๓, ๑.๖ , ๑.๗ 

๑. วัตถุประสงค์  
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 

 ๑.๒ เพื่อให้นักเรียนเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆได้อย่างถูกต้อง 
 
๒.กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้เรียนระดับอนุบาล  ๑ -  ๓ สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษ  และเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
 

๓.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ  ๗๒  อ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 

 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๒ เขียนศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆได้อย่างถูกต้อง 
 โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ แบบทดสอบ 

 ๔.๒ ใบงาน 
 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 ๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บริเวณอาคารเรียนแผนกอนุบาล 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 
๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๖ พ.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๓ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
และวางแผนด าเนินการ 

๑๗  พ.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๔ ประชุมช้ีแจงคณะครูทราบ และ
มอบหมายหน้าท่ี 

๑๘ พ.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๕ ก าหนดกิจกรรม มิ.ย.-ก.พ.๖๒ -  นางสาวปัทมพร 

๖ ครูเตรียมบัตรค าศัพท์ บัตรภาพ ตลอดปีการศึกษา ๑,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๘ ประกวดวาดภาพ-ระบายสีค าศัพท์ มิ.ย.-ก.พ.๖๒ ๑,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๙ เด็กเข้าร่วมงานวันคริสมาสต์ ๒๕  ธ.ค. ๖๒ ๒,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๑๐ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓  นางสาวปัทมพร 

รวมทั้งหมด  ๔,๐๐๐   
 

๘.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๔,๐๐๐ บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) 
 

๙.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
๙.๒ นักเรียนเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆได้อย่างถูกต้อง 

  
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย)                                      ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 

 



 ๒๘ 

ล าดับท่ี  ๑.๕ : กิจกรรมเล่านิทาน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวปัทมพร   อ่ิมฤทัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธท่ี  : ๑.๒ ,๑.๓ , ๑.๖ , ๑.๗ 

๑.วัตถุประสงค์  
๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจินตนาการ  คิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกทันเหตุการณ์ 
๑.๒ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน 
๑.๓ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างนิทานเล่มเล็กและเล่าเรื่องของของตนเองได้ 

 
๒. กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้เรียนระดับอนุบาล ๑ – ๓ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๙ มีจินตนาการ  คิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกทันเหตุการณ์ 
 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๙ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๙ สามารถสร้างนิทานเล่มเล็กและเล่าเรื่องของของตนเองได้ 

 โดยความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๙ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 

๔.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ 
๔.๒ หนังสือนิทานเล่มเล็ก 

 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บริเวณอาคารเรียนแผนกอนุบาล 
 
 
 
 



 ๒๙ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 
๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๖ พ.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 
๓ คุณครูและเด็กร่วมกันจัดมุมหนังสือ

ในห้องเรียน 
ทุก 2 เดือน ๑,๐๐๐  นางสาวปัทมพร 

๔ คุณครูเล่านิทานให้เด็กฟังก่อนนอน             ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

- นางสาวปัทมพร 

๕ เด็กนักเรียนท าหนังสือนิทานเล่ม
เล็ก 

ภาคเรียนท่ี ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๖ น าตัวแทนของห้องเข้าแข่งขันเล่า
นิทานโดยมีส่ือ 

2 เดือนครั้ง ๕๐๐ นางสาวปัทมพร 

๗ อนุบาล ๑ เล่าเรื่องโดยหนังสือ
นิทาน 
ระดับอนุบาล ๒ เล่าจากหุ่นมือ 
ระดับอนุบาล ๓ ฟังนิทานแล้วแสดง
บทบาทสมมุติ 

 2เดือนครั้ง  
๕๐๐ 

 

นางสาวปัทมพร 

๘ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวปัทมพร 
รวม ๓,๐๐๐ บาท  

๘.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จ านวน  ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 
๙.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนมีจินตนาการ  คิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกทันเหตุการณ์ 
๙.๒ นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
๙.๓ นักเรียนสามารถสร้างนิทานเล่มเล็กและเล่าเรื่องของของตนเองได้ 

 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย)                                      ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 



 ๓๐ 

ล าดับท่ี ๑.๖ : กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวสมจิต   สมถวิล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธท่ี  : ๑.๓ , ๑.๖ , ๑.๗ 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพื่อให้นักเรียนโชว์ผลงานของตนในการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

๑.๒ เพื่อให้ครูและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 ๑.๓ เพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและการแสดงออก 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้เรียนระดับอนุบาล ๑ – ๓ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๙ น าโชว์ผลงานของตนในการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๙ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 ๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๙ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและการแสดงออก 

โดยความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๙ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปลายปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บริเวณอาคารเรียนแผนกประถม 
 
 
 
 
 
 

 



 ๓๑ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑  พ.ค  ๖๒ - นางสาวสมจิต 
๒ รวบรวมผลงานของนักเรียน ๑๔ก.พ. ๖๓ ๒,๐๐๐ นางสาวสมจิต 
๓ จัดแสดงผลงาน ๒๗  ก.พ.  ๖๓ ๓,๐๐๐  นางสาวสมจิต 

รวมทั้งหมด ๕,๐๐๐   
 

๘.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒  จ านวน  ๕,๐๐๐   บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

๙.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑  นักเรียนได้โชว์ผลงานของตนท่ีปฏิบัติตลอดปีการศึกษา 

 ๙.๒  ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
.  ๙.๓  นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและการแสดงออก 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวสมจิต   สมถวิล)                                      ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 ๓๒ 

ล าดับท่ี ๑.๗  : กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวสมจิต สมถวิล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธท่ี  : ๑.๓ , ๑.๖  ๑.๗ 

๑. วัตถุประสงค์  
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ได้ 
๑.๒  เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ ได้ 
๑.๓  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสนุกสนานกับเนื้อหาท่ีเรียน 
๑.๔  เพื่อส่งเสริมให้ครูน าเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการสอน 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้เรียนระดับอนุบาล ๑ - ๓ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๙ คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ได้ 
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๙เข้าใจและสนุกสนานกับเนื้อหาท่ีเรียน 
๓.๓ ครูร้อยละ ๗๙ น าเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน 
โดยความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๙ 

 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ 
๔.๒ เอกสารสรุปการสอนแบบโครงการ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บริเวณอาคารเรียนแผนกอนุบาล 
 
 
 



 ๓๓ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๗ พ.ค . ๖๒ - นางสาวสมจิต 
๒ ก าหนดการสอนแบบโครงการ ๒๑  มิ.ย.  ๖๒  นางสาวสมจิต 
๓ ด าเนินการสอนแบบโครงการ 

- เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
เนื้อหาท่ีเรียน 

เดือน ก.ย.  ๖๒ 
เดือน ก.พ. ๖๒ 

๖,๐๐๐ นางสาวสมจิต 

๔ สรุปการสอนแบบโครงการ 
-จัดหาอุปกรณ์ตามเนื้อที่เรียนให้ทุก
ห้อง 

เมื่อจบโครงการ 
แต่ละภาคเรียน 

๔,๐๐๐ นางสาวสมจิต 

 รวมทั้งหมด ๑๐,๐๐๐  
 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒  จ านวน  ๑๐,๐๐๐   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ผู้เรียนคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ได้ 
๙.๒ ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ ได้ 
๙.๓ ผู้เรียนเข้าใจและสนุกสนานกับเนื้อหาท่ีเรียน 
๙.๔ ครูได้น าเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการสอน 

 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวสมจิต   สมถวิล)                                      ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
  
 
 

 
 
 



 ๓๔ 

ล าดับท่ี ๒ : โครงการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวนพภร  แสงเศวต 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
พันธกิจท่ี : ๑ 
กลยุทธท่ี : ๑.๑ , ๑.๒ , ๑.๓ , ๑.๔ , ๑.๖    

๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ – มาตรา ๓๐ สรุปได้ว่าให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ เน้นความส าคัญท้ัง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา โดยจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน  และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความ
รอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุก
สถานท่ี พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ (๒) (๔) (๘) ระบุให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท า ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาและจัด
ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 การจัดการเรียนรู้ท่ีจะสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากบรรยากาศท่ีดี สถานท่ีสะอาด 
ปลอดภัย สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้และเรียนรูไ้ด้ดีขึ้น โรงเรียนอนุบาลวิชชากรจึงได้จัดท า
โครงการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรูไ้ด้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
 

๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ สถานท่ีในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯให้เกิดคุณค่าต่อการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง 



 ๓๕ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 ๓.๑.๑ ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกสถานศึกษาโดยการพัฒนา
ภายในห้องเรียน ๗ ห้อง ห้องโสต ๑ ห้อง ห้องสมุด ๑ ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องพยาบาล ๑ ห้องและ
ห้องเด็กเล่นของเตรียมอนุบาล ๑ ห้อง  
  ๓.๑.๒ ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ ห้อง  และ
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  ๓.๒.๑ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒.๒ ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีบรรยากาศท่ี
เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ๓.๒.๓ เรียนมีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ส าหรับการเรียนรู้ในโรงเรียน ใน 
ระดับดีขึ้นไป 
 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 

 ความส าเร็จของท้ัง ๔ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
๔.๑ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔.๒ ห้องสมุดโรงเรียน 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมี
บรรยากาศท่ีเหมาะสม เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

- ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
 
 
 
- ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

- แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียน 
 
 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียน 

 

 



 ๓๖ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร (บริเวณอาคารแผนกอนุบาล) 
 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ  /  กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดท าโครงการน าเสนอผู้บริหาร ๑ พ.ค. ๖๒ - นางสาวนพภร 

๒ 
ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวนพภร 

๓ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามปฏิทิน ๒๒ พ.ค. ๖๒ - นางสาวนพภร 

๔ กิจกรรมห้องสมุด 
ตลอดปีการศึกษา 

๖๒ 
๑,๐๐๐๐ 

นางสาวปัทมพร 

๕ กิจกรรมรักการอ่าน 
ตลอดปีการศึกษา 

๖๒ 
๑,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๖ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี กุมภาพันธ์ ๖๓ ๔๐,๐๐๐ นางสาวนพภร 

๗ กิจกรรมเกมการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

๖๒ 
๑,๐๐๐ นางสาวนพภร 

๙ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวนพภร 
รวมทั้งหมด   ๕๒,๐๐๐  

 
๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณปี ๒๕๖๒ จ านวน ๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗ 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนส าหรับใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรยากาศดี สถานท่ีสะอาด ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๙.๒ ครูและนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
 ๙.๓ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดตามศักยภาพ   
 
 
                                  ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                       (นางสาวนพภร  แสงเศวต)       
 

  
 
                                  ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   
                                           (นางประภัสสร         เนียมรัตน์) 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘ 

ล าดับท่ี ๒.๑ : กิจกรรมห้องสมุด 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม : นางสาวปัทมพร อ่ิมฤทัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
กลยุทธท่ี : ๑.๓, ๑.๔, ๑.๖, and ๑.๗ 

๑. วัตถุประสงค์   
 ๑.๑ เพื่อให้เด็กรักการอ่าน 
 ๑.๒ เพื่อให้เด็กผ่อนคลายและเกิดความเพลิดเพลิน 
 ๑.๓ เพื่อให้ผู้ปกครองได้เพลิดเพลินกับหนังสือในขณะมารอรับบุตรหลานกลับบ้าน 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
 นักเรียนอนุบาล ๑ - ๓ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนอนุบาลร้อยละ ๗๗ มีนิสัยรักการอ่าน 
 ๓.๒ ผู้ปกครองและผู้เรียนร้อยละ ๗๗ รู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลิน 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๗ 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร ห้องสมุดแผนกอนุบาล 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 
๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๖ พ.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 
๓ ซื้อหนังสือนิทานส าหรับเด็ก ๑ – ๑๕ เม.ย. ๖๒ ๕,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๔ 
จัดหาหนังสือ  หนังสือพิมพ์ส าหรับ
ห้องสมุด 

๑๖ – ๓๐ เม.ย. 
๖๒ 

๕๐๐ นางสาวปัทมพร 

๕ 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
เทคนิคห้องสมุด 

๑๖ – ๓๐ เม.ย.๖๒ 
๑,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๖ 
พัฒนาระบบสถิติและข้อมูลการใช้
ห้องสมุด 

๑๖-๓๐ เม.ย.๖๒ 
๑,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๗ จัดกิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน ๑๕ พ.ย. ๖๒ ๑,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๘ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี ๑๘ พ.ย. ๖๒ ๕๐๐ นางสาวปัทมพร 

๙ จัดกิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก ๒๐ ม.ค.๖๓ ๑,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๑๐ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวปัทมพร 
รวมทั้งหมด  ๑๐,๐๐๐  

 

๘.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

๙.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนอนุบาลมีนิสัยรักการอ่าน 
 ๙.๒ ผู้ปกครองและผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลิน 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย)                                      ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 



 ๔๐ 

ล าดับท่ี ๒.๒ : กิจกรรมรักการอ่าน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวปัทมพร อ่ิมฤทัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
กลยุทธท่ี : ๑.๓ 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจน
ให้มีนิสัยรักการอ่านก้าวไปสู่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
 ๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ 
 ๑.๓ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และยกระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียน 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้เรียนแผนกอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ครูและผู้เรียนร้อยละ ๗๖ เห็นความส าคัญในการรักการอ่านและก้าวไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๗๖ เกิดความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ 
 ๓.๓ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและยกระดับความสามารถในการอ่าน ร้อยละ ๗๖ 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๖ 
  

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร ห้องสมุดและห้องเรียนแผนกอนุบาล 
 
 
 
 



 ๔๑ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๗  พ.ค.  ๖๒ - นางสาวปัทมพร 
๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๖  พ.ค.  ๖๒ - นางสาวปัทมพร 
๓ กิจกรรมอ่านหนังสือพิมพ์ให้น้องฟัง ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
๕๐๐ 

นางสาวปัทมพร 

๔ กิจกรรมนักข่าวเล่าเรื่อง ภาคเรียนท่ี ๒ ๕๐๐ นางสาวปัทมพร 
๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวปัทมพร 

รวมทั้งหมด  ๑,๐๐๐  

 
๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมารปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพนับาทถ้วน) 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ๙.๒ ผู้เรียนเกิดเกิดความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ 
 ๙.๓ ยกระดับความสามารถในการอ่านของผู้เรียน 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย)                                      ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒ 

ล าดับท่ี ๒.๓ : กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวนพภร แสงเศวต 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
กลยุทธท่ี : ๑.๒, ๑.๖, ๑.๗ 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ นักเรียนได้รับความรู้โดยตรงจากทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  
 ๑.๒ นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการทัศนศึกษาไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน 

๑.๓ นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านความรับผิดชอบความมีวินัยและพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนดีแก่สังคม 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
ครูและผู้เรียนแผนกอนุบาลโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ครูและผู้เรียนร้อยละ ๗๖ ได้รับความรู้โดยตรงจาการไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
 ๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๗๖ ได้รับความรู้และน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการไปทัศนศึกษาไป  
ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความรับผิดชอบ วินัย และพัฒนาตนเอง 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๖ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปลายปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
ก าหนดใหม่ในแต่ละปี 

 
 
 
 



 ๔๓ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวนพภร 
๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวนพภร 

๓ 
เตรียมประสานงานแหล่งเรียนรู้ท่ี
ต้องการพานักเรียนไปทัศนศึกษา 

๑ พ.ย. ๖๒ 
- นางสาวนพภร 

๔ 
ติดต่อประสานงานจัดหาพาหนะ
รับส่งนักเรียน 

๘ พ.ย. ๖๒ 
๒๔,๐๐๐ นางสาวนพภร 

๕ ด าเนินการขออนุญาตผู้ปกครอง ๙- ๑๕ พ.ย. ๖๒ - นางสาวนพภร 
๖ ด าเนินการพานักเรียนไปทัศนศึกษา

ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
เดือนธันวาคม ๖๒ 

๑๖,๐๐๐ นางสาวนพภร 

๗ ติดตามประเมินผล เดือนมกราคม ๖๓ - นางสาวนพภร 
๘ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓ - นางสาวนพภร 

รวมทั้งหมด  ๔๐,๐๐๐  

 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณปี ๒๕๖๒ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท (ส่ีหมื่นบาทถ้วน) 

๙.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เรียนได้รับความรู้โดยตรงจากทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  
 ๙.๒ ผู้เรียนน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการทัศนศึกษาไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน 

๙.๓ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านความรับผิดชอบความมีวินัยและพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนดีแก่สังคม 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวนพภร แสงเศวต)                                      ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 



 ๔๔ 

ล าดับท่ี ๒.๔ : กิจกรรมเกมการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวนพภร แสงเศวต 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
กลยุทธท่ี : ๑.๑ 

๑.วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอด 
 ๑.๒ เพื่อพัฒนานักเรียนให้รู้จักการเช่ือมโยงต่างๆ ได้ตามวัย 
 ๑.๓ เพื่อพัฒนาทางสังคม มีการเล่นเป็นกลุ่มร่วมเล่นกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
ครูและผู้เรียนแผนกประถม โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ครูและผู้เรียนร้อยละ ๗๔ มีการพัฒนาด้านสติปัญญาและมีความคิดรวบยอด 
 ๓.๒ ครูและผู้เรียนร้อยละ ๗๔ สามารถน าความรู้มาเช่ือมโยงต่างๆ ได้รู้จักการอยู่ร่วมกันและเล่นกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากรแผนกอนุบาล 
 
 
 
 
 



 ๔๕ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวนพภร 
๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๖ พ.ค. ๖๒ - นางสาวนพภร 
๓ เล่นเกมการศึกษาตามตารางกิจวัตร

ประจ าวัน 
ตลอดปีการศึกษา 

๖๒ 
- นางสาวนพภร 

๔ ประเมินผลกิจกรรมเกมการศึกษา 
-  ทดสอบเล่นเกมการศึกษาเดือน
ละ  ๑  ครั้ง 

ปลายปีการศึกษา 
๖๒ - นางสาวนพภร 

๕ ผลิตเกมการศึกษา ต้นปีการศึกษา ๖๒ ๑,๐๐๐ นางสาวนพภร 
๖ จัดการแข่งขันเกมการศึกษา   เทอมละ  ๑  ครั้ง - นางสาวนพภร 
๗ 

ติดตามผลกิจกรรม 
ปลายปีการศึกษา 

๖๒ 
- นางสาวนพภร 

๘ สรุป /รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวนพภร 
รวมทั้งหมด  ๑,๐๐๐   

 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

๙.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  มีความคิดรวบยอดฉลาด  มีไหวพริบ 
 ๙.๒ ผู้เรียนให้รู้จักการเช่ือมโยงต่างๆ ได้ตามวัย 
 ๙.๓ ผู้เรียนได้รู้จักการอยู่ร่วมกันและและรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวนพภร แสงเศวต)                                      ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 

 
 



 ๔๖ 

ล าดับท่ี ๓ : โครงการวัดและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสมจิต สมถวิล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑: การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
พันธกิจท่ี : ๑   
กลยุทธท่ี : ๑.๑ 

๑. หลักการและเหตุผล 
การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการท่ีให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จัดท าข้อมูล

สารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร ใน
ฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการวัดและประเมินผลการ
เรียน  เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ถือปฏิบัติร่วมกันเป็นมาตรฐานเดียวกัน ต้องมีผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจากการวัดและประเมินท้ังในระดับช้ันเรียน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของ
ผู้เรียน  ครูผู้สอนยังเป็นผู้ท่ีอยู่ในระดับปฏิบัติการท่ีใกล้ชิดกับผู้เรียนมากท่ีสุดและเป็นผู้มีส่วนในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง ดังนัน้การปรับเปล่ียนแนวคิดหรือทัศนคติในการจัดการเรียนการสอนของครู 
นอกจากครูผู้สอนต้องมีความรู้แม่นย าในเนื้อหาสาระท่ีจะให้การเรียนรู้กับผู้เรียนแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นเชิง
กระบวนการและเชิงบูรณาการให้มากขึ้นโดยครูผู้สอนจะต้องปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นตาม
ศักยภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดประเมินผลท่ีตรงกับความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน มีการใช้
ส่ือการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ์ การวัดผลและการประเมินผลการเรียนมีการ
ก ากับ ตรวจสอบให้ครู ผู้เรียนด าเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนของ
สถานศึกษาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์การประเมินภายใน 
ภายนอกอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อให้ เด็กได้รับการพัฒนา ๔ ด้านตามศักยภาพและความสามารถ 
๒.๒ เพื่อให้เด็กได้รับ การประเมิน ติดตามรายงานผลการประเมินพัฒนาการและมีการส่งต่อข้อมูล 

เป็นระบบและครบถ้วนตามระเบียบการวัดและประเมินผล พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบันการศึกษา 

 
 
 
 



 ๔๗ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๓.๓.๑ เด็กได้รับการพัฒนา ครบท้ัง ๔ ด้านตามศักยภาพและความสามารถ 
๓.๓.๒ เด็กได้รับการประเมิน ตามตามผลการประเมิน พัฒนาการและมีการส่งต่อข้อมูลเป็น

ระบบ 
๓.๓.๓ เด็กรักและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบันศึกษา 
๓.๓.๔ครูท างานวิจัยและจัดประสบการณ์เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงประมาณ 
เด็กปฐมวัย ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม 

 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 ความส าเร็จของท้ัง ๕ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๔ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
เด็กได้รับการพัฒนา ครบท้ัง  ๔
ด้านตามศักยภาพและ
ความสามารถ ได้รับการประเมิน 
ติดตามรายงานผลการประเมิน 
เกิดความภาคภูมิใจใน
สถาบันการศึกษา 

- ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน - แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียน 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บริเวณแผนกอนุบาล 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๘ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดท าโครงการน าเสนอผู้บริหาร ๑ พ.ค. ๖๒ - นางสาวสมจิต 
๒ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวสมจิต 

๓ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
ปฏิทิน 

๒๒ พ.ค. ๖๒ - นางสาวสมจิต 

๔ กิจกรรมทดสอบเชาว์ปัญญา ตลอดปีการศึกษา 
๖๒ 

๕๐๐   นางสาวสมจิต 

๕ กิจกรรมวัดผลด้านวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 
๖๒ 

๕๐๐ นางสาวสมจิต 

๖ กิจกรรมวัดผลพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ตลอดปีการศึกษา 
๖๒ 

๑,๐๐๐  นางสาวสมจิต 

๗ กิจกรรมนิเทศการสอน เทอมละ ๑ ครั้ง ๕๐๐  นางสาวสมจิต 

๘ กิจกรรมพัฒนาแผนการจัด
ประสบการณ์ 6 กิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 
๖๒ 

๑,๐๐๐  นางสาวนพภร 

๙ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวสมจิต 

รวมทั้งหมด ๓,๕๐๐   
 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒  จ านวน ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙ 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ เด็กได้รับการพัฒนา ๔ ด้านตามศักยภาพและความสามารถ 
๙.๒ เด็กได้รับ การประเมิน ติดตามรายงานผลการประเมินพฒันาการและมีการส่งต่อข้อมูลเป็นระบบ 

และครบถ้วน ตามระเบียบการวัดและประเมินผล พ.ศ.๒๕๕๑ 
๙.๓ เด็กรักและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบันการศึกษา 

 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางสาวสมจิต     สมถวิล)       

 
  
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมติัโครงการ   
(นางประภัสสร         เนียมรัตน์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐ 

ล าดับท่ี ๓.๑ : กิจกรรมทดสอบเชาว์ปัญญา 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวสมจิต สมถวิล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
พันธกิจท่ี : ๑  
กลยุทธท่ี: ๑.๒, ๑.๓, ๑.๖, ๑.๗ 

๑. วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในเรื่องการสังเกตและเปรียบเทียบจ านวน การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย   
นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี  ๑ – ๓ จ านวน ๙๐ คน มีความพร้อมเรื่องการสังเกตและเปรียบเทียบ

จ านวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ครูและผู้เรียนร้อยละ ๗๔ มีความพร้อมในเรื่องการสังเกตและเปรียบเทียบจ านวน การวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 โดยให้ความส าเร็จ มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ แบบทดสอบ 
๔.๒ ใบงาน 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร แผนกอนุบาล 
 
 
 
 



 ๕๑ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวสมจิต 

๒ ประชาสัมพันธ์ ๒๓ พ.ค. ๖๒ - นางสาวสมจิต 

๓ ครูประจ าช้ันจัดเด็กเข้าแข่งขัน
ทดสอบเชาว์ปัญญา 

ทุกเดือน - นางสาวสมจิต 

๔ ประกาศผลการแข่งขัน ทุกเดือน -  นางสาวสมจิต 

๕ ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร ปลายปีการศึกษา 
๖๒ 

๕๐๐  นางสาวสมจิต 

๖ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวสมจิต 

รวมทั้งหมด  ๕๐๐   
 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จ านวน  ๕๐๐   บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีความพร้อมในการสังเกตและเปรียบเทียบจ านวน  การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ 
 

 
       ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวสมจิต   สมถวิล)                                      ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๒ 

ล าดับท่ี ๓.๒ : กิจกรรมวัดผลด้านวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวสมจิต สมถวิล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
พันธกิจท่ี : ๑  
กลยุทธท่ี: ๑.๑, ๑.๒  

๑. วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้ผู้เรียนมีส่งเสริมการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนแบบเน้นเด็กเป็นส าคัญให้เด็กมี
ขบวนการทางด้านคิดวิเคราะห์ 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ – ๓จ านวน ๑๐๐ คน ส่งเสริมการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน
แบบเน้นเด็กเป็นส าคัญให้เด็กมีขบวนการทางด้านคิดวิเคราะห์ 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ครูและผู้เรียนร้อยละ ๗๔ มีส่งเสริมการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนแบบเน้นเด็กเป็นส าคัญให้
เด็กมีขบวนการทางด้านคิดวิเคราะห์ 
 โดยให้ความส าเร็จ มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ แบบทดสอบ 
๔.๒ ใบงาน 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร แผนกอนุบาล 
 
 
 
 



 ๕๓ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวสมจิต 

๒ ประชาสัมพันธ์ ๒๓ พ.ค. ๖๒ - นางสาวสมจิต 

๓ ครูประจ าช้ันจัดเด็กวัดผลด้าน
วิชาการ 

ปลายภาคเรียน - นางสาวสมจิต 

๔ จัดการประเมินผลและมอบรางวัล ปลายภาคเรียน ๕๐๐  นางสาวสมจิต 

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ -  นางสาวสมจิต 

รวมทั้งหมด  ๕๐๐   
 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนส่งเสริมการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนแบบเน้นเด็กเป็นส าคัญให้เด็กมีขบวนการ
ทางด้านคิดวิเคราะห์ 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวสมจิต   สมถวิล)                                      ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๔ 

ล าดับท่ี ๓.๓ : กิจกรรมวัดผลพัฒนาการทั้ง ๔ด้าน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม: นางสาวสมจิต สมถวิล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
พันธกิจท่ี : ๑  
กลยุทธท่ี: ๑.๑ , ๑.๓ 

๑. วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัย   
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑-๓ จ านวน ๑๐๐ คน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง ๔ เหมาะสมตามวัย 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ผู้เรียนร้อยละ ๗๔ มีพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัย 
 โดยให้ความส าเร็จ มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมินพัฒนาการ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร แผนกอนุบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๕ 

๗. ขั้นตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวสมจิต 

๒ ประชาสัมพันธ์ ๒๓ พ.ค. ๖๒ - นางสาวสมจิต 

๓ พัฒนาทางด้านร่างกาย ทุกเดือน ๒๕๐ นางสาวสมจิต 

๔ พัฒนาทางด้านสติปัญญา ปลายภาคเรียน ๒๕๐ นางสาวสมจิต 

๕ พัฒนาทางด้านอารมณ์   ทุก ๒เดือน ๒๕๐ นางสาวสมจิต 

๖ พัฒนาทางด้านสังคม ทุก ๒ เดือน ๒๕๐ นางสาวสมจิต 
๗ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวสมจิต 

รวมทั้งหมด  ๑,๐๐๐  
 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีพฒันาการท้ัง ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัย  
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางสาวสมจิต   สมถวิล)                                      ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖ 

ล าดับท่ี ๓.๔ : กิจกรรมนิเทศภายใน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวสมจิต สมถวิล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
พันธกิจท่ี : ๑  
กลยุทธท่ี: ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน  
 ๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๓ นักเรียนมีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 
  

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจ านวน ๗  คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน ได้แลกเปล่ียน

เทคนิคการสอน เทคนิคการปกครองช้ันเรียน และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ใหม่ซึ่งกันและกันได้อย่างต่อเนื่อง 
  

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ครูร้อยละ ๗๙ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง 
 โดยให้ความส าเร็จ มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๙ 
  

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมิน 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เทอมละ ๑ ครั้ง 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร แผนกอนุบาล 
 
 
 
 
 



 ๕๗ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวสมจิต 

๒ การประชุมนิเทศภายใน ทุกเดือน - นางสาวสมจิต 

๓ การอภิปราย การสาธิต การซักถาม ทุกเดือน ๒๐๐ นางสาวสมจิต 

๔ ติดตามและประเมินผล ปลายภาคเรียน ๓๐๐ นางสาวสมจิต 

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวสมจิต 

รวมทั้งหมด  ๕๐๐   
 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน  
 ๙.๒ ครูส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๙.๓ ครูมีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวสมจิต   สมถวิล)                                      ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๘ 

ล าดับท่ี ๓.๕ : กิจกรรมพัฒนาการแผนการจัดประสบการณ์ ๖ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวนพภร แสงเศวต 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
พันธกิจท่ี : ๑  
กลยุทธท่ี: ๑.๑, ๑.๓, ๑.๖, ๑.๗ 
_______________________________________________________________________________ 

๑. วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ครบท้ัง ๖ กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๑ ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล จ านวน ๗ คน 
๒.๒ นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑-๓ จ านวน ๙๐ คน 

  

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ผู้เรียนร้อยละ ๗๙ มีความพร้อมในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 โดยให้ความส าเร็จ มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๙ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แผนการจัดประสบการณ์ 

 แบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร แผนกอนุบาล 
 
 
 
 



 ๕๙ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวนพภร 

๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวนพภร 

๓ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ต้นปีการศึกษา ๖๒ - นางสาวนพภร 

๔ ประเมินแผนการจัดประสบการณ์ ปลายปีการศึกษา 
๖๒ 

- นางสาวนพภร 

๕ ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรครู
ท่ีจัดท าแผนจัดประสบการยอด
เย่ียม 

ปลายปีการศึกษา 
๖๒ 

๑,๐๐๐ นางสาวนพภร 

๖ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวนพภร 

รวมทั้งหมด  ๑,๐๐๐  
 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

๙.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ครบท้ัง ๖ กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวนพภร แสงเศวต)                                      ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๐ 

ล าดับท่ี ๔ : โครงการส่งเสรมิสุขภาพและนันทนาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา: ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
พันธกิจท่ี : ๑ 
กลยุทธ์ท่ี: ๑.๑ 

๑.หลักการและเหตุผล 
การมีสุขภาพดี ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย  แต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหา

สุขภาพและการสาธารณสุขได้เปล่ียนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท้ังนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมท้ังทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวัน
แนวโน้มของปัญหาเหล่านี้ย่อมมีความรุนแรงขึ้นดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพต้ังแต่
แรกเริ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ท่ีคุกคามต่อสุขภาพได้ 
 ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลวิชชากรจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีขึ้น  เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและเข้าใจถึง
บทบาทหน้าท่ีของบุคคลในครอบครัว รวมท้ังการแสดงออกท่ีเหมาะสมของตนเพื่อหลีกเล่ียงในสถานการณ์ท่ี
ไม่พึงประสงค์ 
  

๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ  

 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง 

โรคภัย อุบัติเหตุ  
 ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

 ๒.๕ เพื่อให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
๒.๖ เพื่อให้นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา 

นันทนาการ 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  

๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  



 ๖๑ 

๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียง 
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 

๓.๑.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๓.๑.๕ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
๓.๑.๖ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากร มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก 

ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียง
ต่อความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติ
ผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น และเข้าร่วมกิจกรรม ศิลปะ / ดนตรี / นาฏศิลป์  
กีฬา / นันทนาการ ตามความสมัครใจ 
 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / เครื่องมือประเมนิความส าเร็จ 
 ความส าเร็จของท้ัง ๓ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
นักเรียน มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู 
และผู้อื่น 

- สังเกต 
- ส ารวจ 
- ประเมินผล 

- แบบสังเกต 
- แบบส ารวจ 
- แบบประเมินผล 

 
 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖. สถานท่ี 
บริเวณแผนกอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 



 ๖๒ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ ๑ พ.ค. ๖๒ - นางรุจิราวรรณ 
๒ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นางรุจิราวรรณ 

๓ กิจกรรมกีฬาสี ธันวาคม ๖๒ ๑๐,๐๐๐  นางรุจิราวรรณ 
๔ กิจกรรมอนุบาลประสานเสียง  มกราคม ๖๓ ๒.๐๐๐  นางรุจิราวรรณ 
๕ กิจกรรมอนุบาลต้านยาเสพติด ๒๖ มิ.ย. ๖๒ ๕๐๐  นางรุจิราวรรณ 
๖ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางรุจิราวรรณ 

รวมทั้งหมด  ๑๒,๕๐๐   
 

๘.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน  ๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน 
 

๙.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ  

 ๙.๒ นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
๙.๓ นักเรียนป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุ  
 ๙.๔ นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

 ๙.๕ นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
๙.๖ นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/นันทนาการตาม 

จิตนาการ 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                          (นางรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์)       
 

  
 
                                   ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   
                                            (นางประภัสสร         เนียมรัตน์) 



 ๖๓ 

ล าดับท่ี ๔.๑ : กิจกรรมกีฬาสี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธท่ี : ๑. ๑ 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง รักการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย 
 ๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านกีฬา 
 ๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางด้านกีฬาได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย   
นักเรียนระดับอนุบาลจ านวน ๑๐๐ คน มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง รักการเล่นกีฬาและออก

ก าลังกาย มีความกล้าแสดงออก สามารถเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
  

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาด้วยความสนุกสนาน รักการเล่นกีฬาและการออก
ก าลังกาย มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางด้านกีฬาได้ย่างเหมาะสมตามวัย 
 โดยให้ความส าเร็จ มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ แบบสังเกต 
๔.๒ แบบส ารวจ 

 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 



 ๖๔ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกกรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๑ พ.ค. ๖๒ - นางรุจิราวรรณ 

๒ ประชาสัมพันธ์ พฤศจิกายน ๖๒ - นางรุจิราวรรณ 
๓ รับสมัครและด าเนินการฝึกซ้อมเพื่อ

คัดเลือกตัวนักกีฬา 
 พฤศจิกายน ๖๒ ๕,๐๐๐ ครูประจ าช้ันและ

นักเรียน 
๔ นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ  ธันวาคม ๖๒  ๕,๐๐๐ ครูประจ าสีและ

นักเรียน 
๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ -  นางรุจิราวรรณ 

รวมทั้งหมด ๑๐,๐๐๐   
 

๘.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

๙.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง รักการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย 

๙.๒ นักเรียนเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านกีฬา 
๙.๓ นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางด้านกีฬาได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์)                              ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 



 ๖๕ 

ล าดับท่ี  ๔.๒ : กิจกรรมอนุบาลประสานเสยีง 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางรุจิราวรรณ  อสัมภินนพงษ์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธท่ี : ๑.๑ , ๑.๒ , ๑.๗ 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีสุขภาพจิตดี มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย 
 ๑.๒ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านการร้องเพลง การแสดง ได้มีเวที 
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
  

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนอนุบาล จ านวน ๑๐๐ คน โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่นเป็นนักร้อง แดนเซอร์ ผู้ชมตามความถนัดของนักเรียน 
 โดยให้ความส าเร็จ มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
  

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
  ๔.๑ แบบสังเกต 

๔.๒ แบบประเมินผล 
 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 บริเวณอาคารเรียนแผนกอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 
 



 ๖๖ 

 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๑ พ.ค. ๖๒ - นางรุจิราวรรณ 

๒   ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้
นักเรียนทราบ 

๑ ธ.ค. ๖๒ - นางรุจิราวรรณ 

๓ ด าเนินการจัดกิจกรรมอนุบาล
ประสานเสียง 

มกราคม ๖๓ ๒,๐๐๐ นางรุจิราวรรณ 

๔ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางรุจิราวรรณ 

รวมทั้งหมด  ๒,๐๐๐  
 

๘.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน  ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 

๙.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนกล้าแสดงออก มีสุขภาพจิตดี มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย 
 ๙.๒ สร้างโอกาสให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านการร้องเพลง การแสดง ได้มีเวทีแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์)                              ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



 ๖๗ 

ล าดับท่ี ๔.๓ :  กิจกรรมอนุบาลต้านยาเสพติด 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางรุจิราวรรณ  อสัมภินนพงษ์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธท่ี  : ๑.๔ , ๑.๖ , ๑.๗  

๑. วัตถุประสงค์  
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนอนุบาล เรียนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด 
๑.๒ เพื่อให้นักเรียนอนุบาล สามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ 

  

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลวิชชากร จ านวน ๑๐๐ คน  

 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนอนุบาล ร้อยละ ๑๐๐ เรียนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด  
 ๓.๒ นักเรียนอนุบาล ร้อยละ ๑๐๐ เรียนรู้ท่ีจะหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อ โรค ภัย อุบัติเหตุ และส่ิง 
               เสพติด 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ แบบสังเกต 
๔.๒ แบบประเมินความเข้าใจ 

 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนแผนกประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 



 ๖๘ 

 
๗. ขั้นตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๑ พ.ค. ๖๒ - นางรุจิราวรรณ 

๒ ประชาสัมพันธ์และเตรียมการจัด
กิจกรรม 

๑ มิ.ย. ๖๒ - นางรุจิราวรรณ 

๓ ด าเนินการจัดกิจกรรมอนุบาลต้าน
ยาเสพติด 

๒๖ มิ.ย.๖๒ ๕๐๐ นางรุจิราวรรณ 

๔ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางรุจิราวรรณ 

รวมทั้งหมด  ๕๐๐  
 

๘. งบประมาณการเพ่ือการด าเนินงาน 
 เงินงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนอนุบาล เรียนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด 
๙.๒ นักเรียนอนุบาล สามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ 
 

 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์)                              ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ๖๙ 

ล าดับท่ี ๕ : โครงการส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวปัทมพร อ่ิมฤทัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา: ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
พันธกิจท่ี : ๑ 
กลยุทธท่ี : ๑.๕ , ๑.๖ 

๑. หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย

มากขึ้นสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม การพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีให้นักเรียนมีหลักธรรมเบ้ืองต้นฝ่ายจึงจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้น าไปใช้กับตนเองและ
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ดังนั้นโรงเรียนกับผู้ปกครองควรร่วมมือเพื่อให้ลูกหลาของเรามีลักษณะท่ีดีงามและเป็นตัวอย่างท่ีดีสืบ
ต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีภูมิคุ้มกนั 

ในการด ารงชีวิตในอนาคตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อผู้อื่นและสังคมอย่างสม่ าเสมอ 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนจ านวน ๑๐๐ คนในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทุกคนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

 
 
 
 



 ๗๐ 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 ความส าเร็จของท้ัง ๗ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๓ 

 
 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

๖.สถานที 
อาคารเรียนประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ครูและผู้ปกครองมีการประสาน

ข้อมูลของนัก เรียนเพื่ อ ให้ เห็น

ข้อผิดพลาดและน ามาแก้ไขเกิด

ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม

นักเรียนให้บรรลุตามมาตรฐาน

และเป้าหมายท่ีก าหนด 

- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 
- ความพึงพอใจของครูและ

ผู้ปกครอง 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 



 ๗๑ 

๗.ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
๘.งบประมาณ  

งบประมาณท่ีใช้ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  จัดท าโครงการน าเสนอผู้บริหารเพื่อของอนุมัติ ๑ พ.ค.๖๒    - นางสาวปัทมพร 

๒.  ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องวางแผนปฏิบัติงาน ๗ พ.ค.๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๓.  กิจกรรมไหว้คร ู มิถุนายน ๖๒    ๒,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๔.  กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา ๑๗ ก.ค. ๖๒  ๒,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๕.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๙ ส.ค. ๖๒ ๑,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๖.  กิจกรรมวันลอยกระทง ๑๑ พ.ย. ๖๒ ๑,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๗.  กิจกรรมวันชาติไทย ๔ ธ.ค. ๖๒ ๑,๐๐๐ นางรุจิราวรรณ 

๘.  กิจกรรมกิจกรรมวัยใสไหว้สวย ๑๐ ม.ค.๖๒ ๑,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๙.  กิจกรรมบัณฑิตน้อย กุมภาพันธ์ ๖๒ ๒,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๑๐.  สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวปัทมพร 

รวมทั้งหมด ๑๐,๐๐๐  



 ๗๒ 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันในการ

ด ารงชีวิตในอนาคตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๙.๒ นักเรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

และสังคมอย่างสม่ าเสมอ 

 

                                         
                                           ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                             (นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย)       
 

 
 

 
 
                                   ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   
                                            (นางประภัสสร         เนียมรัตน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๓ 

ล าดับท่ี ๕.๑: กิจกรรมวันไหว้คร ู

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวปัทมพร อ่ิมฤทัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี : ๑.๖ 

๑.วัตถุประสงค ์

๑.๑ เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 

๑.๒ เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร ในโอกาสท่ีเหมาะสม 

๑.๓ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนระดับอนุบาลจ านวน ๑๐๐ คน 

 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓.๑ นักเรียน ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู 

๓.๒ เด็กร้อยละ๘๐สามารถแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณและช่วยสืบสาน

รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม 

โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อเฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่า ๘๐ 

 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

๖. สถานท่ี 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 



 ๗๔ 

๗.ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๒. แบ่งหน้าท่ีการท างาน ๑๒ มิ.ย. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๓. ด าเนินการจัดกิจกรรม ๒๐ มิ.ย. ๖๒ ๒.๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๔. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

รวมทั้งหมด ๒,๐๐๐  

 

๘. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน ) 

 

๙. ประโยชน์ทีได้รับ          

๙.๑ นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 

๙.๒ นักเรียนแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร ในโอกาสท่ีเหมาะสม 

๙.๓ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู 

 

 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย)                                ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 
 
 



 ๗๕ 

ล าดับท่ี ๕.๒ : กิจกรรมวันลอยกระทง 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวปัทมพร อ่ิมฤทัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี : ๑.๑, ๑.๖ 

๑. วัตถุประสงค์   

๑.๑ เพื่อให้นักเรียนรู้จักและสืบสานวัฒนธรรมไทย 

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการขอขมาแม่คงคา 

๓.๑ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมกับชุมชน 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนระดับอนุบาลจ านวน ๙๐ คน และผู้ปกครองนักเรียน 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓.๑ เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๓ เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 

๓.๓ เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๓ เกิดความภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

อย่างถูกต้อง 

โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๓ 

๔. เครื่องมือเพ่ือประเมินความส าเร็จ 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ด าเนินงาน 

อาคารเรียนประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 



 ๗๖ 

 

๗.ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๒. ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องวางแผน ๒๐ ต.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๓. ด าเนินการจัดกิจกรรม 

- กิจกรรมประกวดหนูนพมาศ 

- กิจกรรมระบายสี วาดภาพ 

- กิจกรรมร าวงลอยกระทง 

๑๑ พ.ย. ๖๒ ๑.๐๐๐ นางสาวสมจิต 

นางสาววันวิสาข์ 

นางสาวจีระภร 

๔. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒  มี.ค. ๖๓ - นางสาวปัทมพร 

รวมทัง้หมด ๑,๐๐๐  

 

๘.งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้  ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

๙. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

๙.๑ เด็กท ากิจกรรมร่วมกัน และรู้จักความส าคัญของวันลอยกระทงได้ 

๙.๒ เด็กสามารถมีโอกาสร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้ 

๙.๓ เพื่อให้เด็กสามารถบูชาและขอขมาต่อพระแม่คงคาได้ 

 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย)                               ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 



 ๗๗ 

ล าดับท่ี ๕.๓ : กิจกรรมบัณฑิตน้อย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวปัทมพร อ่ิมฤทัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี : ๑.๒ , ๑.๗ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองได้ 

๑.๒ เพื่อให้นักเรียนร าลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ และสถาบันการศึกษาท่ีเคยเรียนมาได้ 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนระดับอนุบาลจ านวน ๙๐ คน ผู้ปกครองนักเรียน 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓.๑ เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อยได้ 

๓.๒ เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ เด็กสามารถให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมด้วยความต้ังใจ 

โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๔. เครื่องมือเพ่ือประเมินความส าเร็จ 

๔.๑ แบบประเมินแบบพึ่งพอใจ 

๔.๒ การสังเกต 

๕.ระยะเวลาในการด าเนินการ 

มีนาคม ๒๕๖๓ 

๖.สถานท่ี 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

 



 ๗๘ 

๗.ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขออนุมัติจัดกิจกรรม ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๒. ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องวางแผน ๒๐ ต.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๓. ด าเนินการจัดกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ 

- ซ้อมการรับวุฒิบัตร 

- ประธานมอบเกียรติบัตร 

- การแสดงของนักเรียน 

๑๑ พ.ย. ๖๒ ๒.๐๐๐ นางสาวสมจิต 

นางสาววันวิสาข์ 

นางสาวจีระภร 

นางสาวปัทมพร 

๔. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒  มี.ค. ๖๓ - ครูปัทมพร 

รวมทั้งหมด ๒.๐๐๐  

 

๘.งบประมาณ  
งบประมาณท่ีใช้ ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน ) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

๙.๑ นักเรียนได้แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อครู เพื่อนและสถาบันการศึกษา 

๙.๒ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองท่ีประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 
 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย)                               ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
 
 
 



 ๗๙ 

ล าดับท่ี ๕.๔ : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวปัทมพร อ่ิมฤทัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี  : ๑.๒ ,  ๑.๖ 

๑.วัตถุประสงค์    

๑.๑ เพื่อให้เด็กสามารถเทิดทูนและเผยแผ่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็น

แม่แห่งชาติปวงชนชาวไทยได้ 

๑.๒ เพื่อให้เด็กสามารถได้ส านึกพระคุณและตระหนักในหน้าท่ีของลูกท่ีมีต่อแม่ ตลอดจนได้แสดง 

ความกตัญญูกตเวทีได้ 

๑.๓ เพื่อให้เด็กสามารถรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไปได้ 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนระดับอนุบาลจ านวน ๙๐ คน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันแห่งแห่งชาติ 

 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓.๑ เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๐ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันแห่งแห่งชาติ 

๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมต่อบุพการีและ มีความรู้สึกและเจตคติ

ท่ีดีในการร่วมกิจกรรม 

 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

 

๔. เครื่องมือเพ่ือประเมินความส าเร็จ 

๔.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ 

๔.๒ สังเกต 

 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 

๙ สิงหาคม๒๕๖๒ 

 



 ๘๐ 

๖.สถานท่ี 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

๗.ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี รายงาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๒. ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการ ๒๐ ก.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ ๑ ส.ค.  ๖๒ - ครูทุกคน 

๔. กิจกรรม 

- ประธานเปิดกรวยถวายพระพร 

- ครู นักเรียนร่องเพลงถวายพระพร 

- มอบรางวัลแม่ดีเด่น 

- การแสดงของนักเรียนขั้นอนุบาล 

- ประธานกล่าวปิดพิธี 

 

 

๙  ส.ค. ๖๒ 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

แม่ครู/ผอ. 

ครู นักเรียน 

แม่ตรู/ ผอ. 

นักเรียน 

แม่ครู/ ผอ. 

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวปัทมพร 

รวมทั้งหมด ๑.๐๐๐  

 

๘. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ ๑, ๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘๑ 

๙. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

๙.๑ เด็กสามารถเทิดทูนและเผยแผ่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถผู้ทรง เป็นแม่

แห่งชาติปวงชนชาวไทยได้  

๙.๒ เด็กสามารถได้ส านึกพระคุณและตระหนักในหน้าท่ีของลูกท่ีมีต่อแม่ ตลอดจนได้แสดง ความ

กตัญญูกตเวทีได้  

๙.๓ เด็กสามารถรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป 

 

 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย)                               ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๒ 

ล าดับท่ี ๕.๕ : กิจกรรมวันชาติไทย 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวปัทมพร อ่ิมฤทัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา: การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี : ๑.๒  

๑.วัตถุประสงค ์

๑.๑ เพื่อให้เด็กรู้ถึงความส าคัญของวันชาติไทย 

๑.๒ เพื่อให้เด็กได้ส านึกพระคุณของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนระดับอนุบาลจ านวน ๑๐๐ คน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓.๑เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๕ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติได้ 

๓.๒ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณและช่วยสืบ

สานรักษาวัฒนธรรมอนัดีงาม 

โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกกว่าร้อยละ ๘๕ 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 

แบบประเมินความพึ่งพอใจ 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๖. สถานท่ี 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

 



 ๘๓ 

๗.ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ขออนุมัติกิจกรรม ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๒ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ๒๐ พ.ย. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๓ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ๒๕ พ.ย. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อด าเนินงาน ๓๐  พ.ย. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๔ ด าเนินการจัดเตรียมกิจกรรมตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

๔ ธ.ค. ๖๒ ๑,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวปัทมพร 

รวมทัง้หมด ๑.๐๐๐  

 

๘. งบประมาณ  

งบประมาณท่ีใช้ ๑,๐๐๐ บาท 

๙. ประโยชน์ท่ีได้รับ  

๙.๑ เด็กรู้ความส าคัญและความเป็นมาของวันชาติไทย 

๙.๒ เด็กสามารถได้ส านึกพระคุณของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ 

 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย)                               ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
 



 ๘๔ 

ล าดับท่ี ๕.๖ : กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม: นางสาวปัทมพร อ่ิมฤทัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี : ๑.๒ , ๑.๖ 

๑.วัตถุประสงค ์
๑.๑ เพื่อให้เด็กสามารถตระหนักถึงความส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้ 

๑.๒ เพื่อให้เด็กสามารถมีโอกาสร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณีไทยได้ 

๑.๓ เพื่อให้เด็กสามารถรู้จักการเวียนเทียนพุทธศาสนิกชนควรร่วมกันกล่าวค าสวดมนต์และค าบูชา 

ในวันอาสาฬหบูชาได้ 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนระดับอนุบาลจ านวน ๑๐๐ คน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓.๑ เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษาได้ 

๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถเกิดความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและไทย  

โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกกว่าร้อยละ ๘๐        

๔. เครื่องมือเพ่ือประเมินความส าเร็จ 

๔.๑ แบบสอบถามความพึ่งพอใจ 

๔.๒ การสังเกต 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๖.สถานท่ี 

บนศาลาวัดบัวลอย จังหวัดสระบุรี 

 



 ๘๕ 

๗.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 

๘. งบประมาณ  

งบประมาณท่ีใช้ ๒,๐๐๐ บาท 

๙. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

๙.๑ เด็กได้ตระหนักถึงความส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

๙.๒ เด็กได้โอกาสร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณีไทย 

๙.๓ เด็กได้รู้จักการเวียนเทียนพุทธศาสนิกชนควรร่วมกันกล่าวค าสวดมนต์และ ค าบูชา ในวัน

อาสาฬหบูชา 

 

 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย)                                ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ขออนุมัติกิจกรรม ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๒ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ๕ มิ.ย. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๓ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ๑๐ มิ.ย. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อด าเนินงาน ๑๕  มิ.ย. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 

๔ ด าเนินการจัดเตรียมกิจกรรมตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

๑๗ ก.ค. ๖๒ ๒,๐๐๐ นางสาวปัทมพร 

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวปัทมพร 

รวมทั้งหมด ๒,๐๐๐  



 ๘๖ 

ล าดับท่ี ๕.๗ : กิจกรรมวัยใสไหว้สวย 

ช่ือผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวปัทมพร อ่ิมฤทัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี : ๑.๑, ๑.๖ 

๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพื่อให้เด็กสามารถสืบสานประเพณีวัฒนธรรมด้านการท าความเคารพได้ 

๑.๒ เพื่อให้เด็กสามารถปลูกฝังศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยได้ 

๑.๓ เพื่อให้เด็กสามารถเสริมสร้างภูมิปัญญาไทยได้ 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนระดับอนุบาลจ านวน ๑๐๐ คน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัยใส ไหว้สวย 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓.๑ เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๕ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมวัยใส ไหว้สวยได้ 

๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถไหว้ได้ถูกต้องสวยงามตามแบบไทย 

โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกกว่าร้อยละ ๘๕ 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 

๔.๑ การสังเกต 

๔.๒ แบบประเมินความพึ่งพอใจ 

๕.ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

๖.สถานท่ีท่ีใช้ด าเนินงาน 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 



 ๘๗ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขออนุมัติกิจกรรม ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 
๒ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ๒๐  ธ.ค.๖๒ - นางสาวปัทมพร 
๓ ประสานงานฝ่ายต่างๆ ๒๖ ธ.ค. ๖๒ - นางสาวนพภร 
๔ ประชาสัมพันธ์ ๒๖ ธ.ค. ๖๒ - นางสาววันวิสาข์ 
๕ จัดกิกรรมการประกวดวัยใสไหว้สวย ๑๐ ม.ค.๖๒ ๑,๐๐๐ นางสาวจีระภร 

นางสาวนพภร 
นางรุจิราวรรณ 

๖ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 
รวมทั้งหมด ๑,๐๐๐  

 

๘. งบประมาณ  

งบประมาณท่ีใช้ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ          

๙.๑ นักเรียนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมด้านการท าความเคารพ 

๙.๒ นักเรียนได้ปลูกฝังศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย    

๙.๓ นักเรียนได้เสริมสร้างภูมิปัญญาไทย 

 

 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย)                                ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
 
 
 



 ๘๘ 

ล าดับท่ี ๖ : โครงการประชาธิปไตย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวปัทมพร  อ่ิมฤทัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา: ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
พันธกิจท่ี  : ๑ 
กลยุทธ์ท่ี  : ๑.๔  

๑. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเพื่อเป็นการฝึกการเรียนรู้สถานศึกษาเป็นสังคม
แรกที่ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
ประชาธิปไตยและรู้จักหน้าท่ีสิทธิของตนเองให้มีความรับผิดชอบและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะดังนั้นการ
ปลูกฝังประชาธิปไตยให้เกิดกับนัดเรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียนตามระบอบ 

ประชาธิปไตย 
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าท่ีตาม

ระบอบประชาธิปไตยเด็กรู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนรู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมท างานเป็นหมู่คณะโดยยอมรับความคิดเห็น

ของคนอื่น 
๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนท่ีใช้สิทธิเลือกตั้งต้ังแต่ช้ันอนุบาล ๑ – ๓ จ านวน ๙๐ คน 
คณะกรรมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนเข้าใจการปกครองระบบประชาธิปไตย 
นักเรียนเคารพสิทธิของผู้อื่นและน าประชาธิปไตยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 
นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย 
 
 
 



 ๘๙ 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
ความส าเร็จของท้ัง ๒ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ตลอดปีการศึกษา๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ด าเนินงาน 
โรงเรียนอนุบาลวิชชากรแผนกอนุบาล 

 
๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร ๗ พ.ค.๖๒ - นางสาวปัทมพร 
๒ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนปฏิบัติงาน ๒๐ มิ.ย. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 
๓ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามปฏิทิน   ๒๕ มิ.ย. ๖๒ - นางสาวปัทมพร 
๔ กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน     ๓๐ มิ.ย. ๖๒ ๕๐๐ นางสาวปัทมพร 
๕ กิจกรรมเด็กดีตามวีถีประชาธิปไตย ๘ พ.ย. ๖๒ ๕๐๐ นางสาวปัทมพร 
๖ สรุปผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวปัทมพร 

รวมทั้งหมด ๑,๐๐๐  
 

๘. งบประมาณการเพ่ือด าเนินงาน 
 

งบประมาณปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผู้เรียนมีลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตยท่ีสอดคล้อง
กับสังคมไทยในปัจจุบัน 

การพูดคุยโต้ตอบ แบบประเมิน 

ผู้เรียนมีลักษณะพฤติกรรมท่ีมีความรักชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

สังเกต การปฏิบัติ 

เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นวางใจผู้อื่นมองโลกใน
แง่ดี 

การเข้ากิจกรรม แบบสอบถาม 



 ๙๐ 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

๙.๑ นักเรียนมีความรู้และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียนตามระบบ 
ประชาธิปไตย  

๙.๒ นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าท่ีตามระบบ 
ประชาธิปไตยเด็กรู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

๙.๓ นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้น าและผู้ตามในระบบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
๙.๔ นักเรียนรู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมท างานเป็นหมู่คณะโดยยอมรับความคิดเห็นของคน

อื่น 
๙.๕ นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน 

 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย)       
 

 
 

 
                                   ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   
                                            (นางประภัสสร         เนียมรัตน์) 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๑ 

ล าดับท่ี  ๖.๑:  กิจกรรม เลือกต้ังสภานักเรียน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวปัทมพร อ่ิมฤทัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์: การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี :  ๑.๔ , ๑.๖ , ๑.๗ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อส่งเสริม และเป็นการฝึกหัดการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๑.๒ เพื่อส่งเสริมและฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีหลักการและเหตุผล 
๑.๓ เพื่อฝึกให้เด็กได้เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

๒. เป้าหมาย 
นักเรียนระดับช้ันอนุบาล ๑ – ๓ จ านวน ๙๐ คน 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑.๑ นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ๘๐ มีส่วนร่วมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๑.๒ นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจ กรรมร้อยละ๘๐สามารถฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีหลักการและ

เหตุผล 
๑.๓ นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ สามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีโดยค่าเฉลี
โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

  

๔. เครื่องมือเพ่ือประเมินความส าเร็จ 

สังเกตจากการร่วมกิจกรรม 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
อาคารประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 

 



 ๙๒ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขออนุมัติกิจกรรม ๑๑ พ.ค. ๖๑ _ นางสาวปัทมพร 
๒ ประชุมแต่งต้ังคระกรรมการ ๑๕ พ.ค. ๑ _ นางสาวปัทมพร 
๓ วางแผนการด าเนินงาน ๑๘ พ.ค. ๖๑ _ นางสาวปัทมพร 
๔ ประชาสัมพันธ์ ๒๒ พ.ค.๖๑ _ นางสาวปัทมพร 
๕ ด าเนินการตามแผน ๓๐ มิ.ย.๖๑ ๕๐๐  นางสาวปัทมพร 
๖ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ๑ มี.ค. ๖๒ _ นางสาวปัทมพร 

รวมทั้งหมด ๕๐๐   
 

๘. งบประมาณ 
เงินงบประมาณปี ๒๕๖๒ จ านวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

๙.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนมีความรู้และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๙.๒ นักเรียนท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีหลักการและเหตุผล 
๙.๓ นักเรียนมีความคิดริเริ่มและมีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
๙.๔ นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและรู้จักหน้าท่ีของตนเอง 
 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย)                                ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๓ 

ล าดับท่ี ๖.๒ : กิจกรรมเด็กดีตามวิถีประชาธิปไตย  

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปัทมพร อ่ิมฤทัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค์ 

กลยุทธ์ท่ี : ๓.๕ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย   
๑.๒ เพื่ออธิบายบทบาทหน้าท่ีของเด็กดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนระดับช้ันอนุบาล ๑-๓ จ านวน ๙๐ คน 

 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเสร็จ 
๓.๑ นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ ร่วมท ากิจกรรมตามระบบประชาธิปไตย 
๓.๒ นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ สามารถอธิบายบทบาทหน้าทีเด็กดี ตามวิถีประชาธิปไตยได้  
โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
การสังเกตจากการร่วมกิจกรรม 
 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
วันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีใช้ 
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 

 



 ๙๔ 

๗. ขั้นตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขออนุมัติกิจกรรม ๗ พ.ค.๖๒ _ นางสาวปัทมพร 
๒ ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการ ๒๑ ต.ค. ๖๒ _ นางสาวปัทมพร 
๓ วางแผนการด าเนินงาน ๒๕ ส.ค. ๖๒ _ นางสาวปัทมพร 
๔ ประชาสัมพันธ์ ๒๕ ส.ค. ๖๒ -  นางสาวปัทมพร 

๕ ด าเนินงานตามแผน ๘ พ.ย. ๖๒ ๕๐๐ นางสาวปัทมพร 
๖. สรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ -  นางสาวปัทมพร 

รวมทั้งหมด ๕๐๐  
 

๘. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้  ๕๐๐ บาท ( ห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

๙. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
๙.๑ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย 
๙.๒ นักเรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของเด็กดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 

 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย)                                ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ๙๕ 

ล าดับท่ี ๗ :  โครงการหนูน้อยคนดี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางรุจิราวรรณ  อสัมภินนพงษ์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
พันธกิจท่ี :  ๑ 
กลยุทธ์ท่ี : ๑.๑   

๑. หลักการและเหตุผล 

 จากสภาพปัจจุบันของสังคมไทยพบว่าปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมีความอ่อนไหวเปราะบาง
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม รวมทั้งด้านเทคโนโลยี มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมีการน า
วัฒนธรรมของต่างประเทศมาใช้โดยการขาดวิจารณญาณ มีการแข่งขันด้านวัตถุจึงท าให้เด็กและเยาวชนขาด
คุณธรรม  จริยธรรม และพฤติกรรมในทางท่ีไม่เหมาะสมท าให้เป็นปัญหาระดับชาติประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
(รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญูต่อพ่อแม่ และผู้มีพระคุณต้ังใจศึกษาเล่า
เรียน รักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มีศีลธรรม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  มีวินัย เคารพ
กฎหมาย ปฏิบัติตามพระราชด ารัส ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้มแข็งท้ังกายและใจและมีจิตอาสา) อัน
ส่งผลให้โดยภาพรวมของประเทศมีเด็กดีมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าต่อแผ่นดิน 
มีความเป็นอยู่พอเพียงเจริญตามพระยุคลบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศท่ีท่ีถาวรและยั่งยืนสืบไป 

 ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลวิชชากรจึงจัดโครงการหนูนอ้ยคนดีขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการและเพื่อให้นักเรียนประพฤติตนได้
อย่างเหมาะสมมากขึ้นครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องตระหนักในภาระหน้าท่ีนี้ในการอบรมส่ังสอนนักเรียน
โดยจะต้องศึกษาหารูปแบบและวิธีการในการปลูกจิตส านึกให้แก่นักเรียน ในด้านระเบียบวินัย ด้านมารยาท 
ด้านความซื่อสัตย์ และด้านการประหยัดอดออม 

 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีระเบียบวินัยในตนเอง 

๒.๒ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีมารยาทท่ีงดงามและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตท้ังกับตนเองและผู้อื่น 
๒.๔ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการประหยัดอดออม 

 
 



 ๙๖ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับช้ันอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร จ านวน ๑๐๐ คน 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีพฒันาการทางด้าน อารมณ์ สังคมเหมาะสมกับวัยและสนองต่อค่านิยมหลักของ 
คนไทย ด้านความมีระเบียบวินัย ความมีมารยาท ความซื่อสัตย์ และความประหยัดอดออม 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / เครื่องมือประเมนิความส าเร็จ 
ความส าเร็จของกิจกรรมท้ัง ๔ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง มี
มารยาทท่ีงดงาม ด ารงไว้ซึง่ความเป็น
ไทย  มีความซื่อสัตย์สุจริตท้ังกับ
ตนเองและผู้อื่น และรู้จักประหยัดอด
ออม 

- ส ารวจ 
- ประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ปกครอง 

- แบบส ารวจ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
๖. สถานที่  
 แผนกอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๗ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

๘.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ ๑ พ.ค. ๖๒ 

 
_ นางรุจิราวรรณ 

 
๒ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง /  วางแผน

ปฏิบัติงาน 
  ๗ พ.ค. ๖๒ 

 
_ นางรุจิราวรรณ 

 
๓ กิจกรรมหนูน้อยเจ้าระเบียบ มิถุนายน ๖๒ 

และ 
พฤศจิกายน ๖๒ 

๔๐๐ 
นางรุจิราวรรณ 

๔ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม กรกฎาคม ๖๒ 
และ 

ธันวาคม ๖๒ 

๔๐๐ 
นางรุจิราวรรณ 

๕ กิจกรรมหนูน้อยซื่อสัตย ์ สิงหาคม ๖๒ 
และ 

มกราคม ๒๕๖๓ 

๔๐๐ 
นางรุจิราวรรณ 

๖ กิจกรรมหนูน้อยนกัประหยัด กันยายน ๖๒ 
และ 

กุมภาพันธ์ ๖๓ 

๔๐๐ 
นางรุจิราวรรณ 

๗ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๐  มี.ค. ๖๓ - นางรุจิราวรรณ 
รวมทั้งหมด  ๑,๖๐๐ 

 



 ๙๘ 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
๙.๑ นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง 

 ๙.๒ นักเรียนมีมารยาทท่ีงดงามและด ารงไว้ซึง่ความเป็นไทย  
๙.๓ นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตท้ังกับตนเองและผู้อื่น 
๙.๔ นักเรียนรู้จักการประหยัดอดออม 

 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นางรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์)       
 

  
 
                                   ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   
                                            (นางประภัสสร         เนียมรัตน์) 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๙ 

ล าดับท่ี  ๗.๑ :  กิจกรรมหนูน้อยเจ้าระเบียบ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :  นางรุจิราวรรณ  อสัมภินนพงษ์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา :  ยุทธศาสตร์ที ๑ : การเสรมิสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี  ๑.๔ 

๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน 
 ๑.๒ เพื่อให้นักเรียนน าความรู้จากการปฏิบัติจริงไปพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตของตนเอง  
พร้อมกับการปลูกจิตส านึกด้านความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและครอบครัว 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี  ๑ -  ๓ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

๓.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๕  เป็นผู้มีระเบียบวินัยในต่อตนเองและครอบครัว 

๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๕ น าความรู้ไปพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต  พร้อมกับการปลูกจิตส านึกด้าน 
ความ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและครอบครัว 
 โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 ๔.๑ แบบส ารวจ 
 ๔.๒ แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ปกครอง 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒และ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 ห้องเรียน อาคารเรียนแผนกอนุบาลโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 



 ๑๐๐ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๑ พ.ค.๖๒ - นางรุจิราวรรณ 

๒ จัดกิจกรรมหนูน้อยเจ้าระเบียบ มิถุนายน ๖๒ 
และ 

พฤศจิกายน ๖๒ 

๔๐๐ นางรุจิราวรรณ 

๓ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ _ นางรุจิราวรรณ 
รวมทั้งหมด ๔๐๐  

 

๘. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ ๔๐๐ บาท (ส่ีร้อยบาทถ้วน) 

 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนมีความมีระเบียบวินัย  
๙.๒ นักเรียนน าความมีระเบียบวินัยไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์)                              ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๑ 

ล าดับท่ี ๗.๒ : หนูน้อยมารยาทงาม  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี  ๑.๑ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนมีมารยาทท่ีงดงาม และด ารงไว้ซึ่งวฒันธรรมไทย  
๑.๒ เพื่อให้นักเรียนน ามารยาทท่ีงดงามไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ – ๓ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

  

๓. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๕ เป็นผู้ท่ีมีมารยาทงดงามและด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย 
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๕ น ามารยาทท่ีงดงามไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้  

 โดยความส าเร็จท้ัง  ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕ 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 ๔.๑ แบบส ารวจ 

๔.๒ แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ปกครอง 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒ และ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

๖. สถานท่ี 
 อาคารอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวิชชากร   
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๒ 

๗.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง /

วางแผนปฏิบัติงาน 
๑ พ.ค. ๖๒ - นางรุจิราวรรณ 

๒ จัดกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม กรกฎาคม  ๖๒ 
และ 

ธันวาคม ๖๒ 
 

๔๐๐  นางรุจิราวรรณ 

๓ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางรุจิราวรรณ 
รวมทั้งหมด  ๔๐๐  

 

๘. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ ๔๐๐ บาท (ส่ีร้อยบาทถ้วน) 
 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนมีมารยาทท่ีงดงาม และด ารงไว้ซึ่งวฒันธรรมไทย 
๙.๒ นักเรียนน ามารยาทท่ีงดงามไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์)                              ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๓ 

ล าดับท่ี ๗.๓ : กิจกรรมหนูน้อยซื่อสัตย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี : ๑.๒   
 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
๑.๒ เพื่อให้นักเรียนน าความซื่อสัตย์สุจริตไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ – ๓ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

  

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๕ น าความซื่อสัตย์สุจริตไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ แบบส ารวจ 
๔.๒ แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ปกครอง 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และ เดือนมกราคม ๒๕๖๓ 

 

๖.  สถานท่ี 
 อาคารเรียนแผนกอนุบาล  โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 



 ๑๐๔ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๑ พ.ค. ๖๒ - นางรุจิราวรรณ 

๒ จัดกิจกรรมหนูน้อยซื่อสัตย์ สิงหาคม ๖๒ 
และ 

มกราคม ๖๓ 

๔๐๐ นางรุจิราวรรณ 

๓ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค.๖๓  - นางรุจิราวรรณ 
รวมทั้งหมด  ๔๐๐   

  

๘. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ ๔๐๐ บาท (ส่ีร้อยบาทถ้วน) 
 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
๙.๒ นักเรียนน าความซื่อสัตย์สุจริตไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์)                              ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๕ 

ล าดับท่ี  ๗.๔ :  กิจกรรมหนูน้อยนักประหยัด 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี  : ๑.๖   
 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยประหยัด อดออม  

๑.๒ เพื่อให้นักเรียนน านิสัยประหยัด อดออมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

๒.กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ – ๓ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

  

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีนิสัยประหยัด อดออม 
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๕ น านิสัยประหยัด อดออมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ แบบส ารวจ 

 ๔.๒ แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ปกครอง 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนกันยายน ๒๕๖๒ และ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 

๖. สถานท่ี 
 อาคารเรียนแผนกอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 



 ๑๐๖ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๑ พ.ค. ๖๒ - นางรุจิราวรรณ 

๒ จัดกิจกรรมหนูน้อยนักประหยัด กันยายน ๖๒ 
และ 

กุมภาพันธ์ ๖๓ 

๔๐๐ นางรุจิราวรรณ 

๓ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค.๖๓  _ นางรุจิราวรรณ 
รวมทั้งหมด  ๔๐๐   

 
๘. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ ๔๐๐ บาท (ส่ีร้อยบาทถ้วน) 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนมีนิสัยประหยัด อดออม  

๙.๒ นักเรียนน านิสัยประหยัด อดออมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์)                              ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 ๑๐๗ 

ล าดับท่ี ๘ : โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู ้
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจีระภร คงคลัง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑: การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
พันธ์กิจท่ี : ๑ ,๔  
กลยุทธ์ท่ี : ๑.๒ ,๑.๓ 

๑.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ – มาตรา ๓๐ สรุปได้ว่าให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ เน้นความส าคัญท้ัง
ความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  โดยจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล   ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น 
ท าเป็น    รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุล
กัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา   ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน  และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้     ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้
ทุกเวลาทุกสถานท่ี    พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย   เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   นอกจากนี้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ (๒) (๔) (๘) ระบุให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท า ด าเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษา และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 การจัดการเรียนรู้ท่ีจะสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ การจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้  เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง  เนื่องจากบรรยากาศท่ีดี  สถานท่ี
สะอาด  ปลอดภัย  สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้และเรียนรูไ้ด้ดีขึ้น ฝ่ายอาคารสถานท่ีจึง 
ได้จัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
 
 
 
 
 



 ๑๐๘ 

๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ สถานท่ีในโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 
 ๒.๒เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯให้เกิดคุณค่าต่อ 
การเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
การปรับปรุง  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนจ านวน ๗ ห้อง  ห้องสมุดอนุบาล ๑ห้อง  

ห้องวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ ห้อง  และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ตามแหล่งเรียนรู้ มีบรรยากาศ เอื้อต่อการเรียนการสอนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน 
ระดับดีขึ้นไป 
 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
ความส าเร็จของท้ัง ๗ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละความส าเร็จของ

กิจกรรม ๗  กิจกรรม รวมกันเฉล่ีย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๖โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนการ
สอนท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ตามแหล่งเรียนรู้ มี
บรรยากาศ เอื้อต่อการเรียนการ
สอน  เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนระดับดีขึ้นไป 
 

- ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
-การสังเกต 
-สอบถาม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบสอบถาม 

 

๕.ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 



 ๑๐๙ 

๖. สถานท่ี 
 ห้องเรียนแผนกอนุบาลโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ ๑ พ.ค. ๖๒ - นางสาวจีระภร 
๒ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนปฏิบัติ ๒๒ พ.ค. ๖๒ - นางสาวจีระภร 
๓ กิจกรรมส่ือการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา 

๖๒ 
๒,๐๐๐ นางสาวอัญชนา 

๔ กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดปีการศึกษา 
๖๒ 

๕,๐๐๐ นางสาวจีระภร 

๕ กิจกรรมสวนหย่อม ตลอดปีการศึกษา 
๖๒ 

๕,๐๐๐ นางสาววันวิสาข์ 

๖ กิจกรรมห้องโสตทัศนศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
๖๒ 

๑,๐๐๐ นางสาววันวิสาข์ 

๗ กิจกรรมรักษาความสะอาด ตลอดปีการศึกษา 
๒๒ 

๑,๐๐๐ นางสาวจีระภร 

๘ กิจกรรมป้ายนิเทศเกร็ดความรู้ ตลอดปีการศึกษา 
๖๒ 

๑,๐๐๐ นางสาวอัญชนา 

๙ กิจกรรมตรวจเครื่องเล่น ตลอดปีการศึกษา 
๖๒ 

๑,๐๐๐ นางสาวจีระภร 

๑๐ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวจีระภร 
รวมทั้งหมด  ๑๖,๐๐๐  

 

๘.งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ ๑๖,๐๐๐บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๐ 

๙.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนการสอนท้ังภายในภายนอกห้องเรียน ส าหรับใช้ในการ 
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรยากาศดี สถานท่ีสะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๙.๒ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดตามศักยภาพ 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางสาวจีระภร คงคลัง)       
 

 
 

 
                                 ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   
                                              (นางประภัสสร         เนียมรัตน์) 
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๑ 

ล าดับท่ี ๘.๑: กิจกรรมสื่อการเรยีนการสอน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  : นางอัญชนาทัดสิทธ์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๓ 

๑.วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพื่อให้ครูได้ผลิตส่ือท่ีทันสมัยต่อการเรียนการสอน 
 ๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือในการสอนเพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้เรียนแผนกอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๗ เห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือการเรียนรู้ 
 ๓.๒ ครูร้อยละ ๗๗ ใช้ส่ือในการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๗ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บริเวณอาคารเรียนแผนกประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๒ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวอัญชนา 

๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๖ พ.ค. ๖๒ - นางสาวอัญชนา 
๓ จัดท าส่ือ/ส่ง/ยืม-คืนส่ือการสอน ตลอดปีการศึกษา 

๖๒ 
๒,๐๐๐ นางสาวอัญชนา 

๔ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวอัญชนา 
รวมทั้งหมด  ๒,๐๐๐   

 

๘.งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 

๙.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เรียนได้ใช้ส่ือท่ีทันสมัยต่อการเรียนรู้ 
 ๙.๒ ครูใช้ส่ือในการสอนเพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นาอัญชนา ทัดสิทธิ์)                            ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๑๓ 

ล าดับท่ี ๘.๒: กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวจีระภร คงคลัง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี : ๑.๓, ๑.๓, ๑.๗ 

๑.วัตถุประสงค์ 
๑.๑เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลและสถานท่ีจริง 
๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์ภูมิปญัญา 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้เรียนแผนกอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๗ เห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
 ๓.๒ผู้เรียนร้อยละ ๗๗ สามารถน าความรู้ท่ีได้เรียนรู้และร่วมอนรุักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๗ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

๖. สถานท่ี 
 บริเวณอาคารเรียนแผนกอนุบาลโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๔ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - 

นางสาวจีระภร 

๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๖ พ.ค. ๖๒ - นางสาวจีระภร 
๓ จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ก.พ.  ๖๓ ๕,๐๐๐ นางสาวจีระภร 
๔ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวจีระภร 

รวมทั้งหมด  ๕,๐๐๐  
 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลและสถานท่ีจริง 
      ๙.๒ ผู้เรียนได้เรียนรู้และร่วมอนรุักษ์ภูมิปัญญา 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวจีระภร คงคลัง)                            ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๕ 

ล าดับท่ี ๘.๓: กิจกรรมสวนหย่อม 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาววันวิสาข์  ยี่โสดสารี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา: การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กุลยุทธ์ท่ี ๑.๒ 

๑. วัตถุประสงค์  
๑.๑ เพื่อให้ครูและผู้เรียนเห็นความส าคัญเพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียน  มีความรัก  และเห็นคุณค่า

ของพรรณไม ้
๑.๒ เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา เพื่อ

ประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่สู่ภายนอก 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
ครูและผู้เรียนแผนกอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ครูและผู้เรียนร้อยละ ๘๔ เห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ 
 ๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๔ สามารถน าความรู้ในการปลูกและดูแลต้นไม้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 บริเวณอาคารเรียนแผนกอนุบาลโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 

 



 ๑๑๖ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาววันวิสาข์ 

๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาววันวิสาข์ 
๓ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ๒๒ พ.ค. ๖๒ ๖๐๐ นางสาววันวิสาข์ 
๔ ปฏิบัติการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ ตลอดปีการศึกษา 

๖๒ 
๔๐๐ นางสาววันวิสาข์ 

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาววันวิสาข์ 
รวมทั้งหมด  ๑,๐๐๐   

 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณท่ีใช้๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ครูและผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ชนิดต่างๆ 
 ๙.๒ผู้เรียนมีความรู้ในขั้นตอนการปลูกและดูแลรักษาพรรณไม้ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาววันวิสาข์  ยี่โสดสารี)                           ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๗ 

ล าดับท่ี ๘.๔ : กิจกรรมห้องโสตทัศนศึกษา 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาววันวิสาข์ ยี่โสดสารี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี : ๑.๑ , ๑.๓ 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมห้องโสตทัศนศึกษา 
 ๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากห้องโสตทัศนศึกษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้เรียนแผนกอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๔ เห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ท่ีห้องโสตทัศนศึกษาได้ 
 ๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๔ ผู้ได้ศึกษาหาความรู้จากห้องโสตทัศนศึกษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 บริเวณอาคารเรียนแผนกอนุบาลโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๘ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - 

นางสาววันวิสาข์ 

๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาววันวิสาข์ 
๓ กิจกรรมห้องโสตทัศนศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

๖๒ 
๑,๐๐๐ นางสาววันวิสาข์ 

๔ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาววันวิสาข์ 
รวมทั้งหมด  ๑,๐๐๐  

 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ี ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เรียนเห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมห้องโสตทัศนศึกษา 
 ๙.๒ ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากห้องโสตทัศนศึกษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาววันวิสาข์  ยี่โสดสารี)                           ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๙ 

ล าดับท่ี ๘.๕: กิจกรรมรักษาความสะอาด 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  : นางสาวจีระภร คงคลัง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี : ๑.๑ , ๑.๔ , ๑.๕ 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ 
 ๑.๒ เพื่อใหผู้้เรียนสามารถดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนและอาคารเรียนได้อย่างเหมาะสม 
กับวัย 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้เรียนแผนกอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๔ เห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ 
 ๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๔ ผู้เรียนสามารถดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนและอาคารเรียนได้ 
อย่างเหมาะสมกับวัย 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบสังเกต 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีใช้ 
 บริเวณอาคารเรียนแผนกอนุบาลโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 



 ๑๒๐ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - 

นางสาวจีระภร 

๒ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม ๑๖ พ.ค. ๖๒ - นางสาวจีระภร 
๓ จัดกิจกรรม 

-ประกวดส่ิงประดิษฐ์จากขยะ 
-ประกวดวาดภาพ-ระบายสี 
-ประกวดการจัดเก็บห้องเรียน-
ห้องนอน 

ตลอดปีการศึกษา 
๖๒ 

๒๐๐ นางสาวจีระภร 

๔ มอบรางวัล ๒๒ ก.พ.๖๓ ๘๐๐  นางสาวจีระภร 
๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวจีระภร 

รวมทั้งหมด  ๑,๐๐๐   
 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ 
 ๙.๒ ผู้เรียนสามารถดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนและอาคารเรียนได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวจีระภร คงคลัง)                           ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 



 ๑๒๑ 

ล าดับท่ี ๘.๖: กิจกรรมป้ายนิเทศเกร็ดความรู ้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวจีระภร  คงคลัง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี : ๑.๓ 

 
๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในการจัดป้ายนิเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 ๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ในการจัดป้ายนิเทศไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้เรียนแผนกอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๔ เห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในการจัดป้ายนิเทศ 
 ๓.๒ผู้เรียนร้อยละ ๘๔ สามารถน าความรู้ในการจัดป้ายนิเทศไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีใช้ 
 บริเวณอาคารเรียนแผนกอนุบาลโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๒ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ 

- 
นางสาวจีระภร 

๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๔ พ.ค. ๖๒ - นางสาวจีระภร 
๓ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ๑๖ พ.ค. ๖๒ ๘๐๐ นางสาวจีระภร 
๕ จัดกิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ ตลอดปีการศึกษา 

๖๒ 
๒๐๐  นางสาวจีระภร 

๖ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓  นางสาวจีระภร 
รวมทั้งหมด  ๑,๐๐๐ บาท  

 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เรียนเห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในการจัดป้ายนิเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 ๙.๒ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ในการจัดป้ายนิเทศไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวจีระภร คงคลัง)                           ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 

 
 
 

 
 
 
 



 ๑๒๓ 

ล าดับท่ี ๘.๗ : กิจกรรมตรวจสอบเครื่องเลน่ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  : นางสาวจีระภร  คงคลัง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ์ท่ี : ๑.๒ , ๑.๓ 

๑.วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพื่อตรวจสอบเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนตามศักยภาพ 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
รอบบริเวณอาคารเรียนแผนกอนุบาล โรงเรียนอนบุาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ร้อยละ ๘๔ ผู้เรียนใช้เครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 
 ๓.๒ ร้อยละ ๘๔ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนตามศักยภาพ 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 บริเวณรอบอาคารเรียนแผนกอนุบาลโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๔ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวจีระภร 

๒ ตรวจสอบเครื่องเล่น/ซ่อมบ ารุง ๙ พ.ค. ๖๒ ๑,๐๐๐ นางสาวจีระภร 
๓ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๑ มี.ค. ๖๒ - นางสาวจีระภร 

รวมทั้งหมด ๑,๐๐๐  
 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ตรวจสอบเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาการของผู้เรียน 
 ๙.๒ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนตามศักยภาพ 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวจีระภร คงคลัง)                           ( นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๕ 

ล าดับท่ี  ๙ :  โครงการขวัญและก าลังใจของบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางขวัญเรือน  ชัยประโคน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ : การพัฒนาประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 
พันธกิจท่ี : ๗ 
กลยุทธ์ท่ี :  ๔.๖  

๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๕๒ ก าหนดให้กระบวนการผลิต การพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการ
ก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าท่ีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
พร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง   
 ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน นับว่าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการท างาน 
เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติงานตามภารกิจบรรลุถึงวัตถุประสงค์และมีความสุขจากผลงานท่ี
เกิดขึ้น ส าหรับในสถานศึกษานั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจนับว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะฉะนั้นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นสร้างขวัญก าลังใจ  เพิ่มพูนความรู้  ทักษะและประสบการณ์
ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการน ามาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนอนุบาลวิชชากรจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
๒.๒ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
๒.๓ เพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นคงในสวัสดิการ 
๒.๔ เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 

 
 
 
 
 
 



 ๑๒๖ 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
  ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ เกิดความประทับใจและมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรได้รับการสร้างขวัญและก าลังใจ 
  บุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
ความส าเร็จท้ัง ๓ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๔.๑ การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากร 
๔.๒การสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกนัและ
กันระหว่างบุคลากร 
๔.๓ บุคลากรเกิดความมั่นคงในสวัสดิการ 
๔.๔การสร้างความรัก ความห่วงใยของทาง
โรงเรียนต่อบุคลากร 

 
ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๕. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๗ 

 

๗. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดท าโครงการน าเสนอผู้บริหาร ๑ พ.ค.๖๒ - นางขวัญเรือน 
๒ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค.๖๒ - นางขวัญเรือน 

๓ ด าเนินงานตามโครงการตาม
ปฏิบัติงาน 

ตลอดปีการศึกษา๖๒ - นางขวัญเรือน   

๔ กิจกรรมอาหารกลางวันฟร ี ตลอดปีการศึกษา ๖๒ ๑๕๐,๐๐๐ นายอภิชาติ 
๕ กิจกรรมแจกชุดกีฬาและ

ประกันอุบัติเหตุ 
ต้นปีการศึกษา ๖๒ ๒๕,๐๐๐  นายอภิชาติ 

๖ กิจกรรมลูกครูเรียนฟร ี ตลอดปีการศึกษา ๖๒ ๑๕๗,๕๐๐ นายอภิชาติ 
๗ สรุป/ รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางขวัญเรือน   

รวมทั้งหมด ๓๓๒,๕๐๐  
 

๘.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๓๓๒,๕๐๐บาท 
 

๙. ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ บุคลากรมีขวัญและก าลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซึง่กันและกัน มีความรักความผูกพันต่อ

โรงเรียน  
๙.๒ บุคลากรมีขวัญและก าลังใจเพิ่มยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกนัและกัน 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางขวัญเรอืน  ชัยประโคน)       
 

 

 
      ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   
      (นางประภัสสร เนียมรัตน์)                                       



 ๑๒๘ 

ล าดับท่ี ๙.๑ :กิจกรรมอาหารกลางวันฟรี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม: นายอภิชาติอุณหนันทน์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนา :  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการ 
ประกันคุณภาพ  
กลยุทธ์ท่ี :๔.๖ 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ ครูและบุคลากร ได้รับสวัสดิการอาหารกลางวันท่ีดีตามท่ีโรงเรียนจัดให้ อย่างท่ัวถึง 

๑.๒ ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและก าลังใจในการท างานและเกิดความพึงพอใจ 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ ได้รับสวัสดิการอาหารกลางวันตามท่ีโรงเรียนจัดให้อย่างท่ัวถึง 
 ๓.๒ ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ มีขวัญและก าลังใจในการท างานและเกิดความพึงพอใจ 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากรบริเวณโรงอาหาร 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๙ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๗ พ.ค.๖๒ - คณะครูฝ่ายธุรการ 
๒ ประชาสัมพันธ์ ๗ พ.ค.๖๒ - นางขวัญเรือน 
๓ ด าเนินกิจกรรมอาหารกลางวัน ตลอดปีการศึกษา๖๒ ๑๕๐,๐๐๐ นางขวัญเรือน 
๔ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค.๖๓ - นางขวัญเรือน 

รวมทั้งหมด ๑๕๐,๐๐๐  
 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ครูและ บุคลากรได้รับความพึงพอใจกับการจัดบริการด้านสวัสดิการของโรงเรียน 
๙.๒ ครูและ บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญ ก าลังใจท่ีดี มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นายอภิชาติอุณหนันทน์)                           (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๐ 

ล าดับท่ี ๙.๒ : กิจกรรมสวัสดิการแจกชุดกีฬาและประกันอุบัติเหตุ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นายอภิชาติอุณหนันทน์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนา : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการ 
ประกันคุณภาพ 
กลยุทธ์ท่ี : ๔.๖ 

๑.วัตถุประสงค์  
๑.๑ ครูและบุคลากร ได้รับสวัสดิการแจกเส้ือกีฬา อย่างท่ัวถึง 
๑.๒ ครูและบุคลากรได้รับการประกันอุบัติเหตุฟรีทุกคน 
๑.๓ ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและก าลังใจในการท างานและเกิดความพึงพอใจ  

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ ได้รับสวัสดิการแจกเส้ือกีฬาอย่างท่ัวถึง 

๓.๒ ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ ได้รับการประกันอุบัติเหตุฟรีทุกคน 
 ๓.๓ ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ มีขวัญและก าลังใจในการท างานและเกิดความพึงพอใจนักเรียน  
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 



 ๑๓๑ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๗ พ.ค.๖๒ - คณะครูฝ่ายธุรการ 
๒ ประชาสัมพันธ์ ๗ พ.ค.๖๒ - นายอภิชาติ 
๓ ด าเนินกิจกรรมสวัสดิการแจก

เส้ือกีฬา 
๗ พ.ค.๖๒ ๒๐,๐๐๐ นายอภิชาติ 

๔ ประกันอุบัติเหตุให้ครู ๔ มิ.ย. ๖๒ ๕,๐๐๐ นายอภิชาติ 
๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค.๖๓ - นายอภิชาติ 

รวมทั้งหมด ๒๕,๐๐๐  
 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒๕,๐๐๐บาท 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ครูและบุคลากรได้รับความพึงพอใจกับการจัดบริการด้านสวัสดิการของโรงเรียน  
๙.๒ ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญ ก าลังใจท่ีดี มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นายอภิชาติอุณหนันทน์)                           (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๒ 

ล าดับท่ี ๙.๓ : กิจกรรมสวัสดิการลูกครูเรียนฟรี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นายอภิชาต  อุณหนันทน์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนา : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการ 
ประกันคุณภาพ 
กลยุทธ์ท่ี : ๔.๖ 

๑. วัตถุประสงค์  
๑.๑ ครูและบุคลากร ได้รับสวัสดิการลูกครูเรียนฟรีตามท่ีโรงเรียนจัดให้ อย่างท่ัวถึง 
๑.๒ ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและก าลังใจในการท างานและเกิดความพึงพอใจ  

 

๒. เป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ ได้รับสวัสดิการลูกครูเรียนฟรีตามท่ีโรงเรียนจัดให้อย่างท่ัวถึง 
 ๓.๒ ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ มีขวัญและก าลังใจในการท างานและเกิดความพึงพอใจมีความสุข มี 
                คุณภาพชีวิตท่ีดีจากการได้รับการจัดสวัสดิการของโรงเรียน 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

 ๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 

 



 ๑๓๓ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๗ พ.ค.๖๒ - คณะครูฝ่ายธุรการ 
๒ ประชาสัมพันธ์ ๗ พ.ค.๖๒ - นายอภิชาติ 
๓ ด าเนินกิจกรรมสวัสดิการลูกครู

เรียนฟร ี
ตลอดปีการศึกษา๖๒ ๑๕๗,๕๐๐ นายอภิชาติ 

๔ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค.๖๓ - นายอภิชาติ 
รวมทั้งหมด ๑๕๗,๕๐๐  

 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๕๗,๕๐๐บาท 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ครูและบุคลากรได้รับความพึงพอใจกับการจัดบริการด้านสวัสดิการของโรงเรียน  
๙.๒ ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญ ก าลังใจท่ีดี มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นายอภิชาติอุณหนันทน์)                           (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
     

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 ๑๓๔ 

ล าดับท่ี ๑๐ : โครงการส่งเสรมิและพัฒนาครูและบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางขวัญเรือน  ชัยประโคน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ 
เรียนรูแ้ละศักยภาพบุคลากร 
พันธกิจท่ี : ๖ 
กลยุทธ์ท่ี : ๔.๔, ๔.๕, ๔.๗  

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ตาม

หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่
และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไป
ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลวิชชากร เป็น
โรงเรียนท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 

งานบริหารงานบุคคลเห็นความส าคัญท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงจัดท าโครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่บุคลากร
ขึ้นเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ให้บุคลากรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนและพัฒนานักเรียน 
๒.๒ เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ

ยอมรับการเปล่ียนแปลง 
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ผลิตและใช้ส่ือท่ีทันสมัยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมแสงธรรมเพื่อให้ได้รับการพัฒนาทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๕ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  

ครูและบคุลากรทุกคนได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานอย่างน้อยคนละ ๒๐
ช่ัวโมงต่อปี 

ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการใช้เทคนิคใหม่ๆ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ตาม
ศักยภาพ 
  ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการเรียนการ

สอนสอน 
ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี และอื่นๆ  

  ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ สามารถน าความรู้และแนวทางพระพุทธศาสนาท่ีได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  มีครูสอนตรงตามกลุ่มสาระ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการประชุมอบรม  และ
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง น าผลท่ีได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
ความส าเร็จของท้ัง ๓ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๔.๑. ครูและบุคลากรทางทุกคนได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการท างาน 
๔.๒. ครูและบุคลากร มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ  
๔.๓. ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
๔.๔. ครูและบุคลากร สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียน
การสอน 
๔.๕ ครูและบุคลากรเพิ่มศักยภาพผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียน 
 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

 แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

 
 



 ๑๓๖ 

๕. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 สถานท่ีต่างๆท่ีใช้การอบรม 
 

๗. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดท าโครงการน าเสนอผู้บริหาร ๑ พ.ค. ๖๒ - นางขวัญเรือน 
๒ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นางขวัญเรือน 

๓ ด าเนินงานตามโครงการตาม
ปฏิบัติงาน 

ตลอดปีการศึกษา ๖๒ - นางขวัญเรือน   

๔ กิจกรรมแสงธรรมน าชีวิต ตลอดปีการศึกษา ๖๒ ๑๐,๔๘๐    นางสาวจารุวรรณ 
๕ กิจกรรมพัฒนาคร ู ตลอดปีการศึกษา ๖๒ ๑๗,๕๔๗ นางขวัญเรือน   
๖ กิจกรรมส่งเสริมทักษะเทคโนโลยี ตลอดปีการศึกษา ๖๒ ๙๕๐ นางสาวจารุวรรณ 
๗ สรุป/ รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางขวัญเรือน   

รวมทัง้หมด ๒๘,๙๗๗    
 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒  จ านวน ๒๘,๙๗๗  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๗ 

 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ครูมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนใน
แต่ละระดับการศึกษา   
 ๙.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนไห้นักเรียนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพผลสัมฤทธิ์ 
 ๙.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการเรียนการสอน
ได้ 
 ๙.๔ ครูสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเอง 
 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางขวัญเรอืน  ชัยประโคน)       
 

 

 
                                   ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   
                                             (นางประภัสสร    เนียมรัตน์) 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๘ 

ล าดับท่ี ๑๐.๑ : กิจกรรม แสงธรรมน าชีวติ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวจารุวรรณ กลั่นใจ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และศักยภาพ    
                                            บุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี : ๔.๔ ๔.๕ ๔.๗ 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวิชชากรให้ได้รับการพัฒนาทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๒ เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนอนบุาลวิชชากร เกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรและวิชาชีพ
ครูสามารถน าแนวทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

๒. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวิชชากรจ านวน๒๗ คน เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร้อยละ ๙๐ เข้าอบรมปฏิบัติธรรม 
 ๓.๒ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร้อยละ ๙๐ สามารถน าความรู้และแนวทางพระพุทธศาสนาท่ีได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากรและสถานต่างๆท่ีด าเนินกิจกรรมแสงธรรม 
 

 
 



 ๑๓๙ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจ้งผู้เกี่ยวข้อง/วาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - 

นางสาวจารุวรรณ 

๒ ด าเนินงานตามโครงการ ตลอดปีการศึกษา๒๕๖๒ ๑๐,๔๘๐ คณะครูและบุคลากร 
๓ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวจารุวรรณ 

รวมทั้งหมด ๑๐,๔๘๐  
 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณท่ีใช้ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๐,๔๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นส่ีร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

 
๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๙.๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรเกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรและวิชาชีพครู สามารถน าแนวทาง

พระพุทธศาสนา มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางสาวจารุวรรณ กล่ันใจ)                           (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                      ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๐ 

ล าดับท่ี ๑๐.๒ : กิจกรรม พัฒนาครู 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางขวัญเรือน  ชัยประโคน  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
                                             และศักยภาพบุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี : ๔.๔ ๔.๕ ๔.๗ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานกัเรียน 
๑.๒ เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ

ยอมรับการเปล่ียนแปลง 
๑.๓ เพื่อให้มจี านวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
๑.๔ เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
๑.๕ เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 

๒. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวิชชากรจ านวน ๑๘ คน เข้ารับการอบรมดูงาน ตาม
สถานท่ีท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร้อยละ ๙๐ เข้าอบรมศึกษาดูงาน 

 ๓.๒ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร้อยละ ๙๐ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมและศึกษาดูงาน 
                จากสถานท่ีภายนอกและภายใน มาปรับใช้และพัฒนาแนวทางการด าเนินงานและการเรียนการ    
                สอนได้  

โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 



 ๑๔๑ 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากรและสถานท่ีต่างๆท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 

  

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒  จ านวน ๑๗,๕๔๗ บาท (หนึ่งห้าหมื่นเจ็ดร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
มีครูสอนตรงตามกลุ่มสาระ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการประชุมอบรม และศึกษาดูงาน 

เพื่อพัฒนาตนเอง น าผลท่ีได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น 

 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางขวัญเรือน ชัยประโคน)                           (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องท่ีด าเนิน

กิจกรรม 
 ๗ พ.ค.๖๒ - นางขวัญเรือน 

๒. ส่งครูและบุคลากรเข้าอบรม ค รู ไ ด้ รั บ ก า ร อ บ ร ม
สัมมนาอย่างน้อยคนละ
๒๐ ช.ม. ต่อ ปี 
ผู้ บ ริ ห า ร เข้ า รั บ ก า ร
ประชุมอบรมประจ าปี 
จ านวน  ๒  ครั้ง 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

๑๗,๕๔๗  
ครูและบุคลากร 

ทุกคน 

๓. ประเมินโครงการ ประเมิน
ความพึงพอใจรายงานผล 

 ๒๒ มี.ค.๖๒ - นางขวัญเรือน 

๔. น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ม า
เป รี ย บ เที ย บ  ป รั บ ป รุ ง 
พัฒนา 

 ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางขวัญเรือน 
 

รวมทั้งหมด  ๑๗,๕๔๗  



 ๑๔๒ 

ล าดับท่ี ๑๐.๓ :  กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวจารุวรรณ กลั่นใจ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนา :  การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูแ้ละ
ศักยภาพ     
                                                   บุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี : ๔.๔  

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการสร้างและพัฒนาครูผู้สอน บุคลากรในการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ตามทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๑.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนและบุคลากรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
สามารถเผยแพร่และขยายผลสู่เพื่อนครูได้ 

๒. เป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีการสร้างและ     
          พัฒนาส่ือการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลงด้าน   
          เทคโนโลยี  
 โดยให้ความส าเร็จ มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 



 ๑๔๓ 

 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวจารุวรรณ 
๒ ประชาสัมพันธ์ ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวจารุวรรณ 
๓ ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี ตลอดปี

การศึกษา ๖๒ 
๙๕๐  นางสาวจารุวรรณ 

๔ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มีนาคม ๖๓ -  นางสาวจารุวรรณ 
รวมทั้งหมด  ๙๕๐  

 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๙๕๐ บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ครูผู้สอน มีความรู้และทักษะในการสร้างและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ตาม

ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๙.๒ ครูผู้สอน ท าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้สามารถเผยแพร่และขยายผลสู่ 

เพื่อนครูได้ 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวจารุวรรณ กล่ันใจ)                           (นางประภัสสร   เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 ๑๔๔ 

 

ล าดับท่ี ๑๑ : โครงการชุมชนสมัพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจารุวรรณ  กลั่นใจ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา :ยุทธศาสตร์ ท่ี ๕ :   การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการและประกันคุณภาพ 
พันธกิจท่ี : ๗  
กลยุทธ์: ๕.๙ 

๑. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มาตรา ๒๙ ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพสถานบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ รวมท้ังวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากรได้เล็งเห็นความสัมพันธ์ในการสร้างพันธภาพท่ีดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
เพราะโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน ก าหนด
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน  ใช้สถานท่ีในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือท่ี

ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน 
๒.๒ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล ข้อเท็จจริงบางประการท่ีเกี่ยวกับเด็กนักเรียนท่ีไม่อาจสามารถหาได้ด้วย

วิธีการอื่นๆ 
๒.๓ เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีก าหนด 
๒.๔ เพื่อให้ชุมชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร และเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา และเช่ือมันในการ

จัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
 
 
 
 



 ๑๔๕ 

 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ ๘๓ เกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา และเช่ือมั่นในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธาและเช่ือมมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 ความส าเร็จของท้ัง ๔ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผู้ปกครอง ชุมชน รับทราบข้อมูลข่าวสาร
และเกิดความสัมพันธ์ ท่ี ดีระหว่างกัน 
โรงเรียนได้ศึกษารวบรวมข้อมูลทางบ้าน
ของนักเรียนอย่างแท้จริง ท าให้ครูมีโอกาส
ได้พบปะสนทนากับผู้ปกครอง ถือเป็นการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อน าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือและส่งเสริม
นั ก เรียน ให้บ รร ลุตามมาตรฐานและ
เป้าหมายท่ีก าหนด 

 
- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับบริการ 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๖. สถานท่ี 
 ชุมชนบริเวณใกล้เคียง บ้านนักเรียน และโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 



 ๑๔๖ 

 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดท าโครงการน าเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ ๑พ.ค.๖๒ - นางสาวจารุวรรณ 

๒. ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วางแผนปฏิบัติงาน ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวจารุวรรณ 
๓. กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ธ.ค. ๖๒ ๗๕๑ นางสาวจารุวรรณ 
๔. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ส.ค.๖๒ ๓,๕๐๐ นางขวัญเรือน 
๕. กิจกรรมปฐมนิเทศ มิ.ย. ๖๒ ๑,๖๐๐ นางขวัญเรือนและ

นางสาวจารุวรรณ 
๖. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ตลอดปี ๑๕,๐๐๐ นางสาวจารุวรรณ 
๗. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางสาวจารุวรรณ 

รวมทั้งหมด ๒๐,๘๕๑  

 
๘. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ ๒๐,๘๕๑ บาท (สองหมื่นแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาท) 

 
๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือท่ีดี
ในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน 
 ๙.๒ ได้เพิ่มเติมข้อมูล ข้อเท็จจริงบางประการท่ีเกี่ยวกับเด็กนักเรียนท่ีไม่อาจสามารถหาได้ด้วยวิธีการ
อื่น ๆ 

๙.๓ โรงเรียนอนุบาลวิชชากรบรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีก าหนด 
๙.๔ ชุมชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร และเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา และเช่ือมันในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางสาวจารุวรรณ  กล่ันใจ)       
 

 

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



 ๑๔๗ 

                                             (นางประภัสสร    เนียมรัตน์) 

ล าดับท่ี ๑๑.๑ : กิจกรรมกีฬาสีผู้ปกครองสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวจารุวรรณ  กลั่นใจ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา :การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและประกัน 
คุณภาพ  
กลยุทธ์ท่ี: ๕.๙ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อเช่ือมสัมพันธไมตรีระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน 
๑.๒ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครอง นักเรียน ครู ออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรง 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ ๘๒เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเช่ือมสัมพันธไมตรีระหว่างโรงเรียนและ 

ชุมชน 
๓.๒ ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ ๘๒เล่นกีฬาออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒  

 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 



 ๑๔๘ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

๘. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ ๗๕๑บาท(เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาท) 

 
๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ได้ท ากิจกรรมร่วมกันเช่ือมสัมพันธไมตรีระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียนกับชุมชนได้ดียิ่งขึ้น 
๙.๒ ผู้ปกครอง นักเรียน ครู ได้ออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรง 

 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางสาวจารุวรรณ กล่ันใจ)                          (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

๑. ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนปฏิบัติงาน ๗ พ.ค.๖๒ - นางสาวจารุวรรณ 
๒. เสนอช่ือเกมท่ีใช้แข่งขัน โหวต และเตรียมอุปกรณ์

กีฬา 
พ.ย.๖๒ - นางสาวจารุวรรณ 

๓. จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์/ประกาศผลมอบรางวัล ธ.ค. ๖๒ ๗๕๑ นางสาวจารุวรรณ 
๔. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค.๖๓ - นางสาวจารุวรรณ 

รวมทั้งหมด  ๗๕๑   



 ๑๔๙ 

ล าดับท่ี  ๑๑.๒ : กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางขวัญเรือน ชัยประโคน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา :การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและประกัน 
คุณภาพ  
กลยุทธ์ท่ี  : ๕.๙ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองท่ีมีต่อครูโรงเรียนและนักเรียน 
๑.๒ เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือท่ี

ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน 
๑.๓ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล ขอ้เท็จจริง บางประการท่ีเกี่ยวกับเด็กนักเรียนท่ีไม่อาจสามารถหาได้ด้วย

วิธีการอื่น ๆ 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / เครื่องมือประเมนิความส าเร็จ 
๓.๑ ผู้ปกครอง นักเรียนร้อยละ๘๔มีเจตคติและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน 
๓.๒ ผู้ปกครอง นักเรียนร้อยละ๘๔ ให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ส่งผลให้เกิดความ

ร่วมมือท่ีดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน 
๓.๓ ผู้ปกครอง นักเรียนร้อยละ๘๔ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง บางประการท่ีเกี่ยวกับเด็กนักเรียนท่ีไม่อาจ

สามารถหาได้ด้วยวิธีการอื่น ๆ 
โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๔ 

 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
 

 



 ๑๕๐ 

๖. สถานท่ี 
 

ชุมชน บ้านนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้๓,๕๐๐ บาท(สามพันห้าร้อยบาท) 
 
๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ได้รับทราบเจตคติของผู้ปกครองท่ีมีต่อครู  โรงเรียนและนักเรียน 
๙.๒ ได้สร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนส่งผลให้เกิดความร่วมมือท่ีดีในการช่วย

แก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน 
๙.๓ ได้รับทราบข้อมูลของนักเรียนเพิ่มเติมและข้อเท็จจริงบางประการท่ีเกี่ยวกับเด็กนักเรียนท่ีไม่อาจ

สามารถหาได้ด้วยวิธีการอื่นๆ 

 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางขวัญเรือน ชัยประโคน)                          (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 

 
 
 

 

 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง วางแผนส่งหนังสือ

ตอบรับการเย่ียมบ้าน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นางขวัญเรือน 

๒. แบ่งสายเยี่ยมบ้าน ช้ีแจงรถรับส่ง ส.ค. ๖๒ - นางขวัญเรือน 

๓. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน ส.ค. ๖๒ ๓,๕๐๐ นางขวัญเรือน 

๔. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางขวัญเรือน 

รวมทั้งหมด ๓,๕๐๐  



 ๑๕๑ 

ล าดับท่ี ๑๑.๓ : กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางขวัญเรือน ชัยประโคน , นางสาวจารุวรรณ  กลั่นใจ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา :  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและประกัน 
คุณภาพ  
กลยุทธ์ท่ี  :  ๕.๙ 

๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมของ 

โรงเรียน 
 ๑.๒ เพื่อให้ผู้ปกครองทราบรายละเอียดด้านการบริหารงาน การเรียนการสอน ของโรงเรียนและ
ข้อมูลนักเรียน 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

 ๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓.๑ ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ ๘๔ มีการเตรียมการให้นักเรียนมีการปรับตัวในด้านการเรียน 
๓.๒ ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ ๘๔ รู้รายละเอียดในด้านการเรียนมากขึ้น 
โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อเฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
อาคารอ าภรณ์ภิรมย์โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 
 
 
 



 ๑๕๒ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน

ปฏิบัติงาน 
 ๗ พ.ค. ๖๒ - นางขวัญเรือน 

๒ ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

พ.ค.และ พ.ย. ๖๒ - นางขวัญเรือน 

๓ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง มิ.ย. และ พ.ย.  ๖๒ ๑,๖๐๐ นางขวัญเรือน 
๔ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางขวัญเรือน 

รวมทั้งหมด  ๑,๖๐๐  
 

๘. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ ๑,๖๐๐ บาท(หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ผู้ปกครองได้ทราบนโยบายการจัดการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
๙.๒ ผู้ปกครองได้รับทราบรายละเอียดด้านการบริหารงาน การเรียนการสอน ของโรงเรียนและข้อมูล

นักเรียน 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางขวัญเรือน ชัยประโคน)                          (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                       ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๓ 

ล าดับท่ี ๑๑.๔ : กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :  นางสาวจารุวรรณ กลั่นใจ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนา : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ 
ประกันคุณภาพ 
กลยุทธ์ท่ี : ๕.๙  

 
๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานราชการ
ได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานของโรงเรียน 
 ๑.๒ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
   ชุมชนบริเวณใกล้เคียง บุคคลภายนอก ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลวิชชากร  
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงานราชการ ร้อยละ ๘๔ ได้รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียนใน
โอกาสต่างๆ 
 ๓.๒ ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงานราชการ ร้อยละ ๘๔ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อเฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔  
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 ชุมชน , โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 



 ๑๕๔ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องวางแผนปฏิบัติงาน ๗ พ.ค.๖๒ - นางสาวจารุวรรณ 
๒ -กิจกรรมท าเว็บไซต์โรงเรียน 

-กิจกรรมท าวารสาร แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศข้อมูล
เครือข่ายของสถานศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา
๖๒ 

๑๒,๐๐๐  
 

นางสาวจารุวรรณ 

๓ ออกประชาสัมพันธ์โรงเรียน ตุลาคม , 
กุมภาพันธ ์

๓,๐๐๐ ครูและบุคลากร
ทุกคน 

๔. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค.๖๓ - นางสาวจารุวรรณ 
รวมทั้งหมด ๑๕,๐๐๐  

 

๘.งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
๙.๑ ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงานราชการ ได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานของโรงเรียน 

 ๙.๒ ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงานราชการ  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 
 

 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางสาวจารุวรรณ กล่ันใจ)                          (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 

 
 
 



 ๑๕๕ 

ล าดับท่ี ๑๒ : โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยครูมืออาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางนิตสิตา    อินบุญมา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน 
                                             วิชาการ 
พันธกิจท่ี : ๒ 
กลยุทธ์ท่ี :๒.๑,๒.๔,๔.๑,๔.๒ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๔๒มุ่งเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สามารถคิดเป็นท าเป็นและ
แก้ปัญหาเป็นปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการศึกษา
ท่ีไร้พรมแดน ฉะนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผู้สอน และผู้เรียนจะต้องมีการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ 
ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีรวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายของสถานศึกษา  การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการสอนท่ีเช่ือมโยงความรู้ความคิดรวบยอดหรือทักษะเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้โดยองค์รวมซึ่งสอดคล้องตามแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ.๒๕๔๒
มาตรา๒๓ท่ีเน้นความส าคัญท้ังความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมซึ่งเป็นไป
ตามสภาพจริงของสังคมการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นการ
เช่ือมโยงเนื้อหาสาระท้ังหลายเข้าด้วยกันอย่างมีความหมายและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงอีกท้ัง
การบูรณาการหลักสูตรยังเป็นวิธีการสร้างการศึกษาให้มีความหมายยิ่งขึ้นการวัดผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานพ.ศ.๒๕๕๒ในด้านความรู้นั้นสถานศึกษาในแต่ละแห่งได้ด าเนินการวัดผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้
ในหลักสูตรแล้ว 

ดังนั้นเพื่อเป็นการพฒันาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจึงเห็นสมควรจัด “โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ขึ้น 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์จากการจัดการเรียนการ 

สอนแบบบูรณาการ 
๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 
๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

 



 ๑๕๖ 

 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับวิชาต่างๆ ได้ ร้อยละ๗๘ 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถตามกระบวนการเรียนรู้ 
 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 ความส าเร็จของท้ัง ๔ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๗ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละความส าเร็จของกิจกรรม ๔ 
กิจกรรมรวมกันเฉล่ียไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๘เพื่อพัฒนานักเรียนใน
การสอนด้วยเทคนิคการสอน การ
สอนแบบบูรณาการ การสอนแบบ
โครงงานและการสืบค้น เพื่อเสริม
ศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น 

-ประเมินบูรณาการ การสอนแบ
โครงงานและสืบค้น  
-สอบถามความพึงพอใจ 

-แบบประเมินบูรณาการ การสอน
แบบโครงงานและสืบค้น  
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 
 
. 



 ๑๕๗ 

๗.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ ๑พ.ค  ๖๒ - นางนิตสิตา    
๒ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการ

ปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค๖๒ - นางนิตสิตา 

๓ กิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ ตลอดปีการศึกษา 
๖๒ 

๑,๐๐๐  นางนิตสิตา   

๔ กิจกรรมการสอนแบบโครงงานและการสืบค้น ตลอดปีการศึกษา 
๖๒ 

๑,๐๐๐  นางนิตสิตา   

๕ กิจกรรมนิเทศการสอนการใช้แผน  ๕  steps ตลอดปีการศึกษา 
๖๒ 

๑,๐๐๐  นางนิตสิตา   

๖ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ตลอดปีการศึกษา 
๖๒ 

๑,๐๐๐  นางนิตสิตา   

๗ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางนิตสิตา    
รวมทั้งหมด ๔,๐๐๐  

 
๘.  งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ ๔,๐๐๐ บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) 
 

๙.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับวิชาต่างๆได้ 
 ๙.๒นักเรียนทุกคนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์การเรียนรู้แบบ 
บูรณาการและการสอนแบบโครงการและการสืบค้น 
 ๙.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางนิตสิตา   อินบุญมา)       
 
 
                                 ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   

                                           (นางประภัสสร         เนียมรัตน์)         
 



 ๑๕๘ 

ล าดับท่ี ๑๒.๑: กิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ 

ช่ือรับผิดชอบกิจกรรม  : นางนิตสิตา   อินบุญมา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี  : ๔.๑ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 
๑.๒ ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพงึประสงค์จากการจัดการเรียนการสอน

แบบ 
บูรณาการ 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๙ ได้รับการพฒันาให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 
 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๙ มคีวามรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์จากการจัดการ 
                เรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๙ 
 

๔.  เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

๖.  สถานท่ี 
 
 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 



 ๑๕๙ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนปฏิบัติงาน ๗ พ.ค.๖๒ - นางนิตสิตา 
๒ เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ๑๘พ.ค. ๖๒ - นางนิตสิตา 
๓ จัดกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ ตลอดปีการศึกษา  

๖๒ 
๙๐๐ นางนิตสิตา 

๔ ติดตามประเมินผล ตลอดปีการศึกษา  
๖๒ 

๑๐๐ นางนิตสิตา 

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค.๖๓ - นางนิตสิตา 
รวมทั้งหมด ๑,๐๐๐  

 

๘. งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีใช้  ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ บุคลากรทุกคนมีความรู้ สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับวิชาต่างๆ ได้ 
 ๙.๒ นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สามารถเช่ือมโยงความสันพันธ์ 
  

 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางนิตสิตา   อินบุญมา)                            (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๐ 

ล าดับท่ี ๑๒.๒ : กิจกรรมการสอนแบบโครงงานและการสืบค้น 
ช่ือรับผิดชอบกิจกรรม : นางนิตสิตา    อินบุญมา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี  : ๒.๔, ๔.๑ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่ง 

เรียนรู ้
๑.๒ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในเรื่องท่ีต้องการค้นหาค าตอบ 
๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์  
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๔ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ 
 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๔ ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในเรื่องท่ีเขาต้องการค้นหาค าตอบ 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๔ 
 

๔.  เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 -แบบทดสอบ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

๖. สถานท่ี 
 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 



 ๑๖๑ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมครู/แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ๗ พ.ค. ๖๒ - นางนิตสิตา 
๒ เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ๑๙ พ.ค. ๖๒ - นางนิตสิตา 
๓ จัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงานและการ

สืบค้น 
ตลอดปีการศึกษา  

๖๒ 
๘๐๐  

๔ ติดตามประเมินผล ตลอดปีการศึกษา  
๖๒ 

๒๐๐ นางนิตสิตา 

๕ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค.๖๓ - นางนิตสิตา 
รวมทั้งหมด ๑,๐๐๐  

 

๘. งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีใช้  ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
๙.๑ ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ 
๙.๒ ผู้เรียนมีความมั่นใจ  เป็นผู้มีความรู้ความช านาญในเรื่องท่ีต้องการค้นหาค าตอบ 
๙.๓ ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก 
 

 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางนิตสิตา   อินบุญมา)                            (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๒ 

ล าดับท่ี ๑๒.๓ : กิจกรรมนิเทศการสอนการใช้แผน  ๕  steps 
ช่ือรับผิดชอบกิจกรรม : นางนิตสิตา อินบุญมา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี  : ๔.๒ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
๑.๒ เพื่อรู้สภาพ ปัญหาและความต้องการการใช้แผน ๕Step ในการจัดกระบวนการเรียนรู ้
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๒ ได้ใช้กระบวนการเรียนรูท่ี้หลากหลาย 
 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๒ ได้เรียนรู้ตามศักยภาพ 

โดยให้ความส าเร็จท้ัง  ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินการสอน (รูบริค) 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒, เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

๖. สถานท่ีใช้ 
 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๓ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนปฏิบัติงาน ๗  พ.ค. ๖๒ - นางนิตสิตา 
๒ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ๒๐  ก.ค. ๖๒ - นางนิตสิตา 
๓ จัดกิจกรรมนิเทศการสอน ส.ค.  ๖๒  

ก.พ. ๖๓ 
๘๐๐   นางนิตสิตา 

๔ ติดตามประเมินผล ตลอดปีการศึกษา  
๖๒ 

๒๐๐   นางนิตสิตา 

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒  มี.ค.๖๓ - นางนิตสิตา 
รวมทั้งหมด ๑,๐๐๐    

 

๘. งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีใช้  ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนได้รับการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 ๙.๒ ครูมีการพัฒนาการจัดกระบวนการสอนเพิ่มขึ้น 
  
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางนิตสิตา   อินบุญมา)                            (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๔ 

ล าดับท่ี ๑๒.๔ : กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ช่ือรับผิดชอบกิจกรรม : นางนิตสิตา    อินบุญมา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี  : ๒.๑, ๔.๒ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ 
๑.๒ เพื่อยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
นักเรียนร้อยละ ๗๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
โดยให้ความส าเร็จ มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบทดสอบ   
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๕ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการ

ปฏิบัติงาน 
๗  พ.ค. ๖๒ - นางนิตสิตา 

๒ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ๑๙  พ.ค.๖๒ - นางนิตสิตา 
๓ จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ตลอดปีการศึกษา  

๖๒ 
๘๐๐    

๔ ติดตามประเมินผล ตลอดปีการศึกษา  
๖๒ 

๒๐๐   นางนิตสิตา 

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒  มี.ค.๖๓ - นางนิตสิตา 
รวมทั้งหมด  ๑,๐๐๐    

 

๘. งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีใช้  ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   

 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางนิตสิตา   อินบุญมา)                            (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๖ 

ล าดับท่ี ๑๓ : โครงการพัฒนาวิชาการ 
ผูร้ับผิดชอบโครงการ : นางภินันท์ ทองเติม     
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนา :  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรูแ้ละศักยภาพบุคลากร 

พันธกิจท่ี :  ๒, ๔  
กลยุทธท่ี : ๒.๒ , ๒.๓, ๔.๑ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ ระบุว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความ
เจริญก้าวทางวิทยาการเป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลในสังคมไทยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการในโลกปัจจุบัน จ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้เป็นไปตามยุคสมัย การพัฒนาวิชาการนับเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียน  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และทักษะอย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้เรียนร้อยละ ๘๒ 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากรได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและทักษะ
อย่างเต็มศักยภาพ น าความรู้ความสามารถจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 
 
 



 ๑๖๗ 

 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
ร้อยละความส าเร็จของกิจกรรมท้ัง  ๑๒  กิจกรรม   รวมกันเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๓     

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
นักเรียนได้รับการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
และทักษะอย่างเต็มศักยภาพ 

- การสังเกต 

- การทดสอบ 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

-  แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖. สถานท่ีใช้ด าเนินงาน 
 การจัดกิจกรรมได้ให้สถานท่ี ห้องเรียน ใต้ถุนอาคารเรียน ของโรงเรียนอนุบาลวิชชาก 
 

๗. ข้ันตอนการด าเนิน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ ๑ พ.ค.๖๒ - นางภินันท์   
๒ ประชุมช้ีแจ้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง / วางแผนปฏิบัติงาน ๗ พ.ค. ๖๒ - นางภินันท์ 
๓ กิจกรรมคลินิกการอ่าน  การเขียน มิ.ย. ๖๒–ก.พ. ๖๓ ๑,๐๐๐ นางพรรณี 
๔ กิจกรรมอ่านเขียนจ าได้ มิ.ย. ๖๒ – ก.พ. ๖๓ ๑,๐๐๐ นางภินันท์ 
๕ กิจกรรมอ่านได้  ตอบเก่ง มิ.ย. ๖๒ – ก.พ. ๖๓ ๑,๕๐๐  นางภินันท์ 
๖ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว มิ.ย.๖๒ –ก.พ.๖๓ ๑,๐๐๐  นายทักษกร 
๗ กิจกรรมวันภาษาไทย ๒๘ ก.ค. ๖๒ ๑,๐๐๐  นางพรรณี 
๘ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ๑๘ ส.ค. ๖๒ ๑,๐๐๐  นายทักษกร 
๙ กิจกรรมวันสุนทรภู ่ ๒๖ มิ.ย. ๖๒ ๑,๐๐๐  นางภินันท์ 
๑๐ กิจกรรม  English  for  you พ.ค.๖๒ – ก.พ. ๖๓ ๑,๕๐๐  นางประภัสสร  
๑๑ กิจกรรมแข่งขัน Computer   ก.ย. ๖๒- ก.พ.  ๖๓ ๑,๒๐๐  นางสาวจารุวรรณ 
๑๒ กิจกรรมวันคริสต์มาส ๒๕ ธ.ค. ๖๒ ๑,๒๐๐ นางมาลี 
๑๓ กิจกรรม Beautiful  Handwrite มิ.ย. ๖๒–ก.พ.  ๖๓ ๓,๐๐๐ นางพรรณี 
๑๔ กิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ มิ.ย. ๖๒ – ก.พ.  ๖๓ ๒,๐๐๐ นางภินันท์ 
๑๒ ติดตามประเมินผล ๑  มี.ค. ๖๓ - นางภินันท์    
๑๓ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางภินันท์    



 ๑๖๘ 

รวมทั้งหมด ๑๖,๔๐๐  

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๑๖,๔๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นหกพันส่ีร้อยบาท ) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๙.๒ โรงเรียนมีกระบวนการเรียนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางภินันท์ ทองเติม)       
 
 
 
                                 ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   

                                           (นางประภัสสร         เนียมรัตน์)         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๙ 

 

ล าดับท่ี ๑๓.๑ : กิจกรรมคลินิคการอ่าน  การเขียน 

ช่ือรับผิดชอบกิจกรรม : นางพรรณี   วงศ์อุทัย   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี : ๒.๔  

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 
๑.๒ เพื่อใหน้ักเรียนสามารถเขียนสะกดค าและเขียนเป็นค าได้ถูกต้อง 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ - ๓   โรงเรียนอนุบาลวิชชากร      

 
๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๒ อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 
 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๒ เขียนสะกดค าและเขียนเป็นค าได้ถูกต้อง 

โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 ๔.๑ แบบทดสอบอ่าน   
 ๔.๒ แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 ๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

๖. สถานท่ีใช้ด าเนินงาน 
 คลินิกอ่าน เขียน โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 



 ๑๗๐ 

 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง / วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นางพรรณี 

๒ จัดกิจกรรมคลินิกการอ่าน  การเขียน มิ.ย. ๖๒ – ก.พ.  ๖๓ ๘๐๐   นางพรรณี 
๓ ติดตามประเมินผล ปลายภาคเรียน ๒๐๐   นางพรรณี 
๔ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒  มี.ค.  ๖๓ -   นางพรรณี 

รวมทั้งหมด ๑,๐๐๐    

 
๘. งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีใช้ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

 
๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ โรงเรียนอนุบาลวิชชากรอ่านออกและเขียนได้มากขึ้น 
๙.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางพรรณี    วงศ์อุทัย)                                       (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๑ 

 

ล าดับท่ี ๑๓.๒ : กิจกรรมอ่านเขียน จ าได้ 
ช่ือรับผิดชอบกิจกรรม : นางภินันท์ ทองเติม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 

: การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และศักยภาพ
บุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี  : ๒.๒ ,  ๒.๔  , ๔.๑ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านให้ดีขึ้น 
๑.๒ เพื่อพัฒนาการเขียนได้ถูกต้อง 
๑.๓ เพื่อน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการอ่าน 
 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการเขียนท่ีถูกต้อง 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบทดสอบ 
 

 ๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

๖. สถานท่ีใช้ด าเนินงาน 
 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 



 ๑๗๒ 

 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน  
ท่ี รายการ/กิจกรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง / วางแผนปฏิบัติงาน ๗ พ.ค. ๖๒ - นางภินันท์ 
๒ จัดกิจกรรมอ่าน เขียน จ าได้ มิ.ย. ๒๕๖๒ – ก.พ. ๖๓ ๔๐๐ นางภินันท์ 
๓ ติดตามประเมินผล ปลายภาคเรียน ๒๐๐ นางภินันท์ 

๔ ประกาศผลและมอบรางวัล ๒๐ ก.พ. ๖๓ ๖๐๐ นางภินันท์ 

๕ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางภินันท์ 

รวมทั้งหมด ๑,๒๐๐  
 

๘. งบประมาณ  
 งบประมาณด าเนินงาน ๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนมีทักษะการอ่านได้ถูกต้อง  
 ๙.๒ นักเรียนมีทักษะในการเขียนได้ถูกต้อง 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางภินนัท์ ทองเติม)                          (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๗๓ 

 
ล าดับท่ี ๑๓.๓ :  กิจกรรมอ่านได้-ตอบเก่ง 
ช่ือรับผิดชอบกิจกรรม : นางภินันท์ ทองเติม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 

: การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และศักยภาพ
บุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี : ๒.๒, ๒.๔, ๔.๑ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านให้ดีขึ้น 
๑.๒ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการอ่าน 
 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ วิเคราะห์และตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบทดสอบการอ่านจับใจความ 
 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 เดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๒  – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

๖. สถานท่ีใช้ด าเนินงาน 
 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 



 ๑๗๔ 

 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง / วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๗  พ.ค. ๖๒ - นางภินันท์ 

๓ จัดกิจกรรมอ่านได้-ตอบเก่ง เดือนละ ๑ ครั้ง ๑,๐๐๐ นางภินันท์ 
๔ ติดตามประเมินผล ปลายภาคเรียน ๒๐๐ นางภินันท์ 
๕ ประกาศผลและมอบรางวัล ๒๗ ก.พ. ๖๓ ๖๐๐ นางภินันท์ 
๖ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางภินันท์ 

รวมทั้งหมด ๑,๘๐๐  
 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณด าเนินงาน ๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 
๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนมีทักษะการอ่านได้ถูกต้อง 
 ๙.๒ นักเรียนมีทักษะในการตอบค าถามได้ตรงประเด็น 
 ๙.๓ นักเรียนมีระดับผลการเรียนสูงขึ้น 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางภินนัท์ ทองเติม)                          (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๕ 

ล าดับท่ี ๑๓.๔ : กิจกรรมคณิตคิดเร็ว  
ช่ือรับผิดชอบกิจกรรม : นายทักษกร อินต๊ะสม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี  : ๒.๒, ๒.๔  

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถคิดค านวณได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นย า  
๑.๒ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน ากระบวนการคิดไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 

 
๒. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  

 
๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ คิดค านวณได้ถูกต้องและแม่นย าอย่างเป็นระบบ 
 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ น ากระบวนการคิดไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 
๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบทดสอบคณิตคิดเร็ว  

 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 เดือน  พฤษภาคม ๒๕๖๒  – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 
๖. สถานท่ีใช้ด าเนินงาน 
 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 



 ๑๗๖ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง/วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นายทักษกร 

๒ จัดกิจกรรมคณิตคิดเร็ว ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ๘๐๐ นายทักษกร 
๓ ติดตามประเมินผล ปลายภาคเรียน ๒๐๐ นายทักษกร 
๔ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒  มี.ค. ๖๓ - นายทักษกร 

รวมทั้งหมด ๑,๐๐๐  
 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณด าเนินงาน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนมีคิดค านวณได้ถูกต้องแม่นย าและสามารถคิดค านวณได้อย่างเป็นระบบ 
๙.๒ นักเรียนมีทักษะการน ากระบวนการคิดไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นายทักษกร อินต๊ะสม)                          (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๗ 

ล าดับท่ี ๑๓.๕  : กิจกรรมวันภาษาไทย  
ช่ือรับผิดชอบกิจกรรม  : นางพรรณี    วงศ์อุทัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี  :๒.๒, ๒.๕ 

 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกถึงการรักความเป็นไทยเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
๑.๒ เพื่อให้สามารถส่ือสารโดยการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า  และสุนทรียภาพในภาษาไทย 

 
๒. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 
๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมีทักษะส่ือสาร ได้ตระหนักถึงคุณค่าและสุนทรียภาพในภาษาไทย 
 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรัก สนใจและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 
๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 ๔.๑ แบบทดสอบ 
 ๔.๒ แบบประเมิน 
 

 ๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
 
 

๖. สถานท่ีใช้ด าเนินงาน 
 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 



 ๑๗๘ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑  ประชุมช้ีแจงผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง / วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นางพรรณี 

๒ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ๒๖ ก.ค. ๖๒ ๘๐๐ - 
๓ ติดตามประเมินผล ๑ ส.ค. ๖๒ ๒๐๐ นางพรรณี 
๔ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางพรรณี 

รวมทั้งหมด ๑,๐๐๐  
 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณด าเนินงาน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนรัก สนใจมีเจตคติท่ีดีต่อกลุ่มสาระภาษาไทย โดยการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
๙.๒ นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า และสุนทรียภาพในภาษาไทย 

 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางพรรณี   วงศ์อุทัย )                          (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๙ 

ล าดับท่ี ๑๓.๖  : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ช่ือรับผิดชอบกิจกรรม  : นายทักษกร อินต๊ะสม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา :  การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี  : ๒.๒, ๒.๔ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักเข้าใจถึงผลกระทบจากความเจริญก้าวหน้าทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกับส่ิงแวดล้อม 
๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  รอบตัวด้วยตนเอง 

 
๒. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 
๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๙ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๙ มีทักษะแสวงหาความรู้จากห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๙ 

 
๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ  

 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
๖. สถานท่ีใช้ด าเนินงาน 
 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 



 ๑๘๐ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน  
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุม ช้ีแจง ผู้ ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง/วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นายทักษกร 

๒ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ๑๖ ส.ค. ๖๒ ๘๐๐ นายทักษกร 

๓ ติดตามประเมินผล ๒๘ ส.ค. ๖๒ ๒๐๐ นายทักษกร 

๔ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นายทักษกร 

รวมทั้งหมด ๑,๐๐๐  
 

๘. งบประมาณ  
 งบประมาณด าเนินงาน ๑, ๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

 
๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
๙.๒ นักเรียนน ากระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นายทักษกร อินต๊ะสม)                          (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๑ 

ล าดับท่ี ๑๓.๗:  กิจกรรมวันสุนทรภู่  
ช่ือรับผิดชอบกิจกรรม : นางภินันท์  ทองเติม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี  : ๒.๒ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านภาษาแก่นักเรียน 
๑.๒ เพื่อส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ให้เยาวชนและบุคคลท่ัวไปเข้าใจและ

ตระหนักถึงคณค่าของวัฒนธรรม 

 
๒. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  

 
๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๙ นักเรียนมีความตระหนกัถึงความส าคัญของวันสุนทรภู่และเข้าร่วมกิจกรรม 

๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๙ นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการร่วมอนรุักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย   
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๙ 

 
๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ  

 
๕. ในการด าเนินงาน 
 ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
๖. สถานท่ีใช้ด าเนินงาน 
 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 



 ๑๘๒ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
๑  ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง / วางแผน

ปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นางภินันท์ 

๒ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๖ มิ.ย. ๖๒ ๘๐๐ - 
๓ ติดตามประเมินผล ๓ ก.ค. ๖๒ ๒๐๐ นางภินันท์ 
๔ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางภินันท์ 

รวมทั้งหมด ๑,๐๐๐   
 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณด าเนินงาน  ๑,๐๐๐    บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

 
๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
๙.๒ นักเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนรุักษ์วัฒนธรรมไทย 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางภินนัท์ ทองเติม)                          (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๓ 

ล าดับท่ี ๑๓.๘ : กิจกรรม English is fun 
ช่ือรับผิดชอบกิจกรรม : นางประภัสสร เนยีมรัตน์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี  : ๒.๒ ,  ๒.๕ ,  ๔.๑   

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
๑.๓ เพื่อพัฒนาทักษะในการอ่าน การพูด  การส่ือสารภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น 

 
๒. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 
๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๒ ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๒ มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒ 

 
๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบส ารวจความพึงพอใจ การสังเกต 

  
๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 เดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

 
๖. สถานท่ีใช้ด าเนินงาน 
 ใต้อาคารโรงเรียนอนุบาลวิชชากร  
 
 
 
 
 



 ๑๘๔ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง/วางแผนปฏิบัติงาน ๗ พ.ค. ๖๒ - นางประภัสสร  
๒ จัดกิจกรรม English is  fun มิ.ย. ๒๕๖๒ – ก.พ.๖๓ ๑,๐๐๐  นางประภัสสร  
๓ ติดตามประเมินผล ม.ค. ๖๓ ๒๐๐ นางประภัสสร  
๔ ประกาศผลและมอบรางวัล ๒๐ ก.พ. ๖๓ ๖๐๐ นางประภัสสร  
๕ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางประภัสสร  

รวมทั้งหมด ๑,๘๐๐    
 

๘. งบประมาณ  
 งบประมาณด าเนินงาน ๑,๘๐๐  บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 ๙.๒ นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ 
 ๙.๓ นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางประภัสสร   เนียมรัตน์)                         (นางประภัสสร   เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๕ 

ล าดับท่ี ๑๓.๙  : กิจกรรมแข่งขัน Computer  
ช่ือรับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวจารุวรรณ  กลั่นใจ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี  : ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงทักษะด้านการใช้โปรแกรม Paint และศิลปะมา ประยุกต์ใช้

ร่วมกัน   
๑.๒ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนหนัมาใช้คอมพิวเตอร์ในทางท่ีสร้างสรรค์ 

 
๒. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  

 
๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๙ นักเรียนมีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Paint และศิลปะมาใช้ร่วมกัน 

๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๙ นักเรียนรู้จักน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในทางท่ีสร้างสรรค์ 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๙ 

 
๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินผลงาน  

 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ๕.๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
 ๕.๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 
๖. สถานท่ีใช้ด าเนินงาน 
 ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 



 ๑๘๖ 

๗. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑  ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง / วางแผนปฏิบัติงาน ๗ พ.ค. ๖๒ - นางสาวจารุวรรณ 
๒ จัดกิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์ ก.ย.๖๒ - ก.พ. ๖๓ ๙๐๐ นางสาวจารุวรรณ 
๓ ติดตามประเมินผล ปลายภาคเรียน ๓๐๐ นางสาวจารุวรรณ 
๔ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒. มี.ค. ๖๓ - นางสาวจารุวรรณ 

รวมทั้งหมด ๑,๒๐๐  
 

๘. งบประมาณ  
 งบประมาณด าเนินงาน ๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งสองร้อยพันบาทถ้วน) 
 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนมีทักษะในการใช้ Computer มากขึ้น 
๙.๒ นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน Computer สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางสาวจารุวรรณ  กล่ันใจ)                         (นางประภัสสร   เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๗ 

ล าดับท่ี ๑๓.๑๐ : กิจกรรม  Beautiful  Handwrite 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางพรรณี  วงศ์อุทัย  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
พันธกิจท่ี  : ๒ 
กลยุทธ์ท่ี  :  ๒.๒ , ๒.๕ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนตระหนักในความส าคัญของลายมือ และส่งเสริมการคัดลายมือ 

อย่างต่อเนื่อง 
๑.๒ เพื่อให้นักเรียนฝึกและพัฒนาลายมือ ตามความพร้อมและเต็มศักยภาพอย่างท่ัวถึง 
๑.๓ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านการคัดลายมือให้เป็นที่ปรากฏ 

เป็นการสร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเองและโรงเรียน 

 
๒. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากรนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

 
๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ร้อยละ ๗๒ ได้รับการฝึกทักษะและพัฒนาลายมือ ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 ๓.๒ ร้อยละ ๗๒ เขียนหนังสือได้ถูกต้องตามอักษรไทย 
 ร้อยละความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ รวมกันเฉล่ียไม่น้อยกว่าละ ๗๒ 
 

๔. เครื่องมือการประเมินความส าเร็จ 
 ๔.๑ ทดสอบด้านการเขียนคัดลายมือ 

๔.๒ แบบประเมินการพัฒนาการเขียนคัดลายมือ(RUBRIC) 
 
 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 มิถุนายน  ๒๕๖๒ -  กมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

๖. สถานท่ีใช้ด าเนินงาน 
 ห้องเรียนประจ าช้ัน ป. ๑ – ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 



 ๑๘๘ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑  ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง / วางแผนปฏิบัติงาน ๗ พ.ค. ๖๒ - นางพรรณี 
๒ - จัดกิจกรรม Beautifut Handwrite มิ.ย. ๖๒ –ก.พ. ๖๓ ๒,๐๐๐ นางพรรณี 

๓ ติดตามประเมินผล ก.พ. ๖๓ - นางพรรณี 

๔ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ ม.ค. ๖๓ - นางพรรณี 

รวมทั้งหมด ๒,๐๐๐  
 

๘. งบประมาณ 
 รวมงบประมาณโครงการในภาพรวม ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 

 
๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. มีการประเมินความสามารถในการคัดลายมือของนักเรียนทุกคน   
 ๒. ให้นักเรียนได้รับโอกาสท่ีจะส่งเสริมความสามารถในการคัดลายมือท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรม 
 ๓. นักเรียนคัดลายมือได้ถูกต้อง  ตามอักษรไทย 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางพรรณี    วงศ์อุทัย)                          (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๙ 

ล าดับท่ี ๑๓.๑๑ : กิจกรรม วันคริสต์มาส 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางมาลี สารากร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
พันธกิจท่ี  : ๒ 
กลยุทธ์ท่ี  :  ๒.๒ , ๒.๕ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส 
๑.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถเนื่องในในเทศกาลรื่นเริง 
๑.๓ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส 

 

๒. เป้าหมาย 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากรนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖ 

 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส 
 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้ร่วมแสดงความสามารถเนื่องในในเทศกาลรื่นเริง และเฉลิมฉลองเนื่องใน 
เทศกาลวันคริสต์มาส 

โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 ๔.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 ๔.๒ การสังเกตและการสัมภาษณ์ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  อาคารเรียนแผนกประถม 
 
 
 



 ๑๙๐ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน  
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน ๗ พ.ค. ๖๒ - นางมาลี 

๒ ประชาสัมพันธ์ ๒๕ พ.ย. ๖๒ - นางมาลี 

๓ การเตรียมการ/ การด าเนินงาน ๒๕ ธ.ค. ๖๒ ๑,๒๐๐ นางมาลี 

๔ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางมาลี 

รวมทั้งหมด ๑,๒๐๐  
 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณปี ๒๕๖๑  จ านวน  ๑,๒๐๐ บาท  
 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวนัคริสต์มาส 
๙.๒ นักเรียนได้แสดงความสามารถเนื่องในในเทศกาลรื่นเริง 
๙.๓ นักเรียนได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
         (นางมาลี สารากร)                          (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๑ 

ล าดับท่ี ๑๓.๑๒ : กิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางภินันท์ ทองเติม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนา : การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ
ศักยภาพ 

    บุคลากร 
กลยุทธท่ี : ๔.๕ 

๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพื่อจัดเอกสารและข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล เพื่อให้ครูได้ศึกษา ค้นคว้า และใช้ 
อ้างอิง ให้สอดคล้องกับหลักการวัดผลประเมินผลและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ๑.๒ เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประเมินผลข้อสอบของโรงเรียนให้เป็นข้อสอบ มาตรฐานท่ีมี
คุณภาพ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมท่ีจะน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๑.๓ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น  
 ๑.๔ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนิเทศ งานวิชาการเชิงปฏิบัติ การสอนในช้ันเรียนท่ีม ีประสิทธิภาพ 
 

 ๒. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 
๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ครูผู้สอนร้อยละ ๙๕ มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบ เพื่อวัดผลประเมินผล ได้
ถูกต้องตามหลักการวัดผลประเมินผล 
 ๓.๒ ครูผู้สอนร้อยละ ๙๕ สามารถวิเคราะห์ข้อสอบในรายวิชาท่ีสอนได้ถูกต้อง 
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 มิถุนายน ๒๕๖๒  -  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 



 ๑๙๒ 

 อาคารประถมศึกษา   โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง/วางแผนปฏิบัติงาน ๗ พ.ค. ๖๒ - นางภินันท์ 
๒ ด าเนินกิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ มิ.ย. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ ๒,๐๐๐ นางภินันท์ 
๓ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ -  นางภินันท์ 
 รวมทั้งหมด ๒,๐๐๐  

 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒,๐๐๐บาท ( สองพันบาทถ้วน ) 

 
๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ครูได้มีการพัฒนาการสร้างแบบทดสอบและหาคุณภาพข้อสอบได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการ
วัดผล-ประเมินผล  
 ๙.๒ ครูมีผลงานด้านวิชาการท่ีมีคุณภาพ  
 ๙.๓ น าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใช้นิเทศการเรียนการสอน  
 ๙.๔ การปฏิบัติงานวัดผลส าเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางภินนัท์ ทองเติม)                          (นางประภัสสร     เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๓ 

 

ล าดับท่ี ๑๔ : โครงการสง่เสรมิสุขภาพและสุนทรียภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวันทนี เจริญทรัพย์ 
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๓: การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึง 
                                             ประสงค์ 
พันธกิจ :  ๓ , ๕ 
กลยุทธ์  : ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔, ๓.๕, ๓.๖, ๓.๗ 

๑.หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ ๒๕๕๒ และการเเก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) มาตรา ๖บัญญัติไว้

ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มาตรา ๒๓ ( ๓ ) 
ให้จัดมีการศึกษาและความรู้เกี่ยวกับ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา หลักสูตร
การศึกษาพื้นฐานก าหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย 
ดังนั้น เพื่อตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑และ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงจัดโครงการส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพมากขึ้น 

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญก้าวหน้า เทคโนโลยีน ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงทาง
กายและจิตใจซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมอย่างมากการเสริมสร้างภาวะโภชนาการของนักเรียนส่งผลให้
นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบกับวัฒนธรรมทางด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ
เป็นกิจกรรมหนึ่ง ท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความสมดุลทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด สามารถพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 

๒.วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี น้ าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์ 
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจถึงโทษของยาเสพติดต่างๆ 
๒.๔ เพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และนันทนาการ 

 
 
 
 



 ๑๙๔ 

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ครู – นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากรต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนระดับช้ัน ป.๑ – ป.๖ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ สุขนิสัย สุขภาพกาย  
สุขภาพจิตท่ีดี เข้าใจถึงโทษยาเสพติดต่างๆ จากการอบรม (ต ารวจ) มาให้ความรู้ มีน้ าหนักส่วนสูง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านดนตรีกีฬาศิลปะ และนันทการ  
สามารถพัฒนาตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / เครื่องมือความส าเร็จ 
  ความส าเร็จของท้ัง ๗ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ความส าเร็จของกิจกรรมท้ัง  
๗ กิจกรรม เฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๕ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทุกด้านมีสุขภาพแข็งแรง 
สุขภาพจิตท่ีดี ห่างไกลยาเสพติด 
มีสุนทรียภาพ ลักษณะนิสัยด้าน
ดนตรี กีฬา ศิลปะ นันทนาการ  
และสามารถพัฒนาตนเองได้และ 
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

- สังเกต 
- ส ารวจ 
- ทดสอบ 
- การปฏิบัติ 
- สอบถามความพึงพอใจ 
- ประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 

- แบบสังเกต 
- แบบส ารวจ 
- แบบทดสอบ 
-แบบบันทึกการปฏิบัติ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
โรงเรียนอนุบาลวิชชากรแผนกประถม 

  
 
 



 ๑๙๕ 

 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
๘. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ จ านวน ๒๒,๙๖๐ บาท(สองหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๙.๒ เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี น้ าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์ 
๙.๓ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจถึงโทษของยาเสพติดต่างๆ 
๙.๔ เพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และนันทนาการ 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางวันทนี เจริญทรัพย์)    
   

                                   ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   
                                           (นางประภัสสร         เนียมรัตน์) 

ข้อ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดท าโครงการน าเสนอผู้บริหาร ๑ พ.ค. ๖๒ - นางวันทน ี

๒ -ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง 
-วางแผนการปฏิบัติงาน 

๗ พ.ค. ๖๒ - นางวันทน ี

๓ ด าเนินโครงการ / กิจการตามปฏิทิน ๒๒ พ.ค. ๖๒ - นางวันทน ี

๔ กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ ๑,๑๐๐ นางวันทน ี

๕ กิจกรรมกีฬาสี พ.ย. – ธ.ค. ๖๒ ๗,๕๖๐ นางประภัสสร 
๖ กิจกรรมประถมเสียงทอง ก.พ. ๖๓ ๔,๕๐๐ นางวันทน ี
๗ กิจกรรมหนูน้อยฟนัสวย ตลอดปีการศึกษา ๖๒ ๕๐๐ นางวันทน ี

๘ กิจกรรมแอโรบิค ตลอดปีการศึกษา๖๒ ๕๐๐ นางวันทน ี
๙ กิจกรรมน้ าหนักส่วนสูง ตลอดปีการศึกษา ๖๒ ๒๐๐ นางวันทน ี

๑๐ กิจกรรมวันเด็ก ม.ค. ๖๓ ๘,๕๘๐ นางมาลี 
รวมทั้งหมด ๒๒,๙๖๐ 



 ๑๙๖ 

                                         

ล าดับท่ี ๑๔.๑ : กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม: นางวันทนี  เจริญทรัพย์ 
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา  :ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึง    
                                            ประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี: ๓.๒  

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดและหลีกเล่ียงยาเสพติดในสถานศึกษา 
๑.๒ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจมากขึ้นถึงโทษของยาเสพติดต่างๆ 
๑.๓ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีต ารวจกับเด็กเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากร ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ โรงเรียนร้อยละ ๙๐ ลดปัญหาการแพร่ระบาดและหลีกเล่ียงยาเสพติดในสถานศึกษา 
๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ รู้จักและเข้าใจถึงโทษของยาเสพติดต่างๆ 
๓.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีต ารวจกับเด็กเยาวชนและประชาชน

ท่ัวไป 
โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกันส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ แบบสอบถาม 
๔.๒ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
วันท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

๖. สถานท่ี 
สนามโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 



 ๑๙๗ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

๘. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ ๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและหลีกเล่ียงในสถานศึกษา 
๙.๒ ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจถึงโทษของยาเสพติดต่างๆ จากผู้ให้ความรู้ 
๙.๓ ผู้เรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางวันทนี เจริญทรัพย์)                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ -ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง 

-วางแผนการปฏิบัติงาน 
๑ พ.ค. ๖๒ - นางวันทน ี

๒ ประชาสัมพันธ์ ๑ มิ.ย. ๖๒ - นางวันทน ี
๓ ครูประจ าช้ันทุกระดับช้ันและ 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและจัด 
เตรียมแผ่นป้ายรณรงค์ 

มิ.ย. ๖๒ ๑๐๐ ครูประจ าช้ันและ
ผู้เรียน 

ทุกระดับช้ัน 

๔ วิทยากรเสริมความรู้ ๒๖ มิ.ย. ๖๒ ๑,๐๐๐ นางวันทน ี
๕ ส ารวจและประเมินผลความพึง

พอใจ 
๒๖ มิ.ย. ๖๒ - นางวันทน ี

๖ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางวันทน ี
รวมทั้งหมด              ๑,๑๐๐ 



 ๑๙๘ 

ล าดับท่ี ๑๔.๒ : กีฬาสีภายใน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม: นางวันทนี เจริญทรัพย์ 
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา  :ยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๓. การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึง   
                                             ประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี : ๓.๔ 

๑.วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีของผู้เรียนตามคุณลักษณะ 
๑.๒ เพื่อให้รู้จัก การแพ้ การชนะ รู้อภัย และเล่นตาม กฎ – กตกิา ของกีฬา 
๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลีกเล่ียงยาเสพติด 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลวิชชากรระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 
 

๓. ตัวช้ีวัด 
๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีตามคุณลักษณะ 
๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ รู้จักการแพ้  การชนะ รู้อภัย และกฎ – กติกา ของกีฬา 
๓.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลีกเล่ียงยาเสพติด 
โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 

๔. เครื่องวัดประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ การสังเกต 
๔.๒ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
 

๖. สถานท่ี 
ณ. สนามโรงเรียนอนุบาลวิชชากร  
 
 



 ๑๙๙ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ - ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง 

- วางแผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ - นางประภัสสร 

 
๒ ประชาสัมพันธ์ ๒๐ พ.ค. ๖๒ - นางประภัสสร 

 
๓ คัดเลือกครูและผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรม 
โดยแบ่งกลุ่มสี – การคัดเลือก
นักกีฬา 
เข้าการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 

๓ พ.ย. ๖๒ 
 

- นางประภัสสร 
 

๔ จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา
ต่างๆ 
- อุปกรณ์การกีฬา 

๑๐–๓๐ พ.ย. 
๖๒ 

๔๐๐ นางประภัสสร 
 
 

๕ -จัดงานกิจกรรมกีฬาสีภายใน 
-เครื่องเสียง 
-เต็นท์ 
-รางวัล 

ธันวาคม ๒๕๖๒  
๔,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๖๖๐ 

นางประภัสสร 
 

๖ ส ารวจและประเมินผลความพึง
พอใจ 

๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๒ - นางประภัสสร 

๗ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓ - นางประภัสสร 
 

รวมทั้งหมด          ๗,๕๖๐ 

 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๗,๕๖๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๐ 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีดี 

๙.๒ ผู้เรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬาและได้แสดงออกทางด้านกีฬาอย่าเต็มความสามารถ 
๙.๓ ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ ความสามัคคี

อย่างดียิ่ง  
 

 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางวันทนี เจริญทรัพย์)                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๑ 

ล าดับท่ี ๑๔.๓ : กิจกรรมประถมเสียงทอง 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม: นางวันทนี เจริญทรัพย์ 
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา  :ยุทธ์ศาสตร์ท่ี๓. การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึง 
                                             ประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี: ๓.๑ , ๓.๗ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อเป็นการพัฒนาการทักษะทางด้านการร้องเพลงของนักเรียน 
๑.๒ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านการร้องเพลงการแสดงได้อย่าง

สร้างสรรค์ 
๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของวิชาดนตรี 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากร ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๗ มีการพัฒนาการทักษะทางด้านร้องเพลง 
๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๗ ได้แสดงความสามารถด้านการร้องเพลง การแสดง 
๓.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๗ เห็นความส าคัญและเห็นคุณค่าของวิชาดนตรี 
โดยความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗   
  

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ แบบทดสอบ 
๔.๒ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
มกราคม – กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

 

๖. สถานท่ี 
ณ ใต้อาคารตึกประถมโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 



 ๒๐๒ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

๘. งบประมาณเพื่อด าเนินงาน 
 งบประมาณท่ีใช้ ๔,๕๐๐ บาท ( ส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการทักษะการร้องเพลงอย่างถูกวิธี 
 ๙.๒ ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพความสามารถด้านการร้องเพลงการแสดงอย่างเต็มท่ี 
 ๙.๓ ผู้เรียนได้ตระหนักเห็นความส าคัญและเห็นคุณค่าของวิชาดนตรี 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางวันทนี เจริญทรัพย์)                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ -ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยงข้อง 

-วางแผนการปฏิบัติงาน 
๑ ม.ค. ๖๓ - นางวันทน ี

๒ ประชาสัมพันธ์ ๕ ม.ค. ๖๓ - นางวันทน ี
๓ ครูประจ าช้ันทุกช้ันคัดเลือกนักร้อง

เข้า 
ร่วมกิจกรรมพร้อมฝึกซ้อม 

๗ ม.ค. ๖๓ - นางวันทน ี

๔ จัดงานกิจกรรมประถมเสียงทอง 
-เครื่องเสียง 
-รางวัล 

๒๐ ม.ค. ๖๓  
๔,๐๐๐ 
๕๐๐ 

นางวันทน ี

๕ ส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจ ๓๑ ม.ค. ๖๓ - นางวันทน ี
๖ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางวันทน ี

รวมทั้งหมด       ๔,๕๐๐ 



 ๒๐๓ 

ล าดับท่ี ๑๔.๔ : กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม: นางวันทนี  เจริญทรัพย์ 
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา  :ยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๓. การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึง 
                                             ประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี :๓.๑  

๑.วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักรักษาความสะอาดภายในช่องปากและฟันอย่างถูกต้อง 
๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพฟันท่ีดีมีความแข็งแรงคงทน 
๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แปรงฟันหลังรับประทานอาหารเท่ียงเสร็จเป็นนิสัย 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากร ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๗ ได้รู้จักและเข้าใจในการรักษาความสะอาดในช่องปากและฟัน 
๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๗ มีสุขภาพฟันท่ีดีมีความแข็งแรงคงทน 
๓.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๗ ผู้เรียนมีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเท่ียงเป็นประจ า 
โดยความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ แบบบันทึกการแปรงฟัน 
๔.๒ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 



 ๒๐๔ 

๖. สถานท่ี 
ใต้อาคาร ( ตึกประถม ) โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ข้อ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ -ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง 
-วางแผนการปฏิบัติงาน 

๑ พ.ค. ๖๒ - นางวันทน ี

๒ ประชาสัมพันธ์ ๗ พ.ค. ๖๒ - นางวันทน ี
 

๓ ครูประจ าช้ันทุกช้ันส่งนักเรียนเตรียม 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแปรงฟัน 

๑๕ พ.ค. ๖๒ - ครูประจ าช้ัน 

๔ แพทย์อนามัยสถานีห้วยทรายตรวจ 
และถอนฟันกับนักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 
๖๒ 

๕๐๐  นางวันทน ี

๕ ครูประจ าช้ันทุกช้ันส่งแบบบันทึกการ
แปรงฟัน 

ตลอดปีการศึกษา 
๖๒ 

- ครูประจ าช้ัน 

๖ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางวันทน ี
 

รวมทั้งหมด      ๕๐๐ 

 

๘. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ ๕๐๐ บาท ( ห้าร้อยบาทถ้วน ) 
 

 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ 
๙.๑ ผู้เรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของการรักษาความสะอาดฟันและช่องปาก 
๙.๒ ผู้เรียนมีสุขภาพฟันท่ีดีแข็งแรงคงทน 
๙.๓ ผู้เรียนปฏิบัติการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเท่ียงเป็นประจ าทุกวัน 

  
   

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางวันทนี เจริญทรัพย์)                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 



 ๒๐๕ 

ล าดับท่ี ๑๔.๕ : กิจกรรมแอโรบิค 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม: นางวันทนี  เจริญทรัพย์ 
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา  :ยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๓. การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึง   
                                             ประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี :๓.๑ , ๓.๗ 

๑.วัตถุประสงค์  
๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีดี 
๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการออกก าลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน  - คณะครู โรงเรียนอนุบาลวิชชากร (ฝ่ายประถม) 

 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีดี 
๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ   ๙๐รักการออกก าลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน  มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ 

 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ แบบทดสอบ 
๔.๒ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

๖. สถานท่ี 
ณ สนามฝ่ายประถม โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 



 ๒๐๖ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ข้อ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 
๑ -ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง 

-วางแผนการปฏิบัติงาน 
๑ พ.ค. ๖๒ - นางวันทน ี

๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๓ พ.ค. ๖๒ - นางวันทน ี
๓ คัดเลือกนักเรียนสัปดาห์ละ ๓ คน

ฝึกซ้อมเป็นผู้น า 
- แผ่นเพลงแอโรบิค 

๑ มิ.ย. ๖๒  
 

๕๐๐ 

นางวันทน ี

๔ ครูประจ าช้ันทุกช้ันส่งแบบบันทึก
การปฏิบัติให้ผู้รับผิดชอบ 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

- ครูประจ าช้ัน 

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางวันทน ี
รวมทั้งหมด       ๕๐๐ 

 

๘. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ ๕๐๐ บาท ( ห้าร้อยบาทถ้วน ) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีดี 
๙.๒ ผู้เรียนรักการออกก าลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 

 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางวันทนี เจริญทรัพย์)                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๐๗ 

ล าดับท่ี ๑๔.๖ : กิจกรรมน้ าหนัก ส่วนสูง  
ผู้รับผดิชอบกิจกรรม: นางวันทนี เจริญทรัพย์ 
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา  :ยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๓. การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึง 

        ประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี :๓.๑  

๑.วัตถุประสงค์  
๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียน มีน้ าหนัก – ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากร (ฝ่ายประถม) 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ ร้อยละ ๘๕ มีน้ าหนัก – ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
๓.๒ ร้อยละ ๘๕ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวม มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ แบบบันทึกการช่ังน้ าหนัก – ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
๔.๒ โปรแกรมประมวลผลตามกระทรวงสาธารณสุข 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
ณ ห้องพยาบาล – สนามฝ่ายประถมโรงเรียนอนบุาลวิชชากร 
 
 
 
 

 



 ๒๐๘ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ข้อ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 
๑ -ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง 

-วางแผนการปฏิบัติงาน 
๑ พ.ค. ๖๒ - นางวันทน ี

๒ ประชาสัมพันธ์แจกแบบฟอร์ม ๒ พ.ค. ๖๒ - นางวันทน ี
๓ ครูประจ าช้ันทุกช้ันน านักเรียน 

ช่ังน้ าหนัก – ส่วนสูงและบันทึก 
ทุกส้ินเดือน 

- สมุดบันทีก 

ตลอดปีการศึกษา ๖๒  
 
 

๒๐๐ 

ครูประจ าช้ัน 

๔ ส่งแบบบันทึกตลอดปี ๒๘ ก.พ.๖๓ - ครูประจ าช้ัน 
๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางวันทน ี

รวมทั้งหมด       ๒๐๐ 

 

๘. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ ๒๐๐ บาท ( สองร้อยบาทถ้วน ) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ผู้เรียนมีน้ าหนัก – ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
๙.๒ ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 

 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางวันทนี เจริญทรัพย์)                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
 
 

 
 
 
 



 ๒๐๙ 

ล าดับท่ี ๑๔.๗ : กิจกรรมวันเด็ก 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม: นางมาลี  สารากร 
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา  :ยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๓. การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ์
กลยุทธ์ท่ี :๓.๑  

๑.วัตถุประสงค์  
๑.๑ เพื่อการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
๑.๒ เพื่อให้ทุกส่วนของชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านร่างกายอารมณ์สังคมและ         

สติปัญญา 
๑.๓ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครองและประชาชนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียน คณะครู ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ ร้อยละ ๙๐ เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
๓.๒ ร้อยละ ๙๐ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและ 

สติปัญญา 
๓.๓ ร้อยละ ๙๐ เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ  เฉล่ียรวมกัน  มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ การสังเกต 
๔.๒ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
มกราคม  ๒๕๖๓ 
 

๖. สถานท่ี 
ณ  สนามฝ่ายประถม โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 



 ๒๑๐ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ข้อ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 
๑ -ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง 

-วางแผนการปฏิบัติงาน 
๑ พ.ค. ๖๒ - นางมาลี 

๒ ประชาสัมพันธ์ ๗ ธ.ค. ๖๒ - ครูประจ าช้ัน 
๓ ค่าเครื่องเสียงจัดงาน  มกราคม ๖๓ ๔,๐๐๐ นางมาลี 
๔ ค่าของขวัญ – รางวัลนักเรียน 

(  ประถม ป.๑ – ป.๖ ) 
มกราคม ๖๓ ๔,๕๘๐ นางมาลี 

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๓๑  มี.ค. ๖๓ - นาง มาลี 
รวมทั้งหมด      ๘,๕๘๐ 

 

๘. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ ๘,๕๘๐ บาท ( แปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน ) 

 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ 
 ๙.๑ เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
 ๙.๒ หน่วยงานทุกส่วนของชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านร่างกายอารมณ์สังคม
และสติปัญญา 
 ๙.๓ นักเรียน เด็ก เยาวชน ผู้ปกครองและประชาชนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
 
 

 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางมาลี สารากร)                           (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
 
 

 
 
 



 ๒๑๑ 

ล าดับท่ี ๑๕ : โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และประชาธิปไตย 
ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ : นางมาลี สารากร  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  : การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค ์
พันธกิจท่ี  : ๓ , ๔ 
กลยุทธ์ท่ี : ๓. 

๑. หลักการและเหตุผล 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๗  การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบาย  ให้

ทางโรงเรียนจัดการศึกษาอย่างหลากหลายวิธี   มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  สร้าง
วิธีการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทักษะในการด าเนินชีวิต  เพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรมอันดีงามท่ีเกิดขึ้นในตัวนักเรียน 

และในสภาวการณ์ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน โดยเฉพาะทางด้านวัตถุ   กระแสนิยม
ชาติตะวันตกได้หล่ังไหลเข้ามาในสังคมไทยจนท าให้คนไทยสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งเป็นส่ิงท่ีดี
งาม  ความเจริญทางด้านจิตใจก าลังเส่ือมลงในทุกสังคมจนเป็นปัญหาสังคมท่ียากจะเยียวยาได้  การศึกษาเป็น
หนทางหนึ่งท่ีส าคัญในการฟื้นฟูคุณธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคลต้ังแต่ยังเยาว์วัย   

ดังนั้น  โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาต้องให้ความตระหนักและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   เพื่อ
พัฒนาให้ผู้เรียนท่ีเป็นเยาวชนเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งท่ีสนองเจตนารมณ์ดังกล่าวท่ีโรงเรียนได้จัดให้มีขึ้นทุกปี   หลังจากผล
การด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาพบว่า  เกิดผลดีต่อนักเรียนส่วนใหญ่   แต่ก็ยังมีนักเรียนบางส่วนท่ียังต้อง
ได้รับการอบรมให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้อย่างถูกต้องและเหมาสม 
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย ์
 
 
 
 
 



 ๒๑๒ 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาจ านวน ๑๖๕ คน โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับประถมศึกษามีคุณธรรม  และจริยธรรมอันดี 

 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ความส าเร็จของท้ัง ๑๐ กิจกรรมมีค่าความส าเร็จเฉล่ียร้อยละ ๘๕ 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากรมีคุณธรรม และจริยธรรม
ท่ีพึงประสงค์ เช่น การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาเพื่อน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความกตัญญูต่อ
พ่อแม่ ครู และผู้มีพระคุณ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ อีกท้ังรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทย ตลอดจนการร่วม
ท ากิจกรรมกับชุมชนและมีภาวะ การเป็นผู้น าท่ีดี และมี
คุณธรรม ร้อยละ ๘o   

ประเมินความพึงพอใจของ 
นักเรียน 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 ๖.๑ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  อาคารประถมศึกษา  
 ๖.๒ วัดบัวลอย 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๓ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน  

 

ท่ี รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ ๑ พ.ค.๖๒ -  

 
 
 
 
 
 
 

นางมาลี 

๒ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วางแผน
ปฏิบัติงาน 

 

๗ พ.ค. ๖๒ 
 

- 

๓ กิจกรรม 
๑.  กิจกรรมไหว้ครู 
๒.  กิจกรรมเข้าพรรษา 
๓.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ   
      รัชกาลท่ี 10  
๔.  กิจกรรมวันแม่ 
๕.  กิจกรรมวันลอยกระทง 
๖.  กิจกรรมวันพ่อ / วันชาติ 
๗.  กิจกรรมปัจฉิมอ าลา  
๘.  กิจกรรมอบรมประจ าสัปดาห์   
๙.  กิจกรรมบันทึกความดี 
๑๐. กิจกรรมสภานักเรียน 

 
มิ.ย.  ๖๒ 
ก.ค. ๖๒ 

” 
 

ส.ค. ๖๒ 
พ.ย. ๖๒ 
ธ.ค. ๖๒ 
มี.ค. ๖๓ 

 
 ตลอดปี       
การศึกษา 

 
  ๒๔๐ 
๑,๖๕๐ 
๔,๗๕๐ 

 
๔๓๕ 
๒๕๐ 
๙๕๐ 

๑,๔๙๔ 
๔,๓๕๐ 
๓๐๐ 
๙๐๐ 

๔ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - 
รวมทั้งหมด         ๑๕,๘๗๒ 

 
 

๘.  งบประมาณ  
เงินงบประมาณท่ีใช้ ๑๕,๘๗๒ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๔ 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนเป็นคนดีในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์    
๙.๒ นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 

๙.๓ นักเรียนมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางมาลี  สารากร)    
   

                                   ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   
                                             (นางประภัสสร         เนียมรัตน์) 
                                          

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๕ 

ล าดับท่ี ๑๕.๑ : กิจกรรมไหว้คร ู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  : นางมาลี สารากร     
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  :  การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
กลยุทธ์ท่ี: ๓.๖ 

๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพื่อธ ารงไวซ้ึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอันดีงามของไทย 
 ๑.๒ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 
 

๒. เป้าหมาย 
 ครูและนักเรียนแผนกประถม  โรงเรียนอนุบาลวิชชากร   
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๔ ได้สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๔ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 

โดยความส าเร็จท้ัง ๒  ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 อาคารเรียนแผนกประถม โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๖ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน  
 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อวาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ -  

นางมาลี 
 
 

๒ ประชาสัมพันธ์ พ.ค.- มิ.ย. ๖๒ - 
๓ การเตรียมการ / การด าเนินงาน 

- ดอกไม้ 
- ดินสอพอง 

มิ.ย.  ๖๒ - 
๑๒๐ 
๑๒๐ 

๔ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - 
รวมทั้งหมด ๒๔๐ 

 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๒๔๐ บาท (สองร้อยส่ีสิบบาท) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนได้ตระหนักถึงพระคุณของครู 
๙.๒ นักเรียนได้แสดงแสดงความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณ 

 ๙.๓ นักเรียนได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางมาลี สารากร)                           (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 



 ๒๑๗ 

ล าดับท่ี ๑๕.๒ : กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางมาลี  สารากร  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี : ๓.๖ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถงึความส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๑.๒ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 

๒. เป้าหมาย 
 ครู นักเรียนแผนกประถมโรงเรียนอนุบาลวิชชากร และผู้ปกครอง 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๔ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๔ มีโอกาสร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย 
  โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
  

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 วัดบัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๘ 

๗  ข้ันตอนการด าเนินงาน  

 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อวาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ -  

นางมาลี 
 
 

๒ ประชาสัมพันธ์ มิ.ย.- ก.ค. ๖๒ - 
๓ การเตรียมการ / การด าเนินงาน 

- ค่าเทียนพรรษา  และเครื่อง 
   สังฆทาน 
- ค่ารถตู้ 

 
 ก.ค. ๖๒ 
ก.ค. ๖๒ 

 
” 

 
๒๕๐ 

 
๑,๔๐๐ 

๔ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - 
รวมทั้งหมด ๑,๖๕๐ 

 

๘  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๑,๖๕๐ บาท (หนึ่งพนัหกร้อยห้าสิบบาท) 
 

๙ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๙.๒ นักเรียนมีโอกาสร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางมาลี สารากร)                           (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๙ 

ล าดับท่ี ๑๕.๓ : กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางมาลี สารากร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี : ๓.๖ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อเทิดทูนและเผยแผ่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ

ปวงชนชาวไทย 
๑.๒ เพื่อให้ลูกได้ตระหนักและส านึกในพระคุณของแม่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีท่ีมีต่อแม่  
๑.๓ เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป 

 

๒. เป้าหมาย 
ครูและนักเรียนแผนกประถม โรงเรียนอนุบาลวิชชากร   

 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๔ เทิดทูนและเผยแผ่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถผู้ทรง

เป็นแม่แห่งชาติปวงชนชาวไทย 
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๔ ได้ตระหนักและส านึกในพระคุณของแม่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีท่ีมี

ต่อแม ่
๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๔ รักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป 

 โดยความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

๖. สถานท่ี 
 อาคารเรียนแผนกประถม โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  
 
 



 ๒๒๐ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน  

 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อวาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๒๕๖๒ -  

นางมาลี 
 ๒ ประชาสัมพันธ์ ก.ค.- ส.ค. ๒๕๖๒ - 

๓ การเตรียมการ / การด าเนินงาน 
-  พวงมาลัย 
-  ของรางวัล 

ส.ค. ๒๕๖๒ -  
 ๗๕ 
๓๖๐ 

๔ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓ - 
รวมทั้งหมด ๔๓๕ 

 
๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๔๓๕ บาท (ส่ีร้อยสามสิบห้าบาท) 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนเทิดทูนและเผยแผ่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นแม่
แห่งชาติของปวงชนชาวไทย โดยได้ตระหนักและส านึกในพระคุณของแม่  

๙.๒ นักเรียนได้ร่วมกันรักษาวฒันธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางมาลี สารากร)                           (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๑ 

ล าดับท่ี ๑๕.๔ : กิจกรรมวันลอยกระทง 
ผู้รับผดิชอบกิจกรรม : นางมาลี สารากร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
กลยุทธ์ ท่ี : ๓.๖ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  และเห็นความส าคัญของประเพณีไทย 
๑.๒ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสร่วมมือกลับชุมชน ในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๑.๓ เพื่อบูชาและขอขมาต่อพระแม่คงคา  และรู้จักการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคอย่างรู้คุณค่า 
 

๒. เป้าหมาย 
 ครูและนักเรียนแผนกประถม  โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๙ ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน และเห็นความส าคัญของประเพณีไทย 
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๙ มีโอกาสร่วมมือกลับชุมชน ในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๙ รู้จักการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคอย่างรู้คุณค่า และขอต่อขมาพระแม่ 
คงคา 

 โดยความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๙ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
  

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 อาคารเรียนแผนกประถม โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 



 ๒๒๒ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน  
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อวาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ -  

นางมาลี 
๒ ประชาสัมพันธ์ ต.ค.- พ.ย. ๖๒ - 
๓ การเตรียมการ / การด าเนินงาน พ.ย. ๖๒ ๒๕๐ 
๔ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓  

รวมทั้งหมด ๒๕๐ 
 
๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๒๕๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาท) 
 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภค 
 ๙.๒ นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

๙.๓ นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกนั  และเห็นความส าคัญของประเพณีไทย 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางมาลี สารากร)                           (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๓ 

ล าดับท่ี ๑๕.๕ : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  :  นางมาลี สารากร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี : ๓.๖ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อเทิดทูนและเผยแผ่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งชาติ 
๑.๒ เพื่อให้ลูกได้ตระหนักในหน้าท่ีของลูกท่ีมีต่อพ่อ และได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อผู้มี

พระคุณ 
๑.๓ เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป 

 

๒. เป้าหมาย 
 ครู นักเรียนแผนกประถมโรงเรียนอนุบาลวิชชากร และผู้ปกครอง 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๔ เทิดทูนและเผยแผ่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็น

พระบิดาแห่งชาติ 
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๔ ได้ตระหนักในหน้าท่ีของลูกท่ีมีต่อพ่อ และได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
พ่อผู้มีพระคุณ 
๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๔ ได้ร่วมรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป 

 โดยความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 อาคารเรียนแผนกประถม  โรงเรียนอนุบาลวิชชากร   
 



 ๒๒๔ 

๗. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อวาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๒๕๖๒ -  

นางมาลี 
 ๒ ประชาสัมพันธ์ พ.ย.- ธ.ค. ๒๕๖๒ - 

๓ การเตรียมการ / การด าเนินงาน 
-  ของรางวัล และเบ็ดเตล็ด 

ธ.ค. ๒๕๖๒ -   
๙๕๐ 

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓ -   
รวมทั้งหมด ๙๕๐ 

 

๘. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ ๙๕๐ บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาท) 

 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนเทิดทูนและเผยแผ่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระบิดา

แห่งชาติ 
๙.๒ นักเรียนได้ตระหนักในหน้าท่ีของลูกท่ีมีต่อพ่อ และได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อผู้มีพระคุณ 
๙.๓ นักเรียนร่วมรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอนัดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางมาลี สารากร)                           (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๕ 

ล าดับท่ี ๑๕.๖ : กิจกรรมปัจฉิมอ าลา 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางมาลี สารากร  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
กลยุทธ์ ท่ี : ๓.๖ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้ครู และนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
๑.๒ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู  และสถาบันที่เคยศึกษา 
๑.๓ เพื่อเปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้ร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ในการส าเร็จการศึกษา 

 

๒. เป้าหมาย 
ครูและนักเรียนแผนกประถม โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันร้อยละ ๘๔ 
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๔ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และสถาบันที่เคยศึกษา 
๓.๓ ได้เปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้ร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ในการส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๘๔ 

 โดยความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๖. สถานท่ี 
อาคารเรียนแผนกประถม โรงเรียนอนุบาลวิชชากร   

 
 
 
 
 



 ๒๒๖ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน  

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อวาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ -  

นางมาลี 
 
 

๒ ประชาสัมพันธ์ ก.พ.- มี.ค. ๖๓ - 
๓ การเตรียมการ / การด าเนินงาน 

-  ด้ายสายสิญจน์ 
-  อุปกรณ์แต่งซุ้ม  และเบ็ดเตล็ด 

มี.ค. ๖๓  
๔๐ 

๑,๔๕๔ 
๔ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - 

รวมทั้งหมด  ๑,๔๙๔ 

 

๘.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๑,๔๙๔ บาท (หนึ่งพนัส่ีร้อยเก้าสิบส่ีบาท) 
  

๙.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
๙.๑ ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
๙.๒ นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และสถาบันที่เคยศึกษา 

 ๙.๓ การจัดกิจกรรมนี้ได้เปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้รว่มแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ในการส าเร็จการศึกษา 

 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางมาลี สารากร)                           (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๗ 

ล าดับท่ี ๑๕.๗ : กิจกรรมอบรมคุณธรรมฯ ประจ าสัปดาห์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางมาลี สาขากร    
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
กลยุทธ์ท่ี  : ๓.๖ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดี 
๑.๒ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามหลักศีลธรรม 
๑.๓ เพื่อให้นักเรียนได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
 

๒. เป้าหมาย 
ครูและนักเรียนแผนกประถม โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๔ เป็นผู้มีคุณธรรม  และจริยธรรมอันดี  
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๓ ได้เรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามหลักศีลธรรม 
๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๔ ได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 โดยความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ทุกวันศุกร์  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 อาคารเรียนแผนกประถม โรงเรียนอนุบาลวิชชากร   
 
 
 
 



 ๒๒๘ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน  
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อวาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ -  

นางมาลี 
 
 

๒ ประชาสัมพันธ์ พ.ค.- มิ.ย. ๖๒ - 
๓ การเตรียมการ / การ

ด าเนินงาน 
(กิจกรรมใจสว่าง) 
-  ถวายพระ  
-  ค่าสอนธรรมะ 
- ค่ารถรับส่งพระ 

ตลอดปีการศึกษา  
 

๔,๓๕๐ 

๔ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ -  
รวมทั้งหมด ๔,๓๕๐ 

 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๔,๓๕๐ บาท (ส่ีพันสามร้อยห้าสิบบาท) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดี 
๙.๒ นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนา  และปฏิบัติตามหลักศีลธรรมอันดี 
๙.๓ นักเรียนได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึ้นได้ 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางมาลี สารากร)                           (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 



 ๒๒๙ 

ล าดับท่ี ๑๕.๘  : กิจกรรมบันทึกความดี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางมาลี สารากร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
กลยุทธ์ ท่ี : ๓.๖ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท าความดีต่อตนเองและผู้อื่น  แล้วบันทึกส่ิงท่ีท าทุกครั้ง 
๑.๒ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถงึความส าคัญของการท าความดี  และการช่วยเหลือผู้อื่น 
๑.๓ เพื่อช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองในทางท่ีดี 
 

๒. เป้าหมาย 
 นักเรียนแผนกประถม โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๙ ได้ท าความดีต่อตนเองและผู้อื่น แล้วบันทึกส่ิงท่ีท าทุกครั้ง 
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๙  ได้ตระหนักถงึความส าคัญของการท าความดี  และการช่วยเหลือผู้อื่น 
๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๙  สามารถพัฒนาตนเองในทางท่ีดี 

 โดยความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๙ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 อาคารเรียนแผนกประถม โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 



 ๒๓๐ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน  

 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาท) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนสามรถท าความดีต่อตนเองและผู้อื่นได้ แล้วบันทึกส่ิงท่ีท าทุกครั้ง 
๙.๒ นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท าความดี และการช่วยเหลือผู้อื่น 
๙.๓ นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองในทางท่ีดีในด้านการท าความดี 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางมาลี สารากร)                           (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อวาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ -  

 
นางมาลี ๒ ประชาสัมพันธ์ พ.ค.- มิ.ย. ๖๒ - 

๓  การด าเนินงานท าสมุดบันทึก ตลอดปีการศึกษา ๓๐๐ 
๔ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน 

-  ค่าเอกสาร 

 

๒๒ มี.ค. ๖๓ 
 
- 

รวมทั้งหมด ๓๐๐ 



 ๒๓๑ 

ล าดับท่ี ๑๕.๙ : กิจกรรมสภานักเรียน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางมาลี สารากร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ท่ี : ๓.๕ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านกระบวนการประชาธิปไตย 
๑.๒ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการของนักเรยีนและโรงเรียน  พร้อมพัฒนาภาวะผู้น าของ

นักเรียน 
๑.๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ 
 

๒. เป้าหมาย 
 นักเรียนแผนกประถม  โรงเรียนอนุบาลวิชชากร   
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๔ ได้เรียนรู้ด้านกระบวนการประชาธิปไตย 
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๔ มีส่วนร่วมในกิจการของนักเรียนและโรงเรียน พร้อมพัฒนาภาวะผู้น าของ

นักเรียน 
๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๔ ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ 

 โดยความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร   
 
 
 



 ๒๓๒ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน  
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อวาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ -  

นางมาลี 
 
 

๒ ประชาสัมพันธ์ พ.ค.- มิ.ย. ๖๒ - 
๓ การเตรียมการการด าเนินงาน 

- ค่าอุปกรณ์ 
มิ.ย. ๖๒  

๔๐๐ 

๔ การปฏิบัติงานของสภานักเรียน 
-  รางวัลแจกนักเรียนเทอม  

มิ.ย. ๖๒ 
ก.พ. ๖๓ 

 

๕๐๐ 

๕ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - 

รวมทั้งหมด ๙๐๐ 

 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๙๐๐ บาท (เก้าร้อยบาท) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนได้เรียนรู้ด้านกระบวนการประชาธิปไตย 
๙.๒ นักเรียนได้มีส่วนรว่มในกิจการของนักเรียนและโรงเรียน 
๙.๓ นักเรียนได้รับการพฒันาศักยภาพในด้านการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ 
๙.๔ นักเรียนได้รับการพฒันาภาวะด้านผู้น า 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางมาลี สารากร)                           (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 

 
 
 



 ๒๓๓ 

ล าดับท่ี ๑๕.๑๐ : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางมาลี  สารากร   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  :  การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
กลยุทธ์ท่ี : ๓.๖ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  
๑.๒ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
๑.๓ เพื่อใหน้ักเรียนแสดงความคารพต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์อันเป็นท่ีรักยิ่งของชาวไทย 

 

๒. เป้าหมาย 
ครู  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากร   

 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๕ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ ฯ 
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๕ ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๕ ได้แสดงความคารพต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์อันเป็นท่ีรักยิ่งของชาวไทย 

 โดยความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 อาคารเรียนแผนกประถม โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 



 ๒๓๔ 

๗.  ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อวาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๗ พ.ค. ๖๒ -  

นางมาลี 
๒ ประชาสัมพันธ์ มิ.ย.- ก.ค. ๖๒ - 
๓ การเตรียมการ / การด าเนินงาน 

-  พระบรมฉายาลักษณ์  ร. ๑๐ 
-  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

ก.ค. ๖๒  
๔,๕๕๐ 

๕ สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ -   
รวมทั้งหมด                           ๔,๕๕๐ 

 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๔,๕๕๐ บาท (ส่ีพันห้าร้อยห้าสิบบาท) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ ฯ 
๙.๒ นักเรียนร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
๙.๓ นักเรียนร่วมแสดงความคารพต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์อันเป็นท่ีรักยิ่งของชาวไทย 
 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
         (นางมาลี สารากร)                              (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๕ 

ล าดับท่ี ๑๖ : โครงการอาหารกลางวัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางมาลี สารากร 
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ท่ี : การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค ์
พันธกิจท่ี : ๓.๔ 
กลยุทธ์ท่ี : ๕.๔ 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีส านักงานกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีนโยบายให้ด าเนินการโครงการอาหารกลางวันใน

โรงเรียนเพื่อให้บริการนักเรียนรับประทานอาหารอย่างเพียงพอได้รับสารอาหารครบถ้วน มีคุณค่าทาง
โภชนาการจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอุดมสมบูรณ์มีภูมิต้านทานโรค และเมื่อนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาท่ีดีขึ้น นักเรียนจะ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มท่ีมีศักยภาพ 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของการจัดโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาและสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการอาหารลางวัน นักเรียน – บุคลากร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน – 
บุคลากร มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรและผู้เรียนรู้ต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหาร 
 ๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากร จ านวน ๒๗๐ คน 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ และมีพัฒนาการด้านร่างกายท่ีครบถ้วนตาม
เกณฑ์ 
 
 
 
 



 ๒๓๖ 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / เครื่องมือประเมนิความส าเร็จ 
ความส าเร็จของโครงการมีค่าความส าเร็จเฉล่ียร้อยละ ๘๙ 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่าง
เพียงพอ  และได้รับสารอาหารครบถ้วน 
ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการจะช่วยให้
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงมีภูมิ
ต้านทานโรค  และเมื่อนักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีสมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการ
พัฒนาการด้านร่างกายจิตใจ  และ
สติปัญญาท่ีดีขึ้น ตลอดจนสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ต่อไป 

ประเมินความพึงพอใจของ 
นักเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 โรงอาหารโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๓๗ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ข้อ รายการ / กิจกรรม  ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขอ
อนุมัติ 

๑ พ.ค. ๖๒ -  
 
 

นางมาลี 
 
 
 
 
 

๒ ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจง
โครงการ 

๗ พ.ค. ๖๒ - 

๓ ด าเนินงานตามท าโครงการ 
-ส่งเสริมสุขนิสัยการรับประทาน
อาหาร 
-มารยาทในการรับประทาน 
อาหาร 
-ค่าอาหารครูและนักเรียน 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 

  ๓๖๘,๙๕๓ 
๔ ส ารวจ – ประเมินผล ก.พ. ๖๓ - 

๕ สรุปผลรายงานการก าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๒ - 

รวมทั้งหมด ๓๖๘,๙๕๓  

๘. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ ๓๖๘,๙๕๓ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาท) 

 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน 
๙.๑ ผู้เรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหาร 
๙.๒ ผู้เรียนได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                (นางมาลี สารากร)    

   

                                   ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   
                                           (นางประภัสสร         เนียมรัตน์) 
                                           

 
   



 ๒๓๘ 

ล าดับท่ี ๑๗ : โครงการพัฒนาผู้เรยีนด้วยกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางณัจฉรียา บุญศรี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  : ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ :การปลูกฝังผู้เรียนด้านลักษณะท่ีพึง 
ประสงค ์
พันธกิจท่ี  : ๒ , ๓ 
กลยุทธ์ท่ี : ๓.๖ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึด 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ 
ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ท้ัง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึง่ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง 
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคมสามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข   
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงมีการส่งเสริมให้ 
จัดกิจกรรมดังกล่าวตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ กิจกรรมแนะ 
แนว กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม และ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อีกท้ังยังได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อตอบสนอง 
นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล ตลอดจนได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ 
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒.๑ เพื่อปลูกฝังความมีน้ าใจ รู้จักการให้ และมีจิตสาธารณะ 
๒.๒ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโรงเรียน วัด และชุมชน 
๒.๓ เพื่อให้ทุกคนตระหนักและมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาความสะอาดของสาธารณสมบัติ 
 
 
 
 
 



 ๒๓๙ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  

๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมชมรม 
๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมจิตอาสา 
๓.๑.๔ นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมทัศนศึกษา 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมท่ีตนเองถนัด  แปลกใหม่ และสนใจอย่างมีความสุข  

๓.๒.๒ นักเรียนได้เพิ่มพนูประสบการณ์ของผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
 จริง 

๓.๒.๓ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดีเด่นของความเป็นผู้น า ผู้ตาม ฝึกแสดงความคิดเห็นและ 
 ฝึกความรับผิดชอบ 
 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 ความส าเร็จของท้ัง ๔ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ความส าเร็จของกิจกรรมท้ังปีการศึกษา 

๒๕๖๒   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๐๐ 

ผู้เรียนช้ันระดับ ป.๑ – ๖ เข้าร่วม

กิจกรรมและลงมือปฏิบัติกิจกรรม  ตาม

โอกาสโดยแสดงออกตามความต้องการ  

และความถนัด  ช่วย พัฒนาศักยภาพของ

ผู้เรยีนรายบุคคล  และได้พัฒนาศักยภาพ

การเรียนรู้  จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัน

เป็นการ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการ

เรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  

- ส ารวจจ านวนนักเรียนท่ี

เลือกกิจกรรม 

-สังเกตการมีส่วนร่วม ของ

ครู บุคลากร และนักเรียน  

- สังเกตจากการส่งผลงาน 

- แบบสังเกต  

- แบบสรุปการให้ความ

ร่วมมือ 

-แบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 



 ๒๔๐ 

๖. สถานท่ีใช้ด าเนินงาน 
๖.๑ กิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
๖.๒ กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
๖.๓ กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนอนุบาลวิชชากรและชุมชน 
๖.๔ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
 

๗.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๒ - นางณัจฉรียา 
๒ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง 

/แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
พ.ค. ๖๒ - นางณัจฉรียา 

๓ กิจกรรมชมรม ตลอดปีการศึกษา   ๒,๐๐๐ นางณัจฉรียา  
๔ กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.ค. ๖๒ ๔,๐๐๐ นางณัจฉรียา  
๕ กิจกรรมจิตอาสา ตลอดปีการศึกษา   ๓,๐๐๐ นางณัจฉรียา  
๖ กิจกรรมทัศนศึกษา ก.พ. ๖๒ ๑๐๐,๐๐๐ นางณัจฉรียา  
๗ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางณัจฉรียา  

รวมทั้งหมด ๑๐๙,๐๐๐ - 

๘.งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้จ านวน ๑๐๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) 

๙.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนได้มีส่วนรว่มและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
๙.๒ นักเรียนมีจิตส านึกในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
๙.๓ นักเรียนรู้คุณค่าและสร้างนิสัยความมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 

 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                            (นางณัจฉรียา บุญศรี)    

   

                                   ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   
                                           (นางประภัสสร         เนียมรัตน์) 
                                           



 ๒๔๑ 

ล าดับท่ี  ๑๗.๑: กิจกรรมชมรม 
ช่ือรับผิดชอบกิจกรรม   : นางณัจฉรียา บุญศรี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี  :๓.๒ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา 

ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้   
๑.๒ เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

พัฒนาตนเองตามความสนใจและ ความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้   

๓.๒ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในการ จัด

การศึกษาของโรงเรียนและ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 

 ๔.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ 
๔.๒ แบบสังเกตพฤติกรรม  

 

๕.ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 
 

๖. สถานท่ีใช้ด าเนินงาน 
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 



 ๒๔๒ 

๗.   ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑  ประชาสัมพันธ์และขออนุมัติโครงการ พ.ค. ๖๒ - นางณัจฉรียา 
๒ ประชุมครู/แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค. ๖๓ - นางณัจฉรียา 
๓ จัดกิจกรรมชมรม ตลอดปีการศึกษา ๒,๐๐๐ นางณัจฉรียา 
๔ ติดตามประเมินผล ตลอดปีการศึกษา - นางณัจฉรียา 

๕ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางณัจฉรียา 

รวมทั้งหมด ๒,๐๐๐   - 
 

๘. งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีใช้  ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 
๙.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเอง     

ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้   

๙.๒ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ     

โรงเรียนและมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา  

 

 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางณัจฉรียา บุญศรี)                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๓ 

ล าดับท่ี  ๑๗.๒:  กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ช่ือรับผิดชอบกิจกรรม  : นางณัจฉรียา บุญศรี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี  :๓.๒ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตชุมชนและเกิดการใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิต 
๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูประยุกต์และค้นคิดส่ิงใหม่ความรู้ใหม่ 
๑.๓ เพื่อสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีระเบียบวินัยควบคู่คุณธรรมศีลจารีตประเพณีแก่เด็กและเยาวชน 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๙ เข้าร่วมกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๗ มีกระบวนการ ทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๘ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 

 ๔.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 ๔.๒ แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

๕.ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
เดือนมกราคม  ๒๕๖๓ 
 

๖. สถานท่ีใช้ด าเนินงาน 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 



 ๒๔๔ 

๗.   ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑  ประชาสัมพันธ์และขออนุมัติโครงการ พ.ค. ๖๒ - นางณัจฉรียา 
๒ ประชุมครู/แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค. ๖๓ - นางณัจฉรียา 
๓ จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.ค. ๖๓ ๔,๐๐๐ นางณัจฉรียา 
๔ ติดตามประเมินผล ตลอดปีการศึกษา - นางณัจฉรียา 

๕ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางณัจฉรียา 

รวมทั้งหมด ๔,๐๐๐   - 
 

๘. งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีใช้  ๔,๐๐๐ บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) 
 

๙.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากกิจกรรมและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิต 

 ๙.๒ นักเรียนได้อนรุักษ์ ภูมิปัญญาและสืบสานความเป็นไทย 

  
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางณัจฉรียา บุญศรี)                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๕ 

ล าดับท่ี  ๑๗.๓ :  กิจกรรมจิตอาสา 
ช่ือรับผิดชอบกิจกรรม  : นางณัจฉรียา บุญศรี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี : ๓.๒ 

๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ ฝึกการเป็นผู้มีจิตอาสา            

๑.๒ เพื่อบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม            
๑.๓ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เป็นผู้มีจิตอาสา 

 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีกระบวนการ ทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 

 ๔.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 ๔.๒ แบบสังเกตพฤติกรรม 

๔.๓ แบบประเมินตนเอง 
 

๕.ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 
 

๖. สถานท่ีใช้ด าเนินงาน 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 



 ๒๔๖ 

๗.   ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑  ประชาสัมพันธ์และขออนุมัติโครงการ พ.ค. ๖๒ - นางณัจฉรียา 
๒ ประชุมครู/แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค. ๖๓ - นางณัจฉรียา 
๓ จัดกิจกรรมจิตอาสา 

- บันทึกการท าจิตอาสาประจ าเดือน 
-ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนและ
สะพานลอยหน้าโรงเรียน และ ชุมชน 

ตลอดปีการศึกษา   ๓,๐๐๐ นางณัจฉรียา 

๔ ติดตามประเมินผล ตลอดปีการศึกษา   - นางณัจฉรียา 

๕ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางณัจฉรียา 

รวมทั้งหมด ๓,๐๐๐   - 
 

๘. งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีใช้  ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ เกิดความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือผู้อื่น             

๙.๒ ได้รับประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่น  

 
 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางณัจฉรียา บุญศรี)                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๗ 

ล าดับท่ี  ๑๗.๔ :  กิจกรรมทัศนศึกษา 
ช่ือรับผิดชอบกิจกรรม  : นางณัจฉรียา   บุญศรี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี  :๒.๑ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสถานท่ีจริง 

 ๑.๒ เพื่อให้นักเรียนได้มีความกระตือรือรน้ในการแสวงหาความรู้ 
 ๑.๓ เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมร่วมกันรู้จักปรับตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต่อเพื่อน ครู ผู้อื่น 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ นักเรียนร้อย ๑๐๐ ได้เปล่ียนบรรยากาศจากโรงเรียนไปสู่สถานท่ีภายนอกท าให้ได้รับรู้

ประสบการณ์ตรงและเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาวิชาความรู้ 
 ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีและมีความสุข

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะได้ 
ร้อยละความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ รวมกันเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐  

 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 

 ๔.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 ๔.๒ แบบสังเกตพฤติกรรม 

๔.๓ แบบประเมินตนเอง 
 

๕.ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

๖. สถานที่ใช้ด าเนินงาน 
 รอพิจารณา 
 
 



 ๒๔๘ 

๗.   ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชาสัมพันธ์และขออนุมัติโครงการ ม.ค. ๖๓ - นางณัจฉรียา 
๒ ประชุมครู/แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ม.ค. ๖๓ - นางณัจฉรียา 
๓ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

- ติดต่อประสานงานสถานท่ี 
- ประชุมนักเรียนเพื่อช้ีแจงระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ต่างๆและรับหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง 
- น านักเรียนไปทัศนศึกษา รวมค่ารถ 

ก.พ. ๖๓ ๑๐๐,๐๐๐ นางณัจฉรียา 

๔ ติดตามประเมินผล ม.ค. – ก.พ. ๖๓ - นางณัจฉรียา 

๕ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางณัจฉรียา 

รวมทั้งหมด ๑๐๐,๐๐๐   - 
 

๘. งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีใช้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสถานท่ีจริง 

 ๙.๒ เพื่อให้นักเรียนได้มีความกระตือรือรน้ในการแสวงหาความรู้ 
 ๙.๓ เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมร่วมกันรู้จักปรับตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต่อเพื่อน ครู ผู้อื่น 
 
 
       ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางณัจฉรียา บุญศรี)                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๙ 

ล าดับท่ี ๑๘ : โครงการระเบียบวินยัในโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวันทนี เจริญทรัพย์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา:ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ :  การปลูกฝังผู้เรียนตามคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค ์
พันธกิจท่ี : ๓ 
กลยุทธ์ท่ี : ๓.๕     

๑. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการเรียนรู้จึงมุ่งเนน้ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนรู้คู่คุณธรรมใช้

เครือข่ายการศึกษาร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เสริมสร้างวินัยและสนับสนุนให้
นักเรียนประกอบความดี ซึ่งตรงกับแนวทางปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท ท่ีทรงพระราชทานไวว้่า “จะต้อง
ฝึก ต้องสร้างวินัยในตนเองส าหรับควบคุมประคับประคองให้สามารถปฏิบัติความดีได้อย่างเหนียวแน่นตลอด
ต่อเนื่อง  มิให้ขาดตอนหรือขาดวิ่นลง และต้องมีวินัยเคร่งครัด มีความขยันพากเพียร มีความกล้าหาญอดทน 
และมีสติยั้งคิดอย่างสูง”  
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากรเป็นสถาบันทางการศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
ให้แก่นักเรียน โดยการถ่ายทอดความรู้ การอบรม การฝึกปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้องและดีงาม โรงเรียนจึงตระหนัก
ในบทบาทหน้าท่ี ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้แล้วโรงเรียนยังเป็นสถาบันที่ส าคัญท่ีจะต้องให้การอบรมปลูกฝัง  ฝึก
ปฏิบัติให้นักเรียนเป็น ผู้มีระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติตนในส่ิงท่ีถูกต้อง มีความรับผิดชอบ มีคุณภาพชีวิตและ
ค่านิยมท่ีดีงาม  ซึ่งจะได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขต่อไปดังนั้น ฝ่ายปกครอง
และกิจการนักเรียนได้มุ่งเนน้ให้งานและกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งต้องการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และเป็นส่ิงท่ีจะ
พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีระเบียบวินัยในตนเอง 

๒.๒ เพื่อปลูกฝ่ังและส่งเสริม ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการมีระเบียบวินัยทุกๆ ด้าน 
 ๒.๓ เพื่อให้นักเรียน มีความความรับผิดชอบ เป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 

 
 
 
 
 
 



 ๒๕๐ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากรต้ังแต่ระดับช้ัน ป.๑ – ป.๖ มีระเบียบวินัยในตนเองมีความ
รับผิดชอบ 

เป็นผู้น าท่ีดี มีคุณภาพชีวิตและค่านิยมท่ีดี  นักเรียนยังได้รับความรู้เรื่องราว ข่าวสารต่างๆ จากภายนอกได้ทัน
เหตุการณ์ จากการได้ฟังรับรู้จากครูท่ีมาอบรมในตอนเช้าทุกวัน 

 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 ความส าเร็จของท้ัง ๒ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน   เคร่ืองมือ 
ความส าเร็จของกิจกรรมท้ัง ๓กิจกรรม
รวมกันเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗
โรงเรียนมนีักเรียน  
ท่ีมีระเบียบวินัยในตนเอง 
เห็นความส าคัญ ในการมีระเบียบวินัย
ทุกๆ ด้านมีความรับผิดชอบ เป็นผู้น า 
ผู้ตามท่ีดีอย่างท่ัวถึง   และน าไปใช้ใน
การด ารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมี
ความสุข 

- สังเกต 
- ส ารวจ 
- สัมภาษณ์ทดสอบ 
- ปฏิบัติ 
- สอบถามความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ แบบ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 - แบบประเมินพฤติกรรมของ
นักเรียน 

 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๖. สถานท่ี 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากรแผนกประถม 
 

 
 
 



 ๒๕๑ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

๙. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

๑๐. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ๑๐.๑ นักเรียนมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม 
 ๑๐.๒ นักเรียนเห็นความส าคัญของการมีระเบียบวินัยทุกๆ ด้าน 

๑๐.๓ นักเรียนมีความความรับผิดชอบ เป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นางวันทนี เจริญทรัพย์)      
 
 
 

                                  ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมติัโครงการ   
                                           (นางประภัสสร         เนียมรัตน์) 
 
 
 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการ   ๑๘ พ.ค. ๖๒ ๑,๕๐๐ นางวันทน ี

 
 
 

๒ ประชุมช้ีแจงเพื่อรับทราบแนวทางการ
ด าเนินงาน  และแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 

๒๐ พ.ค. ๖๒ 
 

 

๓ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามปฏิทิน ๒๒ พ.ค. ๖๒  
๔ กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย ตลอดปีการศึกษา๒๕๖๒  
๕ กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง ตลอดปีการศึกษา๒๕๖๒  
๖ ติดตามประเมินผล ตลอดปีการศึกษา๒๕๖๒  
๗ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓  

รวมทั้งหมด  ๑,๕๐๐ 
 



 ๒๕๒ 

ล าดับท่ี ๑๘.๑: กิจกรรมเสริมสร้างความมรีะเบียบวินัย 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางวันทนี เจริญทรัพย์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๓การปลูกฝังผู้เรียนตามคุณลักษณะ 
ท่ีอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี :๓.๕ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อส่งเสริมสร้างความตระหนัก  และพัฒนาให้นักเรียนมีระเบียบวินัยท่ีดีขึ้น  
๑.๒ เพื่อสอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
๑.๓ เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ  การเป็นผู้น าช่วยเหลือโรงเรียนด้านงานระเบียบวินัยของนักเรียน 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
ครู - นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากรระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

  

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ตระหนัก และพฒันานักเรียนมีระเบียบ วินัยท่ีดี 
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ปฏิบัติสอดคล้องตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นผู้น าช่วยเหลืองานระเบียบวินัยของ

โรงเรียน 
 โดยมีความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
๔.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ 
๔.๒ แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 
๔.๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ี 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร ระดับประถม 
 



 ๒๕๓ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ 
๑ ประชาสัมพันธ์/ขออนุมัติกิจกรรม ๑ พ.ค. ๖๒ - นางวันทน ี
๒ แต่งต้ังคณะกรรมด าเนินงาน ๗ พ.ค. ๖๒ - นางวันทน ี
๓ กิจกรรมความมีระเบียบวินัย ตลอดปีการศึกษา

๖๒ 
๒๐๐ นางวันทน ี

๔ ประเมินผลการด าเนินการจัด
กิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา
๖๒ 

- นางวันทน ี

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค.๖๓ - นางวันทน ี
รวมทั้งหมด  ๒๐๐  

 

๘. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 

 
๙. ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนมีความตระหนัก  และพัฒนาตนเอง มีระเบียบวินัยท่ีดี  
๙.๒ นักเรียนสอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
๙.๓ นักเรียนมีความรับผิดชอบ  การเป็นผู้น าและช่วยเหลือโรงเรียนด้านงานระเบียบวินัยของนักเรยีน 

 
 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางวันทนี  เจริญทรัพย์)                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๔ 

ล าดับท่ี ๑๘.๒ : กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  :   นางวันทนี  เจริญทรัพย์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๓การปลูกฝังผู้เรียนตาม 
คุณลักษณะท่ีอันพ่ึงประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี :  ๓.๕ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อปลูกฝัง เน้นการปฏิบัติให้นักเรียนมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดในหน้าท่ี 
๑.๒ เพื่อสอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
๑.๓ เพื่อให้นักเรียนได้รับเรื่องราว ข่าวสารใหม่ๆ จากภายนอก ให้ทันเหตุการณ์  

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
ครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

  

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้พัฒนาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดในตนเองท่ีดีขึ้น 
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ เห็นความส าคัญของการมีระเบียบวินัยทุกๆ ด้าน 
๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๙๐ นักเรียนได้รับเรื่องราว ข่าวสารใหม่ๆ จากภายนอก ได้ทันเหตุการณ์ 

 โดยความส าเร็จท้ัง ๓ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๐ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๖. สถานท่ี 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร แผนกประถม 
 
 
 



 ๒๕๕ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชาสัมพันธ์/ขออนุมัติกิจกรรม ๑ พ.ค. ๒๕๖๒ - นางวันทน ี
๒ แต่งต้ังคณะกรรมด าเนินงาน ๗ พ.ค. ๖๒ - นางวันทน ี
๓ อบรมและบันทึกเนื้อหา 

- ท าสมุดบันทึก 
ตลอดปีการศึกษา

๒๕๖๒ 
๒๐๐ นางวันทน ี

๔ ประเมินการจัดกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา
๒๕๖๒ 

- นางวันทน ี

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓  นางวันทน ี
รวมทั้งหมด  ๒๐๐  

 

๘. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้  ๒๐๐ บาท(สองร้อยบาทถ้วน) 

 
๙. ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนได้พัฒนาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดในตนเองท่ีดีขึ้น 

๙.๒ นักเรียนเห็นความส าคัญของการมีระเบียบวินัยทุกๆ ด้าน 
๙.๓ นักเรียนได้รับเรื่องราว ข่าวสารใหม่ๆ จากภายนอก ได้ทันเหตุการณ์ 
 
 

     
   ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางวันทนี  เจริญทรัพย์)                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๖ 

ล าดับท่ี ๑๙ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความปลอดภัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางณัจฉรียา บุญศรี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๕:  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการและประกันคุณภาพ 
พันธกิจท่ี : ๘  
กลยุทธ์ท่ี : ๕.๔ , ๕.๗ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553   มาตรา 
4 กล่าวไว้ว่า “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย 
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า ทาง 
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้ บุคคล 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
 การจัดการ – การสอน ท่ีจะสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง  พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย   เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามการจัดสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง  เนื่องจากบรรยากาศท่ีดี  สถานท่ีสะอาด  ปลอดภัย  
สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้และเรียนรู้ได้ดีขึ้น ฝ่ายอาคารสถานท่ีจึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อยา่งเต็มตามศักยภาพ  
 

๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ สถานท่ีในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯให้เกิดคุณค่าต่อการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๗ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๔ สังเกตส่ิงต่าง ๆรอบตัวจกแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๔ มีจิตส านึกท่ีดี 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒.๒ ห้องสมุดประถม ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้มีบรรยากาศท่ีดี สะอาด ปลอดภัย
เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดตาม 
 
 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 ความส าเร็จของท้ัง ๔ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๓ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และส่ือการ
เรียนการสอนท้ังภายในภายนอก
ห้องเรียน ส าหรับใช้ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรยากาศดี สถานท่ีสะอาด 
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดตาม
ศักยภาพ 

- ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน - แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสอบถาม 
 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  
 
 
 
 



 ๒๕๘ 

๗. ขั้นตอนด าเนินงาน 
 

ท่ี รายการ/กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดท าโครงการน าเสนอผู้บริหาร ๑ พ.ค. ๖๒ - นางณัจฉรียา 
๒ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วางแผนการ

ปฏิบัติงาน 
๑๐ พ.ค. ๖๒ - คณะครูทุกคน 

๓ กิจกรรมการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์
จากขยะ 

ตลอดปีการศึกษา  ๑,๐๐๐ นางณัจฉรียา 

๔ กิจกรรมส่ือน่ารู้ ตลอดปีการศึกษา  ๕๐๐ นางณัจฉรียา 
๕ กิจกรรมอาคารและบอร์ดเสริมปัญญา ตลอดปีการศึกษา  ๑,๐๐๐   นางณัจฉรียา 
๖ กิจกรรมการซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ 

และแผ่นดินไหว 
ตลอดปีการศึกษา  ๕,๕๐๐  นางณัจฉรียา 

๗ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางณัจฉรียา 
รวมทั้งหมด  ๘,๐๐๐  - 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ จ านวน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

๙.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนการสอนท้ังภายในภายนอกห้องเรียน ส าหรับใช้ในการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรยากาศดี สถานท่ีสะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๙.๒ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดตามศักยภาพ 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                (นางณัจฉรียา บุญศรี)    

 
 

                                   ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   
                                             (นางประภัสสร         เนียมรัตน์) 
 
 
 



 ๒๕๙ 

ล าดับท่ี ๑๙.๑ : กิจกรรมลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางณัจฉรียา บุญศรี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา:การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและประกัน 
คุณภาพ  
กลยุทธ์ท่ี  : ๓.๔ 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ ให้ครูและผู้เรียนเห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ 
 ๑.๒ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ในการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
ครูและผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ครูและผู้เรียนร้อยละ ๘๔ เห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ 
 ๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๔ สามารถน าความรู้ในการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  
 
 
 
 
 



 ๒๖๐ 

๗. ขั้นตอนด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑๐ พ.ค. ๖๒ - คณะครูฝ่ายอาคาร

สถานท่ีฯแผนกประถม 
๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๖ พ.ค. ๖๒ - นางณัจฉรียา 
๓ อบรมเกี่ยวกับการลด คัดแยกและ

การใช้ประโยชน์จากขยะ 
ตลอดปีการศึกษา  ๑๐๐ นางณัจฉรียา 

๔ จัดต้ังกลุ่มผู้เรียนตาวิเศษ ตลอดปีการศึกษา - นางณัจฉรียา 

๕ ประกวดส่ิงประดิษฐ์จากขยะ มกราคม ๖๓ ๔๐๐ นางณัจฉรียา 

๖ ประกวดวาดภาพ-ระบายสี ม.ค.-ก.พ.๖๓ ๓๐๐ นางณัจฉรียา 

๗ จัดตลาดนัดมือสอง ม.ค. ๖๓ ๒๐๐ นางณัจฉรียา 

๘ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางณัจฉรียา 

รวมทั้งหมด  ๑,๐๐๐  - 
 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้จ านวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
๙.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ โรงเรียนอนุบาลวิชชากรมีปริมาณขยะเหลือท้ิงน้อยลง สถานท่ีสะอาด 

 ๙.๒ ผู้เรียนมีความรู้ในการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางณัจฉรียา บุญศรี)                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 



 ๒๖๑ 

ล าดับท่ี ๑๙.๒ :กิจกรรมสื่อน่ารู ้
ผู้รับผิดชอบโครงการ:นางณัจฉรียา   บุญศรี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา:การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูแ้ละศักยภาพ 
บุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี  : ๕.๔ 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ ให้ครูและผู้เรียนเห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ 

 ๑.๒ ส่งเสริมครูใช้ส่ือในการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
 ครูและผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ครูและผู้เรียนร้อยละ ๘๔ เห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ 

 ๓.๒ ครูร้อยละ ๘๔ ใช้ส่ือในการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ 

 โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 

 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  
 
 
 
 
 



 ๒๖๒ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑๐ พ.ค. ๖๒ - คณะครูฝ่ายอาคาร

สถานท่ี 
๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๓ พ.ค. ๖๒ - นางณัจฉรียา 
๓ จัดท าส่ือ/ส่ง/ยืม-คืนส่ือการสอน ตลอดปีการศึกษา  ๕๐๐ นางณัจฉรียา 
๔ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางณัจฉรียา 

รวมทั้งหมด  ๕๐๐  - 
 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ จ านวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ครูและผู้เรียนร่วมกันผลิตส่ือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

 ๙.๒ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพจากการใช้ส่ือ 

 

 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางณัจฉรียา บุญศรี)                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๓ 

ล าดับท่ี ๑๙.๓ : กิจกรรมอาคารและบอร์ดเสริมปัญญา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :นางณัจฉรียา   บุญศรี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา :การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและประกัน 
คุณภาพ  
กลยุทธ์ท่ี  : ๕.๔ 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพื่อพัฒนาบริเวณอาคารเรียนแผนกประถมให้เป็นแหล่งเรียนนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ๑.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพจากการใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
รอบบริเวณอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 
๓. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ บริเวณอาคารเรียนแผนกประถมร้อยละ ๘๕ มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๓ ใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ 

 โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 

 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  
 
 
 
 
 



 ๒๖๔ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑๐ พ.ค. ๖๒ - คณะครูฝ่ายอาคาร

สถานท่ีฯแผนกประถม 
๒ ส ารวจสถานท่ีจัดแหล่งเรียนรู้ พฤษภาคม - นางณัจฉรียา 
๓ จัดท าป้ายความรู้ พฤษภาคม ๙๐๐   นางณัจฉรียา 

๔ ประชาสัมพันธ์ ตลอดปีการศึกษา - นางณัจฉรียา 

๕ ส ารวจ/ซ่อมแซมป้ายความรู้ ตลอดปีการศึกษา  ๑๐๐  นางณัจฉรียา 

๖ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางณัจฉรียา 

รวมทั้งหมด  ๑,๐๐๐  - 
 
๘. งบประมาณการ 
 งบประมาณท่ีใช้จ านวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
๙.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเอื้อต่อเรียนรู้ 

 ๙.๒ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพจากการใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 

 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางณัจฉรียา บุญศรี)                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๕ 

ล าดับท่ี ๑๙.๔ :กิจกรรมการซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว 

ผู้รับผิดชอบโครงการ:นางณัจฉรียา   บุญศรี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา :การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและประกัน 
คุณภาพ  
กลยุทธท่ี  : ๕.๖ 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ ครูและผู้เรียนเห็นความส าคัญ มีความรู้ในการซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว 

 ๑.๒ ครูและผู้เรียนสามารถน าความรู้ในการซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟและแผ่นดินไหวไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
ครูและผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 
๓. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ครูและผู้เรียนร้อยละ ๘๓ เห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในการซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟและ

แผ่นดินไหว 

 ๓.๒ ครูและผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถน าความรู้ในการซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟและแผ่นดินไหวไป

ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 

 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  
 
 



 ๒๖๖ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑๐ พ.ค. ๖๒ - คณะครูฝ่ายอาคาร

สถานท่ีฯ 
๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๓ พ.ค. ๖๒ -  
๓ อบรมเกี่ยวกับการซ้อมดับเพลิง อพยพ

หนีไฟและแผ่นดินไหว 
ก.ย.๖๒ ,  
ม.ค.๖๓ 

๑๐๐ นางณัจฉรียา 

๔ จัดเปล่ียนน้ ายาเคมีดับเพลิง ม.ค.๖๓ ๕,๓๐๐ ผู้จัดการ 
๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ ๑๐๐ นางณัจฉรียา 

รวมทั้งหมด  ๕,๕๐๐ - 
 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ จ านวน ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ โรงเรียนอนุบาลวิชชากรมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและแผนการซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ

และแผ่นดินไหวท่ีมีมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้กับครูและผู้เรียน  

 ๙.๒ ครูและผู้เรียนสามารถน าความรู้ในการซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟและแผ่นดินไหวไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นางณัจฉรียา บุญศรี)                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๗ 

ล าดับท่ี ๒๐ : โครงการส ารวจอุปกรณ์และสาธารณูปโภค 
ผู้รับผดิชอบโครงการ : นายทักษกร อินต๊ะสม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา: ยุทธศาสตร์ท่ี๕ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการและประกันคุณภาพ 
พันธกิจท่ี : ๘ 
กลยุทธท่ี : ๓.๔, ๕.๔ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาหมวด ๘ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามาตรา ๕๙ ให้สถานศึกษา
ของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล มีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา ท้ังท่ีเป็นท่ีราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและท่ีเป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้จาก
บริการของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจ
หลักของสถานศึกษาบรรดาอสังหาริมทรัพย์ท่ีสถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือโดย
การซื้อหรือแลกเปล่ียนจากรายได้ของสถานศึกษา ไม่ถือเป็นท่ีราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา
บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล 
 เนื่องจากโรงเรียนมีความส าคัญรองจากบ้าน นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายช่ัวโมงจึง
จ าเป็นต้องช่วยกันประหยัด ในด้านสาธารณูปโภค ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า และยังช่วย
หล่อหลอมพฤติกรรมทางด้านการใช้สาธารณูปโภค อย่างประหยัดและคุ้มค่า  โรงเรียนอนุบาลอนุบาลวิชชา
การมองเห็นความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการควบคุมก ากับดูแลการใช้สาธารณูปโภคขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ส ารวจและซ่อมแซมพัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้มีการใช้งานคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ เหมาะสมกับการใช้งาน 
 ๒.๓ ครูและผู้เรียนเห็นความส าคัญของการใช้น้ า–ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
 ๒.๔ ผู้เรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการประหยัดน้ า-ไฟฟ้าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
อาคารเรียนแผนกประถมศึกษา  โรงอาหารและบริเวณโรงเรียนอนุบาลวิชชาการ  

 
 
 
 



 ๒๖๘ 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 ความส าเร็จของท้ัง ๒ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๑ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
อาคารเรียนแผนกประถมศึกษา  ตึกธุรการ โรงอาหารและบริเวณโรงเรียนอนุบาลวิชชากร  

 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
มีการส ารวจซ่อมแซมพัสดุอุปกรณ์
ให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า 
โรงเรียนมีพัสดุอุปกรณ์ 
สาธารณูปโภคให้ครูและผู้เรียนใช้
อย่างเพียงพอเหมาะสม 

ประเมินความพึงพอใจของครู
และผู้เรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดท าโครงการน าเสนอผู้บริหาร ๒๕ มี.ค. ๖๒ - นายทักษกร 
๒ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วางแผนการ

ปฏิบัติงาน 
๓๐ มี.ค. ๖๒ - นายทักษกร 

๓ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามปฏิทิน ๒๕ พ.ค. ๖๒ - นายทักษร 
๔ กิจกรรมส ารวจพัสดุและซ่อมบ ารุง ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
๒๐,๐๐๐  นายทักษกร 

๕ กิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ าประหยัด
ไฟฟ้า 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๑,๐๐๐   นายทักษกร 

๖ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นายทักษกร 
รวมทั้งหมด ๒๑,๐๐๐  - 



 ๒๖๙ 

๘.งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้จ านวน  ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพนับาทถ้วน) 
 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ โรงเรียนมีพัสดุอุปกรณ์ สาธารณูปโภคให้ครูและผู้เรียนใช้อย่างเพียงพอ เหมาะสม 
 ๙.๒ ครูและผู้เรียนเห็นความส าคัญของการใช้น้ า–ไฟฟ้าอย่างประหยัดสามารถน าความรู้เกี่ยวไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นายทักษกร อินต๊ะสม)    
   

                                   ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   
                                            (นางประภัสสร         เนียมรัตน์) 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๐ 

ล าดับท่ี ๒๐.๑ : กิจกรรมส ารวจพัสดุและซอ่มบ ารุง 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นายทักษกร อินต๊ะสม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและประกัน 
                                             คุณภาพ 
กลยุทธท่ี  : ๓.๔ 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ ส ารวจและซ่อมแซมพัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้มีการใช้งานคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 
 ๑.๒ จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ เหมาะสมกับการใช้งาน 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย   
อาคารเรียนแผนกประถมศึกษา ตึกธุรการ โรงอาหารและบริเวณโรงเรียนอนุบาลวิชชากร  

  

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ร้อยละ ๘๓ มีการส ารวจและซ่อมแซมพัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ 
 ๓.๒ ร้อยละ ๘๕ จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ เหมาะสมกับการใช้งาน 
 โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 อาคารเรียนแผนกประถมศึกษา ตึกธุรการ โรงอาหารและบริเวณโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๑ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๑๐ พ.ค. ๖๒ - นายทักษกร 

๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๓ พ.ค. ๖๒ - นายทักษกร 
๓ ส ารวจและซ่อมแซมพัสดุอุปกรณ์ ตลอดปีการศึกษา 

๖๒ 
๕,๐๐๐  ครูประจ าช้ันและนักการ

ภารโรง 
๔ จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ตลอดปีการศึกษา 

๖๒ 
๑๐,๐๐๐  ผู้จัดการ 

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นายทักษกร 
รวมทั้งหมด  ๑๕,๐๐๐  - 

 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ โรงเรียนมีพัสดุอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 ๙.๒ โรงเรียนมีพัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ เหมาะสมกับการใช้งาน 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นายทักษกร อินต๊ะสม))                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๒ 

ล าดับท่ี ๒๐.๒ : กิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้า 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม: นายทักษกร อินต๊ะสม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา: การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและประกัน 
คุณภาพ 
กลยุทธท่ี  : ๓.๔  

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ ครูและผู้เรียนเห็นความส าคัญของการใช้น้ า–ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
 ๑.๒ ผู้เรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการประหยัดน้ า-ไฟฟ้าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
 ครูและผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๗ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้า 
 ๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๗๗ น าความรู้เกี่ยวกับการประหยัดน้ า-ไฟฟ้าไปใช้ชีวิตประจ าวันได้  
 โดยให้ความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกัน มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๗ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 อาคารเรียนแผนกประถมศึกษา แผนกอนุบาล ตึกธุรการ โรงอาหารและบริเวณโรงเรียนอนุบาลวิชชากร  
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๓ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑๐ พ.ค. ๖๒ - นายทักษกร 
๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๕ พ.ค. ๖๒ - นายทักษกร 
๓ จัดท าป้ายรณรงค์ประหยัดน้ า -

ไฟฟ้า 
ตลอดปีการศึกษา 

๖๒ 
๑,๐๐๐ นายทักษกร 

๔ กิจกรรมวาดภาพระบายสีรณรงค์
ประหยัดน้ า -ไฟฟ้า 

๒๖พ.ค. ๖๒ ๑,๐๐๐ นายทักษกร 

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ -  นายทักษกร 
รวมทั้งหมด  ๒,๐๐๐  - 

 

๘.งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 

๙.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ครูและผู้เรียนเห็นความส าคัญของการใช้น้ า–ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

 ๙.๒ ผู้เรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการประหยัดน้ า-ไฟฟ้าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นายทักษกร อินต๊ะสม))                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๔ 

ล าดับท่ี ๒๑ : โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางประภัสสร เนียมรัตน์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการและการประกันคุณภาพ 
พันธกิจท่ี : ๗ 
กลยุทธ์ท่ี : ๕.๖ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้าน
คุณภาพการศึกษาตามหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  อีกท้ังกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๑๔ ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและให้จัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 ดังนั้น เพื่อสนองต่อ พ.ร.บ. และเพื่อให้การบริการจัดการของโรงเรียนเป็นไปตามกฎกระทรวงอย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพือ่เป็นกลไกลส าคัญในการสะท้อนจุดเด่น จุดควรพัฒนา ซึ่ง
ส่งผลดีให้สถานศึกษาสามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างถูกทิศทาง 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑เพื่อด าเนินการก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๒.๒เพื่อวางแผนก าหนดบุคคล เครื่องมือ ระยะเวลา เพื่อด าเนินการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 
 ๒.๓เพื่อด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๒.๔เพื่อจัดท ารายงานประเมินตนเองท่ีเป็นรายงานประจ าปีเสนอต่อกรรมการบริหาร หน่วยงานต้น
สังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 ๒.๕เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนาจัดท าเป็นข้อเสนอแนะใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาในแต่ละปี 
 
 
 
 



 ๒๗๕ 

๓. เป้าหมาย 

  ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นระบบโดยครูทุกคนมีส่วนร่วมร้อยละ 100 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ครู  บุคลากร  นักเรียน  ผู้ปกครองและ
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม  
ได้ทราบจุดเด่นจุดท่ีควรปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนโดยการระดมความคิดจากครูและบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน 
 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
    ความส าเร็จของโครงการ มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๔ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
๑. โรงเรียนมี แผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจ าปี ๒๕๖๒ ท่ีเหมาะสม 
 

๒. มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเผยแพร่ผล
การด าเนินงาน 
๓. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

- การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม/ประเมิน
โครงการ 
- ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐาน 
 

- แบบประเมินโครงการ 
- แบบสรุปรายงาน 

 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๖ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ ๑พ.ค.๖๒ - นางประภัสสร 
๒. ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วางแผนปฏิบัติงาน

เรื่องการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๗พ.ค.๖๒ - นางประภัสสร 

๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

พ.ค.๖๒-มิ.ย.
๖๒ 

๓,๕๐๐ นางประภัสสร 

๓. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและให้บริการ พ.ค.๖๒-มิ.ย.
๖๒ 

๓,๕๐๐ นางประภัสสร 

๔. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาและจัดท ารายงานผลการประเมิน
(SAR) 

๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางประภัสสร 

รวมทั้งหมด ๗,๐๐๐  

 
๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๗,๐๐๐บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๗ 

๙.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ โรงเรียนได้ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๙.๒  โรงเรียนมีการวางแผนก าหนดบุคคล เครื่องมือ ระยะเวลา เพื่อด าเนินการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

๙.๓ โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๙.๔ โรงเรียนจัดท ารายงานประเมินตนเองท่ีเป็นรายงานประจ าปีเสนอต่อกรรมการบริหาร หน่วยงาน

ต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
๙.๕ โรงเรียนมีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนาจัดท าเป็นข้อเสนอแนะใช้เป็นข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาในแต่ละปี 
 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางประภัสสร  เนียมรัตน์)    
   

      ลงช่ือ...........................................................ผู้อนมุัติโครงการ   
      (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๗๘ 

ล าดับท่ี ๒๒ :  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทักษกรอินต๊ะสม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การปลูกฝังผู้เรียนด้านลักษณะท่ีพึง 
ประสงค ์
พันธกิจท่ี :๓   
กลยุทธท่ี :๓.๓ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทย

เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญาท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของทาง

สายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณพอมีพอกินพอมีพอใช้ความ

มีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน

ตัดสินใจ และกระท าในส่ิงท่ีควรจะเป็นเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และ

ความเปล่ียนแปลงต่างๆ 

 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถคู่คุณธรรม  ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง  ในการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนอนุบาลวิชชากรได้ก าหนดนโยบายพัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  มีทักษะใน

การท างานและรักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  สร้างและพัฒนา

งานตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  โรงเรียนอนุบาลวิชชากรจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
 ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 

 



 ๒๗๙ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ๗๒ มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 

๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ๗๓ สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 

๓.๑.๓นักเรียนรอ้ยละ๗๑มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ๓.๒.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.๒.๒ นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓.๒.๓มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 ความส าเร็จของ ๑ กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อบกว่าร้อยละ ๗๓ 
 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนร้อยละ๗๐มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่
อย่างพอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 

-การทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
- การประเมินการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
- การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- แบบทดสอบ 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
- แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 



 ๒๘๐ 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดท าโครงการน าเสนอผู้บริหาร ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ - นายทักษกร 
๒ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วาง

แผนการปฏิบัติงาน 
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ - นายทักษกร 

๓ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
ปฏิทิน 

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ - นายทักษกร 

๔ กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๖๐๐ นายทักษกร 

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ - นายทักษกร 
รวมทั้งหมด  ๖๐๐  - 

 
๘. งบประมาณการเพ่ือการด าเนินงาน 
 งบประมาณท่ีใช้ จ านวน ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้อย่างถูกต้อง 
 ๙.๒ นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบเกื้อกูล 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นายทักษกร อินต๊ะสม)    
                                 ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   

                                            (นางประภัสสร         เนียมรัตน์) 
 
 
                                      



 ๒๘๑ 

ล าดับท่ี  ๒๒.๑ :  กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม  
ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม: นายทักษกรอินต๊ะสม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : : การปลูกฝังผู้เรียนด้านลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธท่ี  : ๓ 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน  และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
 ๑.๒ นักเรียนได้ตระหนักถึงการออม และใช้เงินอย่างถูกวิธี 
 ๑.๓ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักเรียนภายใต้แนวคิด  “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้จักให้” 
 ๑.๔ นักเรียนมีความตระหนักว่าการออมเป็นการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย   
 ผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
  

๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๒ มีนิสัยรักการประหยัดอดออม  และรู้จักการใช้จ่ายเงิน 
 ๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๗๔ มีเงินออมเป็น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 

โดยความส าเร็จท้ัง ๒ ข้อ เฉล่ียรวมกันมีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๓ 
 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
๖. สถานท่ีท่ีใช้ 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 
  

 



 ๒๘๒ 

๗. ข้ันตอนด าเนินงาน 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง / วางแผนการ

ปฏิบัติงาน 
๑๐ พ.ค. ๖๒ - นายทักษกร 

๒ ประชาสัมพันธ์  ๑๓ พ.ค. ๖๒ - นายทักษกร 
๓ ประสานงานธนาคารออมสินสาขาหินกองเปิด

บัญชีเงินฝากของนักเรียนทุกคน 
ต้นปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
- นายทักษกร 

๔ บันทึกรายละเอียดการฝากเงินของนักเรียนใน
สมุดเงินฝากธนาคารออมสิน 

ทุกเดือน@ ๑ ครั้ง  ครูประจ าช้ัน 

๕ สรุปผลการฝากเงิน ให้ผู้รับผิดชอบ ๒๘ ก.พ. ๖๓ - ครูประจ าช้ัน 
๖ ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร/ของรางวัล ๕ มี.ค. ๖๓ ๖๐๐  นายทักษกร 
๗ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 

- กระดาษ / รูปภาพ 
๒๒ มี.ค. ๖๓ - นายทักษกร 

รวมทั้งหมด  ๖๐๐  - 
 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้จ านวน ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) 
 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น 
 ๙.๒ นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการท างาน สามารน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได 
 ๙.๓ มีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 

      (นายทักษกร อินต๊ะสม))                          (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 



 ๒๘๓ 

ล าดับท่ี ๒๓:  โครงการส่งเสรมิประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางประภัสสร  เนยีมรัตน ์

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา :ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
                                            จัดการและการประกันคุณภาพ 

พันธกิจท่ี : ๗,๘ 

กลยุทธ์ท่ี : ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๕, ๕.๖,๕.๙ 

๑.หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีเป็นคนดี มีความรู้ 
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดเงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูป
การศึกษาโดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ ให้บุคลากรหลากหลายฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา มีการกระจายอ านาจในการบริหารแบ่งออกเป็นหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นงานฝ่ายวิชาการ งาน
บริหารบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด
ท่ี ๕ ส่วนท่ี ๑ มาตราท่ี ๓๙ว่าไว้ว่า 

“มาตรา ๓๙ ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง” 

ตามหลักการดังกล่าวโรงเรียนจึงต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักกระจาย
อ านาจ เน้นบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ท้ังการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการ
สอน การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ จัดบรรยากาศ ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ในโรงเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้โดยท่ีมีผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ๒.๒ เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

 



 ๒๘๔ 

๓. เป้าหมาย 

 ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 

ความส าเร็จของท้ัง  ๔  กิจกรรม มีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
๑. โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเผยแพร่
ผลการด าเนินงาน 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทร่วมและทราบ
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 
๓. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบทันสมัย พร้อมใช้ 
๔โรงเรียนการนิเทศระบบบริหารท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม/ประเมิน
โครงการ 
 

- แบบประเมินโครงการ 
- แบบสรุปรายงาน 

 

 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๖. สถานท่ีใช้ด าเนินงาน 

 ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

 

 

 

 



 ๒๘๕ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดท าโครงการเสนอแก่ผู้บริหาร ๑พ.ค.๖๒ - นางประภัสสร 

๒ ประชุมช้ีแจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง / วางแผนในการ
ปฏิบัติงาน 

๗พ.ค. ๖๒ - นางประภัสสร 

๓ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๑๐พ.ค. ๖๒ ๑,๐๐๐ นางประภัสสร 

๔ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ๓,๕๐๐  นางประภัสสร 

๕ พัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๙,๐๐๐  นางประภัสสร 

๖ นิเทศระบบบริหารจัดการ ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๕,๐๐๐  นางประภัสสร 

๗ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางประภัสสร 

รวมทั้งหมด  ๑๘,๕๐๐  

 

๘. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีใช้ ๑๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๘๖ 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน 

๙.๑ โรงเรียนอนุบาลวิชชากรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น  

๙.๒ บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางประภัสสร  เนียมรัตน์)    
   

                                 ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ   
                                              (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๘๗ 

ล าดับท่ี ๒๓.๑  : กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางประภัสสร เนยีมรัตน์ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการและการประกัน 
คุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี : ๕.๒ 

๑.วัตถุประสงค์ 

 เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
บรรลุตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 

 ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

๓.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากรสามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบรรลุตาม
มาตรฐานร้อยละ ๗๒ 

 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 

 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 ๑๖-๑๗  พ.ค. ๒๕๖๒ 

 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 

 ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 



 ๒๘๘ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี รายการ/กิจรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดประชุมเตรียมงานแผนปฏิบัติการ ๗พ.ค. ๖๒ - นางประภัสสร 

๒ ติดต่อวิทยากรและเตรียมสถานท่ี ๒-๑๕ พ.ค. ๖๒ - นางประภัสสร 

๓ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๒-๑๕ พ.ค. ๖๒ - นางประภัสสร 

๔ จัดอบรมการท าแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๑๖-๑๗ พ.ค. 
๖๒ 

๑,๐๐๐ นางประภัสสร 

๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางประภัสสร 

รวมทั้งหมด  ๑,๐๐๐   

 

๘. งบประมาณ 

 เงินงบประมาณท่ีใช้๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนอนุบาลวิชชากรสามารถจัดการศึกษาได้ตรงกับความต้องการของชุมชนและบรรลุตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

 

 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางประภัสสร  เนียมรัตน์)                       (นางประภัสสร เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๙ 

ล าดับท่ี ๒๓.๒ : กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

ช่ือผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางประภัสสร  เนียมรัตน์ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการและการประกัน 
คุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี : ๕.๑,๕.๙ 

๑.วัตถุประสงค์ 

 เพื่อวางแผนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 

๓.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ ๗๒ มีบทบาทร่วมในการจัดการศึกษาสถานศึกษา 

๔. เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 

 แบบส ารวจความพึงพอใจ 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 

 ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

 

 



 ๒๙๐ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดประชุมเตรียมงานแผนปฏิบัติการ ๗ พ.ค. ๖๒ - นางประภัสสร 

๒ ประชาสัมพันธ์การประชุม ๑๐ พ.ค. ๖๒ - นางประภัสสร 

๓ จัดการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี ๑ 
๑๔ มิ.ย. ๖๒ 

ภาคเรียนท่ี ๒ 
๑๕ พ.ย. ๖๒ 

๓,๕๐๐  นางประภัสสร 

๔ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางประภัสสร 

รวมทั้งหมด ๓,๕๐๐   

 

๘. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีใช้   ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวิชชากรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางประภัสสร  เนียมรัตน์)                       (นางประภัสสร เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 



 ๒๙๑ 

ล าดับท่ี ๒๓.๓ : กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางประภัสสร  เนียมรัตน์ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการและการประกัน 
คุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี : ๕.๓ 

๑.วัตถุประสงค์ 

 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรและครูโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

๓.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากรมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันร้อยละ ๗๒ 

 

๔.เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 

 แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 

 ฝ่ายธุรการ  โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 



 ๒๙๒ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดประชุมเตรียมงานแผนปฏิบัติการ ๗ พ.ค. ๖๒ - นางประภัสสร 

๒ จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ 

เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล 

จัดท า Website น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของโรงเรียนให้มีความ
ทันสมัยและมีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันเพื่อ
เผยแพร่ 

จัดท าปรับปรุงข้อมูลแต่ละด้านให้มีความ
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากข้ึน 

ตลอดปี
การศึกษา 

๙,๐๐๐  นางประภัสสร 

๓ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค.๖๓ - นางประภัสสร 

รวมทั้งหมด  ๙,๐๐๐   

 

๘. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณท่ีใช้๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนอนุบาลวิชชากรมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนเป็นปัจจุบันครอบคลุมงานท้ัง ๔ ฝ่ายสามารถ
น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถให้บริการข้อมูล
สารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่นได้ 

 

 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางประภัสสร  เนียมรัตน์)                       (นางประภัสสร เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 



 ๒๙๓ 

ล าดับท่ี ๒๓.๔  : กิจกรรมนิเทศระบบบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางประภัสสร  เนียมรัตน์ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการและการประกัน 
คุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี : ๕.๑,๕.๒,๕.๓,๕.๕ 

๑.วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรกลุ่มผู้บริหารและงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

๓.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

โรงเรียนอนุบาลวิชชากรมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๗๒ 

 

๔.เครื่องมือประเมินความส าเร็จ 

 แบบประเมินการบริหารจัดการ 

 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๖. สถานท่ีท่ีใช้ 

 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 



 ๒๙๔ 

๗. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดประชุมเตรียมงานแผนปฏิบัติการ ๗ พ.ค. ๖๒ - นางประภัสสร 

๒ ติดตามงานฝ่ายบริหาร ตลอดปี
การศึกษา 

๕,๐๐๐  นางประภัสสร 

๓ ตรวจสอบงานฝ่ายบริหาร ตลอดปี
การศึกษา 

- นางประภัสสร 

๔ สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ - นางประภัสสร 

รวมทั้งหมด  ๕,๐๐๐  

 

๘. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีใช้๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนอนุบาลวิชชากรมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองต่อ
แผนพัฒนาคุณภาพและความคาดหวังของผู้ปกครอง ชุมชน 

 

 

        ลงช่ือ............................................................                ลงช่ือ........................................................... 
      (นางประภัสสร  เนียมรัตน์)                       (นางประภัสสร เนียมรัตน์) 

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 

 
 
 
 

 



 ๒๙๕ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

แผนการด าเนินงานรายสัปดาห ์:  
ต้ังแต่วันท่ี ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึงวันท่ี๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ภาคเรียนที่ ๑  
เดือน/พ.ศ. กิจกรรม 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

๑.๑ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
๑.๒ กิจกรรมอ่านเก่งได้ดาว 
๑.๓ กิจกรรมคัดลายมือ 
๑.๔ กิจกรรม English is fun 
๑.๖ กิจกรรมจิตรกรน้อย 
๑.๘ กิจกรรมท่องค าคล้องจอง 
๒.๔ กิจกรรมเกมการศึกษา 
๒.๕ กิจกรรมเล่นน้ าเล่นทราย 
๓.๑ กิจกรรมทดสอบเชาว์ปัญญา 
๙.๒ กิจกรรมแจกผ้าตัดแบบฟอร์ม 
๙.๓ กิจกรรมลูกครูเรียนฟร ี
๑๐.๑. กิจกรรมแสงธรรมน าชีวิต 
๑๑.๓ กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
๑๔.๓ กิจกรรมอ่านได้ตอบเก่ง 
๑๕.๖ กิจกรรมช่ังน้ าหนักส่วนสูง 
๒๑.๔ กิจกรรมผนึกพลังเยาวชนต้านภัยไข้เลือดออก 
๒๔.๑กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 
๒๕.๑ กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ๑.๑ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
๑.๒ กิจกรรมอ่านเก่งได้ดาว 
๑.๓ กิจกรรมคัดลายมือ 
๑.๔ กิจกรรมEnglish is fun 
๑.๕ กิจกรรมเล่านิทาน 
๑.๖ กิจกรรมจิตรกรน้อย 
๑.๘ กิจกรรมท่องค าคล้องจอง 
๒.๔ กิจกรรมเกมการศึกษา 



 ๒๙๖ 

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (ต่อ) ๔.๓ กิจกรรมอนุบาลต้านยาเสพติด 
๕.๑ กิจกรรมไหว้คร ู
๖.๑ กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
๑๔.๓ กิจกรรม่านได้ตอบเก่ง 
๑๔.๗ กิจกรรมวันสุนทรภู ่
๑๔.๘ กิจกรรม English for you  
๑๕.๑ กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด 
๑๕.๖ กิจกรรมช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
๑๖.๑ กิจกรรมวันไหว้คร ู
๑๖.๙ กิจกรรมสภานักเรียน 
๒๑.๔ กิจกรรมผนึกพลังเยาวชนต้านภัยไข้เลือด 
๒๑.๖ กิจกรรมซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟและ
แผ่นดินไหว 
๒๔.๑ กิจกรรทเด็กดีมีเงินออม 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ๑.๑ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
๑.๒ กิจกรรมอ่านเก่งได้ดาว 
๑.๓ กิจกรรมคัดลายมือ 
๑.๔ กิจกรรม English for you 
๑.๖ กิจกรรมจิตรกรน้อย 
๑.๘ กิจกรรมท่องค าคล้องจอง 
๒.๔ กิจกรรมเกมการศึกษา 
๕.๖ กิจกรรมวันอาฬหบูชา/เข้าพรรษา 
๑๔.๓ กิจกรรมอ่านได้ ตอบเก่ง 
๑๔.๗ กิจกรรมวันสุนทรภู ่
๑๔.๘ กิจกรรม English for you 
๑๕.๑ กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด 
๑๕.๖ กิจกรรมช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
๑๖.๑ กิจกรรมวันไหว้คร ู
๑๖.๙ กิจกรรมสภานักเรียน 
๒๑.๔ กิจกรรมผนึกพลังเยาวชนต้านภัยไข้เลือดออก 
๒๑.๖ กิจกรรมซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ 
๒๔.๑ กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 



 ๒๙๗ 

 
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ๑.๑ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 

๑.๒ กิจกรรมอ่านเก่งได้ดาว 
๑.๓ กิจกรรมคัดลายมือ 
๑.๔ กิจกรรม English for you 
๑.๕ กิจกรรมเล่านิทาน 
๑.๖ กิจกรรมจิตรกรน้อย 
๑.๘ กิจกรรมท่องค าคล้องจอง 
๒.๔ กิจกรรมเกมการศึกษา 
๕.๔ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๑๔.๓ กิจกรรมอ่านได้ตอบเก่ง 
๑๔.๖ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
๑๕.๖ กิจกรรมช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
๑๖.๓ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๒๑.๔ กิจกรรมผนึกพลังเยาวชนต้านภัยไข้เลือดออก 
๒๑.๖ กิจกรรมซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟและ
แผ่นดินไหว 
๒๔.๑ กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 

เดือนกันยาน ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
๑.๒ กิจกรรมอ่านได้ตอบเก่ง 
๑.๓ กิจกรรมคัดลายมือ 
๑.๔ กิจกรรม English for you 
๑.๖ กิจกรรมจิตรกรน้อย 
๑.๘ กิจกรรมท่องค าคล้องจอง 
๑.๙ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
๒.๔ กิจกรรมเกมการศึกษา 
๓.๒ กิจกรรมวัดผลด้านวิชาการ 
๓.๓ กิจกรรมวัดผลด้านพัฒนาการ 
๖.๒ กิจกรรมเด็กดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๗.๑ กิจกรรมหนูน้อยเจ้าระเบียบ 
๗.๒ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
๗.๓ กิจกรรมหนูน้อยซื่อสัตย ์



 ๒๙๘ 

เดือนกันยายน ๒๕๖๑ (ต่อ) ๗.๔ กิจกรรมหนูน้อยนักประหยัด 
๘.๖ กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๔.๓  กิจกรรมอ่านได้ ตอบเก่ง  
๑๔.๘ กิจกรรม English for you 
๑๕.๖ กิจกรรมช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
๒๑.๓ กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว 
๒๑.๔ กิจกรรมผนึกพลังเยาวชนต้านภัยไข้เลือดออก 
๒๔.๑ กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 

เดือนตุลาคม๒๕๖๑ ๑๐.๓  กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยี 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑.๑ กิจกรรมคณิตเร็ว 

๑.๒ กิจกรรมอ่านเก่งได้ดาว 
๑.๓ กิจกรรมคัดลายมือ 
๑.๔ กิจกรรม English for you 
๑.๕ กิจกรรมเล่านิทาน 
๑.๖ กิจกรรมจิตรกรน้อย 
๑.๘ กิจกรรมท่องค าคล้องจอง 
๒.๔ กิจกรรมเกมการศึกษา 
๕.๒ กิจกรรมลอยกระทง 
๑๔.๓ กิจกรรมอ่านเก่งได้ดาว 
๑๕.๖ กิจกรรมช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
๑๖.๔ กิจกรรมวันลอยกระทง 
๒๑.๔ กิจกรรมผนึกพลังเยาวชนต้านภัยไข้เลือดออก 
๒๑.๖ กิจกรรมซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟและ
แผ่นดินไหว 
๒๔.๑ กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 

เดือนธนัวาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
๑.๒ กิจกรรมอ่านเก่งได้ดาว 
๑.๓ กิจกรรมคัดลายมือ 
๑.๔ กิจกรรม English for you 
๑.๕ กิจกรรมเล่านิทาน 
๑.๖ กิจกรรมจิตรกรน้อย 
๑.๘ กิจกรรมท่องค าคล้องจอง 



 ๒๙๙ 

เดือนธนัวาคม๒๕๖๑ (ต่อ) ๒.๔ กิจกรรมเกมการศึกษา 
๕.๒ กิจกรรมลอยกระทง 
๑๑.๑ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
๑๑.๒ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
๑๔.๓ กิจกรรมอ่านได้ ตอบเก่ง 
๑๔.๔ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
๑๕.๒ กิจกรรมกีฬาสี 
๑๕.๖ กิจกรรมช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
๑๖.๕ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
๒๑.๔ กิจกรรมผนึกพลังเยาวชนต้านภัยไข้เลือดออก 
๒๔.๑ กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 

เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ๑.๑ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
๑.๒ กิจกรรมอ่านเก่งได้ดาว 
๑.๓ กิจกรรมคัดลายมือ 
๑.๔ กิจกรรม English for you 
๑.๕ กิจกรรมเล่านิทาน 
๑.๖ กิจกรรมจิตรกรน้อย 
๑.๘ กิจกรรมท่องค าคล้องจอง 
๒.๓ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
๒.๔ กิจกรรมเกมการศึกษา 
๑๔.๓ กิจกรรมอ่านได้ตอบเก่ง 
๑๕.๖ กิจกรรมช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง 
๑๙ โครงการทัศนศึกษา 
๒๑.๔ กิจกรรมผนึกพลังเยาวชนต้านภัยไข้เลือดออก 
๒๑.๖ กิจกรรมซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟและ
แผ่นดินไหว 
๒๔.๑ กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 

 
 
 
 
 



 ๓๐๐ 

 

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๒.๔ กิจกรรมเกมการศึกษา 
๓.๒  กิจกรรมวัดผลด้านวิชาการ 
๓.๓ กิจกรรมวัดผลด้านพัฒนาการ 
๔.๒ กิจกรรมอนุบาลประสานเสียง 
๗.๑ กิจกรรมอนุบาลต้านยาเสพติด 
๗.๒ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
๗.๓ กิจกรรมหนูน้อยซื่อสัตย ์
๗.๔ กิจกรรมหนูน้อยนักประหยัด 
๘.๔ กิจกรรมห้องโสตทัศนศึกษา 
๘.๖ กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุบาล 
๑๓.๔ กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประถม 
๑๔.๓ กิจกรรมอ่านได้ตอบเก่ง 
๑๔.๘ กิจกรรม English for you 
๑๕.๓ กิจกรรมประถมเสียงทอง 
๑๕.๖ กิจกรรมช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
๑๖.๖ กิจกรรมปัจฉิมอ าลา 
๒๑.๓ กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว 
๒๑.๔ กิจกรรมผนึกพลังเยาวชนต้านภัยไข้เลือดออก 
๒๔.๑ กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 

เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ๑.๑ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
๑.๒ กิจกรรมอ่านเก่งได้ดาว 
๑.๓ กิจกรรมคัดลายมือ 
๑.๔ กิจกรรม English for you 
๑.๖ กิจกรรมจิตรกรน้อย 
๑.๘ กิจกรรมท่องค าคล้องจอง 
๒.๔ กิจกรรมเกมศึกษา 
๕.๓ กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
๑๔.๓ กิจกรรมอ่านได้ตอบเก่ง 
๑๕.๖ กิจกรรมชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 
๒๑.๔ กิจกรรมผนึกพลังเยาวชนต้านภัยไข้เลือดออก 
๒๑.กิจกรรมซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟและแผน่ดินไหว 
๒๓.โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒๔.๑กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 



 ๓๐๑ 

 
 

 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
 

๑๐.๔ กิจกรรมพัฒนาแบบทดสอบ 
๑๓.๑ กิจกรรมเทคนิคการสอน 
๑๓.๕ กิจกรรมนิเทศการสอน 
๑๔.๙ กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์ 
๒๐.๑ กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความ/ค าขวัญ 
เรื่องระเบียบวินัย 
๒๑.๒ กิจกรรมผลิตส่ือน่ารู้ 
๒๑.๕ กิจกรรมต้นไม้เสริมปัญญา 
๒๕.๒ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ตลอดปีการศึกษา 

๙.๑ กิจกรรมอาหารกลางวันฟร ี
๑๐.๒ กิจกรรมพัฒนาคร ู
๑๒.๑ กิจกรรมเขียนสวยติดบอร์ด 
๑๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาพัฒนาทักษะลายมือ 
๑๓.๒ กิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ 
๑๓.๓ กิจกรรมการสอนแบบโครงการและสืบค้น 
๑๓.๖ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบ
ระดับชาติ 
๑๔.๑ กิจกรรมคลินิกการอ่านเขียน 
๑๔.๒ กิจกรรมอ่านเขียนจ าได้ 
๑๕.๔ กิจกรรมหนูน้อยฟนัสวย 
๑๕.๕ กิจกรรมแอโรบิก 
๑๖.๗ กิจกรรมอบรมคุณธรรมวันศุกร ์
๑๖.๘ กิจกรรมบันทึกความดี 
๑๗ โครงการอาหารกลางวัน 
๑๘ โครงการจิตอาสา 
๒๐.๒ กิจกรรมเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย 
๒๐.๓ กิจกรรมเวรประจ าวันและอบรมหน้าเสาธง 
๒๑.๑ กิจกรรมการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะ 
๒๒.๑ กิจกรรมส ารวจพสัดุและซ่อมบ ารุง 
๒๒.๒ กิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ า ไฟฟ้า 
๒๔.๒ กิจกรรมปลูกผักสวนครัวแบบสวนผสม 
๒๕.๓ กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

๒๕.๔ กิจกรรมนิเทศระบบบริการจัดการ 



 ๓๐๒ 

สรุปการใช้งบประมาณ(ประมาณการ)เพ่ือพัฒนา 
 ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการที่ ค่าใช้จ่าย งบประมาณการ 
(บาท) 

๑. เงินเดือนครู/บุคลากร/คนงาน 5,188,214.00 
๒. ค่าพัฒนาอาคารสถานท่ี 447,125.00 
๓. ค่าสาธารณูปโภค 312,985.54 
๔. ค่าพัฒนาบุคลากร 159,350.00 
๕. ค่าส่ือการสอน 433,320.00 
๖. ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม 201,800 
๗. ค่าสวัสดิการครูและบุคลากร 124,000.00 
๘. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ 253,519.00 

             ยอดรวมประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในปี ๒๕๖๐ 6,888,000 
             ยอดรวมการใช้งบประมาณท่ีเกิดขึ้นจริงในปี ๒๕๖๐ 994,362 



 ๓๐๓ 

ค ารับรองข้อมูลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสู่การปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติให้น าไปใช้ด าเนินการต่างๆ     
จากกรรมการบริหารเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมีความเหมาะสม เป็นไปได้ในการน าสู่การปฏิบัติ 
ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแผนปฏิบัติการประจ าปีเรียบร้อยแล้ว   

                  
              การอนุมัติแผนเพื่อน าสู่การปฏิบัติ 

 
   อนุมัติ 
   ไม่อนุมัติ 

 
 
 

ลงช่ือ........................................................              ลงช่ือ..........................................................    
         (..............................................)                           (…………………..………………)                                         

                           กรรมการบริหาร                                               กรรมการบริหาร                                             
      วันท่ี ...... เดือน................ พ.ศ.๒๕๖๑                      วันท่ี …… เดือน.................. พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

      

                                                                  
                                            ลงช่ือ........................................................  
                                                      (………………………….………) 
                                                       ประธานกรรมการบริหาร   
                                                   วันท่ี …… เดือน.................. พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 
 
                                           ลงช่ือรับทราบ........................................... 
                     (………………………………………) 
                                                                    ผู้อ านวยการ 
                                                      วันท่ี …… เดือน.................. พ.ศ.๒๕๖๑ 



 ๓๐๔ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโรงเรยีนอนุบาลวิชชากร 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ 

๑ ดร.ศุภริณี อ าภรณ์   

๒ นางสายฝน จันทร์แก้ว   

๓ นางจิรปรียา สุขประทิว   

๔ พ.ต.ท. บุญช่วย โพธ์ศรี   

๕ นายเดชา ช่ืนแช่มช้อย   

๖ นางสุภาพ ศรีพิทักษ์   

๗ นางณัจฉรียา บุญศรี   

๘ นางสาวสมจิต สมถวิล   

๙ นางประภัสสร เนียมรัตน ์   
 


