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ประวตัิโรงเรียน 
 โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั  เดิมช่ือว่า  โรงเรียนบา้นเขาวงั  ตั้งอยู่ระหว่างบา้นคลองกวางกบั
บา้นเขาวงั  ซ่ึงตั้งอยู่ในหมู่ท่ี  10  ต าบลปลกัหนู  อ าเภอนาทวี  จงัหวดัสงขลา  ต่อมาไดแ้ยกพื้นท่ีปลกัหนู
เป็นต าบลใหม่ช่ือต าบลคลองกวาง  เม่ือปี พ.ศ. 2523  เป็นหมู่ท่ี  4  และเม่ือปี พ.ศ. 2526  ไดแ้ยกหมู่จากหมู่ท่ี 
4  เป็นหมู่ท่ี  6  คือบา้นคลองกวาง  อ าเภอนาทวี  จงัหวดัสงขลา   
 โรงเรียนน้ีสร้างขึ้นในสมยั  นายประเวศ  ราชฤทธ์ิ  เป็นนายอ าเภอนาทวี   
นายสวา่ง  หอมอุทยั  เป็นครูใหญ่ไดถู้กยบุเม่ือวนัท่ี  4   มีนาคม  2514  วนัท่ี  5  มิถุนายน  2515 
นายฉุ้น   พุทะรักษา  เลขานุการกรรมการพฒันาหมู่บา้นขอเปิดโรงเรียน  โดยให้นายเสียง  เอียดเพชร  เป็น
ครูอาสาสมคัรสอน  เป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนบา้นเก่า  แต่เน่ืองจากมีอุปสรรคหลายประการก็ยุบเลิกไป
เม่ือวนัท่ี  22  มิถุนายน  2515 
 พ.ศ. 2517  พ.ต.เฐียร  แกว้นิตย ์ นายอ าเภอนาทวี  ไดข้อเปิดโรงเรียนอีกคร้ังหน่ึงไดเ้ปิดท าการ
สอนเม่ือวนัท่ี  17  พฤษภาคม  2517  พร้อมดว้ย  นายทอง  สิงห์หนู  หัวหน้าหมวดการศึกษาอ าเภอนาทวี  
นายแดง  ศิริโทวยั  เป็นครูใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  ป. 1 – 4 
 พ.ศ. 2521  ทางราชการให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สข.01/001  จ านวน  3  ห้องเรียน
พร้อมบา้นพกัครู  1  หลงั  แบบ สข. บ – 001  จ านวน  6  หอ้ง  มี นายรุ่น  ณ.แกว้  เป็นครูใหญ่ 
 พ.ศ. 2523  ทางราชการให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบก่ึงถาวร  แบบ  สข.01/002  จ านวน  
3  หอ้งเรียน  ไดข้ยายการศึกษาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โดยมี 
นายสมนึก  เพชรสุวรรณ  เป็นครูใหญ่ 
 พ.ศ. 2525  ทางราชการให้งบประมาณสร้างส้วม  1  หลงั  แบบ สข.  ส.001  จ านวน  2  ท่ีนั่ง   
งบประมาณ  13,000  บาท 
 พ.ศ. 2528  ทางราชการให้งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.202 – 2526  
จ านวน  1  หลงั  งบประมาณ  200,000  บาท โดยมี นายสัมผสั   สุรพนัเมธี   เป็นอาจารยใ์หญ่ 
 พ.ศ. 2529  นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง  กลุ่ม   “ราม – นาที”  ไดส้ร้างอาคารเรียนชัว่คราว  
ขนาด  3  หอ้งเรียน  งบประมาณ  60,000  บาท 
 พ.ศ.2533  ไดเ้ปิดท าการสอนชั้นเด็กเลก็  จ านวน  1  หอ้งเรียน   ตามความตอ้งการของชุมชนและ
นโยบายของรัฐบาล   โดยมี นายมนูญ   อคัรพงศ ์  เป็นอาจารยใ์หญ่ 
 พ.ศ.2536   ไดย้กเลิกการจดัการสอนชั้นเด็กเล็กเป็นชั้นอนุบาล  1  อนุบาล   2   โดยมีนายวรวิทย ์  
หอมอุทยัเป็นอาจารยใ์หญ่ 
 พ.ศ. 2539  ไดรั้บงบสร้างส้วม  1  หลงั  4  ท่ีนัง่  ในปีงบประมาณ  2539 
 พ.ศ. 2540  ทางโรงเรียนไดอ้ านวยความสะดวกใหชุ้มชนใชส้ถานท่ีในการเปิดชั้นอนุบาล  3  ขวบ   
โดยมีนายสมนึก   เพชรสุวรรณ   เป็นอาจารยใ์หญ่ 
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 พ.ศ. 2544  ทางราชการไดย้า้ยนายธีศิษฏ ์  คงจนัทร์   มาด ารงต าแหน่งอาจารยใ์หญ่ 
ต่อมาปรับเปล่ียนต าแหน่งเป็นต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน  
   11 ธันวาคม พ.ศ. 2551  ทางราชการได้ยา้ยนายสายณัร์  ชาลีผล  มาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ
โรงเรียนจนถึงวนัท่ี  17  มีนาคม  2558   
 18  มีนาคม  2558  นางศิริรัตน์   ประทีปเกาะ  ต าแหน่งครูโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั  รักษา
ราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั 
 20  กุมภาพนัธ์  2559   ทางราชการไดย้า้ยนายอนันต์  แดงเหมือน  มาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ
โรงเรียนจนถึงปัจจุบนั   
 ปัจจุบนัมีอาคารเรียน 3  หลงั 9 หอ้งเรียน 2 ห้องปฏิบติัการ ส้วม 2 หลงั  6 ท่ีนัง่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น
อนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี   6   มีขา้ราชการครู   9  คน  พนกังานราชการ   3  คน ครูอตัราจา้ง  2  คน 
นกัการภารโรง 1 คน ธุรการ 1 คน 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวงั ปี 263-2565 “เป็นโรงเรียนท่ีจัดสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัด
การศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน” 

พนัธกจิ 

1. จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

2. จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3. จดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม 
4. ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 
เป้าหมาย  

1. มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 2.  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 3.  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
 4.  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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 5.  ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 6.  สถานศึกษามีการใชแ้หล่งการเรียนรู้ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งคุม้ค่า 
 7.  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 8.  ผูเ้รียนไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรมและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.  ผูเ้รียนไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม  มีความส านึกในความเป็นชาติไทยมีจิตอาสาและอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

10. สถานศึกษามีการพฒันาการศึกษาตามจุดเนน้ของเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน 
ภาคใต ้

ค าขวญั 

    การเรียนน า  กิจกรรมเด่น 
    เนน้วินยั   ใฝ่สัมพนัธ ์

ปรัชญา 

“สร้างคนดี      มีความรู้        สู่สังคม” 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 
1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตร และส่งเสริมความสามารถ 

ดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังคุณธรรม มีความส านึกในความเป็นชาติไทย และมีวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ขยายโอกาสทางการศึกษา 
4.  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5 .  พัฒ น าป ระ สิ ท ธิภ าพ การบ ริห ารจัด ก าร ศึกษ า  ตามแน วท างก ารกระจายอ าน าจ  

หลกัธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

 

จุดเด่น  จุดด้อย  อุปสรรคและโอกาสของสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวงัมีโครงสร้างการบริหารองค์กรชัดเจน   ครูทุกคนมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป  มีความสามารถในการพฒันาด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ   มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเพียงพอ  ส่วนปัจจยัภายนอกเป็นโอกาส  จึงท าให้โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั  
สามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  องคก์รในชุมชนมีความเขม้แข็งให้ความร่วมมือในการพฒันา
ดา้นการศึกษาเป็นอยา่งดี  แต่การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศไม่ค่อยเป็นระบบ 
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อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ 
อตัลกัษณ์  ของนกัเรียนโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั  คือ  

“จิตอาสาเด่น  เน้นความพอเพยีง” 
 จิตอาสา  คือ  ผูท่ี้มีจิตใจท่ีเป็นผูใ้ห้  เช่น  ให้ส่ิงของ  ให้เงิน  ให้ความช่วยเหลือดว้ยก าลงัแรงกาย  

แรงสมอง  ซ่ึงเป็นการเสียสละ  ส่ิงท่ีตนมี  แมก้ระทัง่เวลา  เพื่อเผ่ือแผ่  ให้กบัส่วนร่วม  อีกทั้งยงัช่วยลด 
“อตัตา”  หรือความเป็นตวั  เป็นตน  ของตนเองลงไดบ้า้ง 
 ความพอเพียง  คือ  รู้จกัพอประมาณ  พออยู่  พอกิน  พอใช้  ประหยดั  และไม่เบียดเบียนตนเอง  
และผูอ่ื้น 
 

 - ตดัสินใจกระท าส่ิงต่างๆ  เพื่อใหเ้กิดความพอเพียงโดยใชเ้หตุผล  และพิจารณาดว้ยความรอบคอบ 
 - รู้จกัพอประมาณ  พออยู่  พอมี  พอกิน  พอใช ้ ประหยดั  และไม่เบียดเบียนตนเอง  และผูอ่ื้น 
 -  เตรียมใจใหพ้ร้อมรับผลกระทบและความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 -  มีความรู้และน าความรู้มาใชใ้นการวางแผนและด าเนินชีวิต 

 -  มีคุณธรรม  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  สามคัคี  และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
“ขยัน  ซ่ือสัตย์  ประหยัด  อดทน” 

 

         จุดเน้น  จุดเด่น   

         เนน้การจดัการเรียนการสอน  ปรับสภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการจดัการศึกษาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวงั 
ที่ตั้ง  โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  6  ต าบลคลองกวาง  อ าเภอนาทวี  จงัหวดัสงขลา  90160   
     ปัจจุบนัโรงเรียนมีขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนนกัเรียน  ดงัน้ี 
      1.  จ านวนนกัเรียน    129   คน 
      2.  จ านวนนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้นเรียนท่ีเปิดสอน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                   3.  มีนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม                  33     คน 
      4.  มีนกัเรียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ     129    คน 
      5.  จ านวนนกัเรียนต่อหอ้ง  (เฉล่ีย)                           14     คน 
      6.  อตัราส่วนครู :  นกัเรียน                                      1 : 9   คน 
      7.  จ านวนนกัเรียนท่ีลาออกกลางคนั(ปีปัจจุบนั)            -    คน 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับช้ัน 
เพศ ศาสนา 

รวม 
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม 

อนุบาลปีท่ี  1 5 4 7 2 9 
อนุบาลปีท่ี  2 0 7 6 1 7 
อนุบาลปีท่ี  3 6 5 10 1 11 

รวม 11 16 23 4 27 
ประถมศึกษาปีท่ี  1 9 7 12 4 16 
ประถมศึกษาปีท่ี  2 7 12 12 7 19 
ประถมศึกษาปีท่ี  3 14 10 21 3 24 
ประถมศึกษาปีท่ี  4 8 4 10 2 12 
ประถมศึกษาปีท่ี  5 7 8 12 3 15 
ประถมศึกษาปีท่ี  6 10 6 11 5 16 

รวม 55 47 78 24 102 

รวมทั้งส้ิน 66 63 101 28 129 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
         จ านวนข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าในสังกดั 

ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา วิชาเอก หน้าที่รับผิดชอบ 
1 นายอนนัต ์ แดงเหมือน ผอ.ร.ร. คศ.3 การศึกษา

มหาบณัทิต 
การบริหาร
การศึกษา 

บริหาร 

2 นางศิริรัตน์   ประทีปเกาะ ครู คศ.3 ค.บ. การประถมศึกษา - หวัหนา้กลุ่ม 
การบริหารทัว่ไป 
-ประจ าชั้น ป.6  

3 นางอมรรัตน์   ทองแกว้ ครู คศ.3 ค.บ. การศึกษาปฐมวยั -หวัหนา้กลุ่ม 
การบริหาร
งบประมาณ 
-เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
-ประจ าชั้นอ.3 

4 นายสมโชค  ศิริประภา ครู คศ.3 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

-หวัหนา้กลุ่ม 
การบริหาร 
บุคคล 
-ประจ าชั้น ป.3 

5 นางสาวสุภาพร  ยอดเพชร ครู คศ.2 คบ. คหกรรม ประจ าชั้น ป.1 
6 นางปัทมา  พูลสวสัด์ิ ครู คศ.2 กศ.ม หลกัสูตรและ 

การสอน 
-หวัหนา้กลุ่ม 
การบริหารวิชาการ 
-ประจ าชั้น ป.2 

7 นางพารีด๊ะห์  สาแล๊ะ ครู คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทัว่ไป 

-เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
-ประจ าชั้น ป.4 
 

8 นางสาวซานิตา  แสสะเหตุ ครู คศ.1 ศษ.บ. ภาษาองักฤษ -ผูช่้วยกลุ่มการ
บริหารวิชาการ 
-ประจ าชั้น ป.6 

9 นายไวย ์ สองแกว้ ครู คศ.2 ศศ.บ. การศึกษาชนบท -ประจ าชั้น ป.5 
10 นางปวนัรัตน์  อาจหาญ ครู คศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา -ประจ าชั้น ป.1 
11 นายไกรสรณ์  จนัแก่นแกว้ พนกังาน

ราชการ 
- คอ.บ วิศวกรรม 

อุตสาหการ 
 

-ประจ าชั้น ป.5 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา วิชาเอก หน้าที่รับผิดชอบ 
12 นางวินิตา  แกว้เทพ พนกังาน

ราชการ 
- ค.บ. สุขศึกษา -เจา้หนา้ท่ีอาหาร

กลางวนั 
-ประจ าชั้น ป. 3 

13 นางอรอนงค ์ ขวญัจนัทร์ พนกังาน
ราชการ 

- ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย -ประจ าชั้น อ.2 

14 นางสาวสุนิษา  รัสสะวรรณโณ ครูอตัรา
จา้ง 

- ศษ.บ. ธุรกิจคหกรรม -ครูบรรณารักษ ์
-ประจ าชั้น ป.2 

15 นางอรุณรัตน์  ไชยสุริยา ครูอตัรา 
จา้ง 

- บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

-ประจ าชั้น อ.1 

16 นางสุกญัญา  มุสอแยนา ธุรการ - บธ.บ. สารสนเทศ
ทางการบญัชี 

-เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

17 นายมนตรี  ศรีสุวรรณ นกัการ
ภารโรง 

- ชั้น
มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

- ดูแลโรงเรียนเรียน
ใหอ้ยูใ่นสภาพ
เรียนร้อย 
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แผนที่เขตบริการ 
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 
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แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวงั 
 
 

 
 
 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเครือข่าย 

ครู 

การบริหารวิชาการ การบริหารงานบคุคล การบริหารงบประมาณ
ธุรการการเงิน 

การบริหารทัว่ไป 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

นักเรียน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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   โครงการการศึกษาปฐมวยั 
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แผนงาน  งานวิชาการ 
โครงการ  ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
สนองกลยุทธ์/ มาตรฐาน ร.ร. ขอ้ท่ี 1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก  
1.1 มีการพฒันาดา้นร่างกาย  แขง็แรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความ       
ปลอดภยัของตนเองได ้ 
1.2  มีการพฒันาดา้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทาง 
อารมณ์ได ้
1.3  มีการพฒันาการดา้นสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดี 
ของสังคม 
1.4  มีพฒันากรดา้นสติปัญญา  ส่ือสารได ้ มีทกัษะการคิดพื้นฐานและ 
แสวงหาความรู้ได ้

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอมรรัตน์  ทองแกว้ 
  นางอรุณรัตน์   ไชยสุริยา 
  นางอรอนงค ์  ขวญัจนัทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562  - 30  กนัยายน  2563 

***************************************************************************** 
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1.  หลกัการและเหตุผล 
  การส่งเสริมพฒันาการใหก้บันกัเรียนปฐมวยัเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีโรงเรียนจะตอ้งส่งเสริมและจดั
กิจกรรมการเรียนรู้พฒันาการของเด็ก  ดา้นร่างกาย  ดา้นอารมณ์-จิตใจ  ดา้นสังคมและสติปัญญาไปพร้อม ๆ 
กนัและครูเป็นบุคคลส าคญัในการจดักระบวนการเรียนการสอน แต่ปัจจุบนัโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั
ประสบปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน จึงท าใหค้รูดูแลเด็กไม่ทัว่ถึง โดยเฉพาะเด็กปฐมวยัซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งดูแล
อยา่งใกลชิ้ดอยูต่ลอดเวลา  และเพื่อเป็นการปูพื้นฐานชีวิตใหแ้ก่ผูเ้รียนในการพฒันาชีวิตของตนเองต่อไป  
โรงเรียนจึงจดัท าโครงการส่งเสริมพฒันาการ  พฒันาศกัยภาพของเด็กปฐมวยัขึ้น  โรงเรียนจึงไดจ้ดัท า
โครงการน้ีขึ้น 
 
 2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อจดักิจกรรมการเรียนรู้พฒันาศกัยภาพร่างกาย  ดา้นอารมณ์-จิตใจ  ดา้นสังคมและ 
 สติปัญญา 

2.2  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 
2.3  เพื่อแกปั้ญหาการขาดแคลนครู และดูแลเด็กไดท้ัว่ถึง 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีการพฒันาศกัยภาพร่างกาย  ดา้นอารมณ์-จิตใจ  ดา้นสังคมและ 
สติปัญญา 
 3.2  ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
 3.3  ผูเ้รียนร้อยละ 80 ไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึง 
 3.4  ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 
 
 

4.  กจิกรรม 
 4.1  จา้งครูอตัราจา้ง 
 4.2  จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 
 4.3  จดัท าแบบฝึก 
 4.4  จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนประสบการณ์ 
 4.5  ประเมินพฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ  ดา้นสังคมและสติปัญญา 



 13 

5.  วิธีด าเนินกจิกรรม / ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติัจากผูบ้ริหาร ต.ค. 62 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 
นางอรอนงค ์

2. จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 

ต.ค. 62 นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์ 
นางอรอนงค ์

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ต.ค. 62 ผูบ้ริหาร 
4.  จา้งครูอตัรารายเดือน ต.ค.62 – ก.ย. 63 ผูบ้ริหาร 
5. การจดัท าแบบฝึกตามแผนการจดัประสบการณ์ ต.ค. 62- ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 
นางอรอนงค ์

6. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัประสบการณ์ พ.ย. 62- ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์ 
นางอรอนงค ์

7. ครูท าแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์ 
นางอรอนงค ์

8. ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้พฒันาการดา้นร่างกาย  
ดา้นอารมณ์-จิตใจ  ดา้นสังคมและสติปัญญา 

ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์ 
นางอรอนงค ์

9. ประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์ 
นางอรอนงค ์

10. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงาน
ผูบ้ริหาร 

ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์ 
นางอรอนงค ์
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6.  งบประมาณ      
เงินอุดหนุนรายหวั     จ านวน    28,884.00  บาท     
เงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  จ านวน   16,597.00  บาท 
เงินระดมทรัพยากร  จ านวน   96,000.00      บาท 

 
7.  ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ร้อยละของผูเ้รียนมีการพฒันาศกัยภาพร่างกาย  ดา้นอารมณ์-
จิตใจ  ดา้นสังคมและสติปัญญา 

การสังเกต แบบสังเกต 

2. ร้อยละของผูเ้รียน มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ การสังเกต แบบสังเกต 
3. ร้อยละของผูเ้รียน ไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึง การสังเกต แบบสังเกต 
4.  ร้อยละของผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความพึงพอใจในการด าเนินงาน การสอบถาม แบบสอบถาม 
 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้รียนปฐมวยัมีการพฒันา
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แผนงาน  งานวิชาการ 
โครงการ  พฒันาคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
สนองกลยุทธ์/มาตรฐาน ร.ร. ขอ้ท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทยและ 
   วิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก  
1.2  มีการพฒันาดา้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทาง 
อารมณ์ได ้
1.3  มีการพฒันาการดา้นสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดี 
ของสังคม 
มาตรฐานท่ี  3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

   3.2  สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบติัอยา่งมี 
   ความสุข 
   3.3  จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอมรรัตน์   ทองแกว้ 

นางอรุณรัตน์   ไชยสุริยา 
นางอรอนงค ์ ขวญัจนัทร์ 

ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562  - 30  กนัยายน  2563 
***************************************************************************** 



 16 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 
 โรงเรียนมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมสูงขึ้น ผูเ้รียนบางส่วนยงัไม่รู้จกัการใชท้รัพยากรและ
ปฏิบติัตนตามคุณธรรม จริยธรรมไม่ถูกตอ้ง หากไม่จดักิจกรรมการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ขึ้นอาจท าให้
ผูเ้รียนละเลยและขาดการปฏิบติัตนท่ีดี จะส่งผลให้การประเมินมีคุณภาพท่ีลดต ่าลง ดงันั้นทางโรงเรียนจึง
มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีคุณธรรมดา้น การมีวินยั มีความรับผิดชอบในการเขา้แถวเคารพธงชาติ มีความรับผิดชอบ
ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การรู้จกัเก็บของเขา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความกตญัญูกตเวที ปลูกฝังให้ผูเ้รียน
ท าความเคารพผูป้กครอง ครู มีความเมตตากรุณา โอบออ้มอารี ไม่เห็นแก่ตวั แบ่งปันส่ิงของไม่รังแกสัตว ์ มี
ความประหยดัในการใชท้รัพยากรอยา่งคุมค่า ภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าและด ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 
โดยครูจดัการเรียนการสอนพร้อมจดัท ากิจกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผูเ้รียนระดับ
ปฐมวยัเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมอยา่งย ัง่ยนื  
 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงคอ์ยูก่บัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผูเ้รียนร้อยละ 85 มีวินยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนั 
 3.2  ผูเ้รียนร้อยละ 85 มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 3.3  ผูเ้รียนร้อยละ 85 มีความกตญัญูกตเวที 
 3.4  ผูเ้รียนร้อยละ 85 มีความเมตตากรุณา มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 3.5  ผูเ้รียนร้อยละ 85 ประหยดั รู้จกัใชแ้ละรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
 3.6  ผูเ้รียนร้อยละ 85 มีมารยาทและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทย 
 3.7  ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 
 

4.  กจิกรรม 
 4.1  จดักิจกรรมเล่านิทาน ร้องเพลง ท่องจ าขอ้ตกลงเพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนั ดงัน้ี 
        4.1.1  การจดัเก็บของเล่นของใชเ้ขา้ท่ี 
        4.1.2  การเขา้แถว รอคอยตามล าดบัก่อนหลงั 
        4.1.3  การปฏิบติัตามขอ้ตกลงของหอ้งเรียน เช่น รู้จกัขออนุญาตไปห้องน ้ า  หยุดพูดเม่ือครู
พูด  ทิ้งขยะใหเ้ป็นท่ี ฯลฯ 
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4.2  จดักิจกรรมการเล่านิทาน  การเล่นบทบาทสมมุติ  การร้องเพลง เพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนมีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ดงัน้ี 
        4.2.1  รู้จกัแยกแยะของของตน หรือของผูอ่ื้นตามวยั 
        4.2.2  ไม่พูดปด และยอมรับเม่ือท าผิด 
        4.2.3  มีความซ่ือสัตยไ์ม่ลกัขโมย คืนของท่ีเก็บไดใ้หเ้จา้ของหรือมอบใหค้รู 
   4.3  จดักิจกรรม วนัไหวค้รู วนัแม่ เพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนมีความกตญัญูกตเวที และฝึกการท าความ
เคารพครู ผูป้กครองดงัน้ี 
  4.3.1  รู้จกัรักพ่อ แม่ ผูป้กครอง และแสดงออกซ่ึงการตอบแทนพระคุณอยา่งเหมาะสม 
   4.3.2  รู้จกั ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารยแ์ละแสดงออกซ่ึงการตอบแทนพระคุณอย่าง
เหมาะสม 
  4.3.3 ฝึกให้ผูเ้รียนปฏิบติัตนและแสดงออกซ่ึงความรักชาติไทยไดต้ามวยั เช่นการยืนตรง
เม่ือไดย้นิเพลงชาติ หรือเพลงสรรเสริญพระบารมี  

 4.4  จดักิจกรรม การเล่านิทาน การเล่นบทบาทสมมุติ กิจกรรมพี่ดูแลนอ้ง เพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนมี
ความเมตตากรุณา มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น ดงัน้ี 
                      4.4.1  ไม่รังแกเพื่อน สัตว ์และไม่ท าลายตน้ไม ้
                      4.4.2   รู้จกัแบ่งปันของเล่น ส่ิงของแก่เพื่อนและผูอ่ื้น 

 4.4.3  ไดรู้้จกัการช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
             4.5  จดักิจกรรมการท่องค าคลอ้งจองเก่ียวกบัการประหยดั  อดออมต่างๆ จดักิจกรรมออมทรัพยแ์ละ
ท่องค าคลอ้งจอง  เก่ียวกบัการรู้จกัใชแ้ละรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
                       4.5.1  รับประทานอาหารและด่ืมนมไม่เหลือทิ้ง 
                       4.5.2  ไม่ทิ้งขวา้งหรือท าลายส่ิงของเคร่ืองใช ้
                       4.5.3  รู้จกัใชส่ิ้งของเคร่ืองใช ้ น ้า  ไฟอยา่งประหยดั และปลอดภยั     
                       4.5.4   เห็นคุณค่าของเงินและการออม 
                       4.5.5  ไม่ท าลายสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนและในโรงเรียน 
                4.6  จดักิจกรรมหนูนอ้ยมารยาทงาม  ท่องค าคลอ้งจอง  เก่ียวกบัการรับประทานอาหารอยา่งรู้
คุณค่า เพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนมีมารยาทและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทย ดงัน้ี 
                       4.6.1  มีมารยาทในการพูดการฟัง 
                       4.6.2  มีมารยาทการไหว ้ แสดงความเคารพผูใ้หญ่อยา่งเหมาะสม 
                        4.6.3  มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
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5.  วิธีด าเนินกจิกรรม / ขั้นตอนด าเนินงาน 

กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติัจากผูบ้ริหาร ต.ค. 62 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 
นางอรอนงค ์

2. จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานตามโครงการ ต.ค. 62 นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์ 
นางอรอนงค ์

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ต.ค. 62 ผูบ้ริหาร 
4. จดักิจกรรมเล่านิทาน ร้องเพลง ท่องจ าขอ้ตกลงเพื่อพฒันา 
ใหผู้เ้รียนมีวินยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนั ดงัน้ี 
      4.1  การจดัเก็บของเล่นของใชเ้ขา้ท่ี 
      4.2  การเขา้แถว รอคอยตามล าดบัก่อนหลงั 
      4.3  การปฏิบติัตามขอ้ตกลงของหอ้งเรียน เช่น รู้จกัขออนุญาตไป
หอ้งน ้า  หยดุพุดเม่ือครูพูด  ทิ้งขยะใหเ้ป็นท่ี ฯลฯ 

ต.ค. 62- ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์ 
นางอรอนงค ์

5. จดักิจกรรมการเล่านิทาน  การเล่นบทบาทสมมติ  การร้องเพลง 
เพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนมีความซ่ือสัตยสุ์จริต ดงัน้ี 
      5.1  รู้จกัแยกแยะของของตน หรือของผูอ่ื้นตามวยั 
      5.2  ไม่พูดปด และยอมรับเม่ือท าผิด 
      5.3  มีความซ่ือสัตยไ์ม่ลกัขโมย 

5.4 คืนของท่ีเก็บไดใ้ห้เจา้ของหรือมอบใหค้รู 

ต.ค. 62- ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์ 
นางอรอนงค ์

  6. จดักิจกรรม วนัไหวค้รู วนัแม่ เพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนมีความกตญัญู
กตเวที และฝึกการท าความเคารพครู ผูป้กครองดงัน้ี 
       6.1  รู้จกัรักพ่อ แม่ ผูป้กครอง และแสดงออกซ่ึงการตอบแทน
พระคุณอยา่งเหมาะสม 
       6.2  รู้จกั ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารยแ์ละแสดงออกซ่ึงการ
ตอบแทนพระคุณอยา่งเหมาะสม 
       6.3 ฝึกใหผู้เ้รียนปฏิบติัตนและแสดงออกซ่ึงความรักชาติไทยได้
ตามวยั เช่นการยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลงชาติ หรือเพลงสรรเสริญพระ
บารมี 
 

ต.ค. 62- ก.ย. 63 
 

นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์ 
นางอรอนงค ์
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กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
7. จดักิจกรรม การเล่านิทาน การเล่นบทบาทสมมุติ กิจกรรมพี่ดูแล
นอ้ง เพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนมีความเมตตากรุณา มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น ดงัน้ี 
      7.1 ไม่รังแกเพื่อน สัตว ์และไม่ท าลายตน้ไม ้
      7.2  รู้จกัแบ่งปันของเล่น ส่ิงของแก่เพื่อนและผูอ่ื้น 
      7.3 ไดรู้้จกัการช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ต.ค. 62- ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์ 
นางอรอนงค ์

8. จดักิจกรรมการท่องค าคลอ้งจองเก่ียวกบัการประหยดั  อดออม
ต่างๆ จดักิจกรรมออมทรัพยแ์ละท่องค าคลอ้งจอง  เก่ียวกบัการรู้จกัใช้
และรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
      8.1 รับประทานอาหารและด่ืมนมไม่เหลือทิ้ง 
      8.2 ไม่ทิ้งขวา้งหรือท าลายส่ิงของเคร่ืองใช ้
      8.3 รู้จกัใชส่ิ้งของเคร่ืองใช ้ น ้า  ไฟอยา่งประหยดั และปลอดภยั     
      8.4  เห็นคุณค่าของเงินและการออม 
      8.5 ไม่ท าลายสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนและในโรงเรียน 

ต.ค. 62- ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์ 
นางอรอนงค ์

9. จดักิจกรรมหนูนอ้ยมารยาทงาม  ท่องค าคลอ้งจอง  เก่ียวกบัการ
รับประทานอาหารอยา่งรู้คุณค่า เพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนมีมารยาทและ
ปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทย ดงัน้ี 

ต.ค. 62- ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์ 
นางอรอนงค ์

     9.1  มีมารยาทในการพูดการฟัง 
     9.2  มีมารยาทการไหว ้ แสดงความเคารพผูใ้หญ่อยา่งเหมาะสม 
     9.3  มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 

  

10. ครูท าแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  แบบสอบถามความพึงพอใจ ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์
11. ประเมินพฤติกรรมเด็กดา้นคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยม ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์
13. ประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์
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กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
14. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผูบ้ริหาร ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์
 
 

6.  งบประมาณ      
เงินอุดหนุนรายหวั จ านวน               2,000.00                บาท     
 

7.  ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ร้อยละของผูเ้รียนมีวินยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบติัตามขอ้ตกลง การสังเกต แบบสังเกต 
2. ร้อยละของผูเ้รียน มีความซ่ือสัตยสุ์จริต การสังเกต แบบสังเกต 
3. ร้อยละของผูเ้รียนมีความกตญัญูกตเวที การสังเกต แบบสังเกต 
4. ร้อยละของผูเ้รียนมีความเมตตากรุณาต่อตนเองและผูอ่ื้น การสังเกต แบบสังเกต 
5. ร้อยละของผูเ้รียนประหยดั รู้จกัใช ้รักษาทรัพยากร/ ส่ิงแวดลอ้ม การสังเกต แบบสังเกต 
6. ร้อยละของผูเ้รียนมีมารยาทและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทย การสังเกต แบบสังเกต 
7.  ร้อยละของผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความพึงพอใจในการด าเนินงาน การสอบถาม แบบสอบถาม 
 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้รียนปฐมวยัเป็นคนดีและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
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แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป 
โครงการ  อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มของเด็กปฐมวยั 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
สนองกลยุทธ์/ มาตรฐาน ร.ร. ขอ้ท่ี 2  พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจดัการ  
2.4 จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อยา่งปลอดภยั  และ 
เพียงพอ 
2.5  ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุน 
การจดัประสบการณ์ 

   มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   3.3  จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอมรรัตน์   ทองแกว้ 
   นางอรุณรัตน์   ไชยสุริยา 
   นางอรอนงค ์  ขวญัจนัทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562  - 30  กนัยายน  2563 

****************************************************************************** 
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1.  หลกัการและเหตุผล 
 การจดัการเรียนการสอนส าหรับเด็ก  ห้องเรียนถือเป็นหัวใจหลกัและสภาพโดยทัว่ไปก็เป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีจะตอ้งส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาการของเด็กอย่างรอบดา้น  ห้องเรียนเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั  
ท่ีจะต้องเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การพัฒนาการของเด็ก  หากได้รับการดูแลเอาใจใส่  
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้มีบรรยากาศท่ีดี  ยิ่งจะส่งเสริมการจดักระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กได้ดียิ่งขึ้ นและเพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน                                               
มีลกัษณะนิสัยท่ีดี ในการอนุรักษพ์ฒันาส่ิงแวดลอ้มโดยโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มน้ีจะมุ่งเนน้
ให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมหรือเขา้ร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผูเ้รียนมี จิตส านึกในการ
อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อใหป้ระสิทธิภาพการบริหารจดัสภาพแวดลอ้มภายใน  ภายนอกอาคารใหเ้อ้ือต่อ 
                 การเรียนรู้ ปลอดภยั และถูกสุขลกัษณะ 
 2.2  เพื่อจดัสถานท่ีใหเ้อ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   
 2.3  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  ผูเ้รียนร้อยละ 85 ไดรั้บความสะดวกและปลอดภยัในการบริหารจดัการสภาพแวดลอ้ม  
      ภายใน  ภายนอกอาคารเอ้ือต่อการเรียนรู้  ถูกสุขลกัษณะ 

 3.2  ผูเ้รียนร้อยละ 85 เขา้ร่วม หรือมีส่วนร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 3.3  ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 
 

4.  กจิกรรม 
 4.1  ปรับปรุงหอ้งเรียนชั้นอนุบาล 1-3 
 4.2  ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มนอกหอ้งเรียน 
 4.3  การท าความสะอาดโซนท่ีไดรั้บผิดชอบ 
 4.4  การท าความสะอาดห้องเรียน 
 4.5  จดักิจกรรมรณรงคปิ์ดน ้ าไฟทุกคร้ังหลงัการใช ้ 
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5.  วิธีด าเนินกจิกรรม / ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติัจากผูบ้ริหาร ต.ค. 62 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์   

นางอรอนงค ์ 
2. จดัท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานตามโครงการ ต.ค. 62 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์   

นางอรอนงค ์ 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ต.ค. 62 ผูบ้ริหาร 
4. ปรับปรุงหอ้งเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ต.ค. 62- ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์   

นางอรอนงค ์ 
5. ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มนอกหอ้งเรียน ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์   

นางอรอนงค ์ 
6. การท าความสะอาดโซนท่ีไดรั้บผิดชอบ ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์   

นางอรอนงค ์ 
7. การท าความสะอาดห้องเรียน ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์   

นางอรอนงค ์ 
8. จดักิจกรรมรณรงคปิ์ดน ้าไฟทุกคร้ังหลงัการใช ้ ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์   

นางอรอนงค ์ 
9. ครูจดัท าแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์   

นางอรอนงค ์ 
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กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
10. ประเมินพฤติกรรมเด็กดา้นการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์   

นางอรอนงค ์ 
11. จดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์   

นางอรอนงค ์ 
12. สอบถามความพึงพอใจผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์   

นางอรอนงค ์ 
13. สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์   

นางอรอนงค ์ 
14. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์   

นางอรอนงค ์ 
 
6.  งบประมาณ      

เงินอุดหนุนรายหวั  จ านวน        2,000 บาท 
  
7.  ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ร้อยละของ ผูเ้รียน ไดรั้บความสะดวกและปลอดภยัในการ
บริหารจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน  ภายนอกอาคารเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  ถูกสุขลกัษณะ 

การสังเกตพฤติกรรม
ของผูเ้รียน 

แบบสังเกต 

2. ร้อยละของผูเ้รียน เขา้ร่วม หรือมีส่วนร่วมกิจกรรม โครงการ
อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

การสังเกต 
พฤติกรรมของผูเ้รียน 

แบบสังเกต 

3. ร้อยละของผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความพึงพอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

สอบถามความพึง
พอใจของผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้รียนปฐมวยัไดรั้บความสะดวกและปลอดภยัในการบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน  ภายนอก
อาคารเอ้ือต่อการเรียนรู้  ถูกสุขลกัษณะ และมีจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
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แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
โครงการ  ไม่เห็นน่าอาย เล่นไดเ้ล่าเป็น 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
สนองกลยุทธ์/มาตรฐาน    ร.ร. มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดักาเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

มาตรฐานท่ี  3  การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 
3.1  จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีการพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็
ศกัยภาพ 

   3.2  สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบติัอยา่งมีความสุข 
   3.3  จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั 

3.4  ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพฒันาการเด็กไป
ปรับปรุง  การจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรอนงค ์  ขวญัจนัทร์ 
   นางอมรรัตน์  ทองแกว้ 
   นางอรุณรัตน์  ไชยสุริยา 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 - 30  กนัยายน   2563 

*********************************************************************************** 
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1.  หลกัการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีความคิดรวบยอด คิดแกปั้ญหาและคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
และประเมินคุณภาพผูเ้รียนพบว่าผูเ้รียนบางส่วนขาดทกัษะดา้นความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆรอบตวั 
อีกทั้งผูเ้รียนยงัไม่สามารถท่ีจะน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้   ซ่ึงหากปล่อยทิ้งไวไ้ม่เร่ง
แกไ้ขจะท าให้นกัเรียนระดบัชั้นปฐมวยั ซ่ึงเป็นวยัทองของชีวิต จะขาดพื้นฐานดา้นความสามารถในการคิด
รวบยอมและการแก้ปัญหาและไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ได้  แนว
ทางแกไ้ขคือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจดักิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้นกัเรียนสามารถน าประสบการณ์ตรง 
มาสร้างองคค์วามรู้เพื่อน ามาแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้นโรงเรียนจึงไดจ้ดัใหมี้โครงการ  
“ไม่เห็นหนา้อายเล่นไดเ้ล่าเป็น” ขึ้น 
 
2.  จุดประสงค์ 
 2.1  พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
 2.2  เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัการแกปั้ญหา 
 2.3  เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1   ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
 3.2   ผูเ้รียนร้อยละ 80 แกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
 3.3   ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 3.4   ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 80  มีความพึงพอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 
 
4.  กจิกรรม 
 4.1  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีความคิดรวบยอดกบัส่ิงต่าง ๆ เช่นใชกิ้จกรรมเกมการศึกษาเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้เกิดคุณลกัษณะดงัน้ี 
       4.1.1  จดัประเภทและคุณสมบติัของส่ิงต่าง ๆ ได ้
       4.1.2  เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ได ้
       4.1.3  บอกความเหมือนและความต่างได ้
 4.2  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีความคิดรวบยอดกบัส่ิงต่าง ๆ เช่นใชกิ้จกรรมเกมการศึกษาเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้เกิดคุณลกัษณะดงัน้ี 
       4.2.1  จดัประเภทและคุณสมบติัของส่ิงต่าง ๆ ได ้
       4.2.2  เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ได ้
       4.2.3  บอกความเหมือนและความต่างได ้
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 4.3  จดักิจกรรมใหน้กัเรียนวาดภาพ, เล่าเร่ืองตามความคิดตามจินตนาการ เช่น เล่นเกมล๊อตโต,้ เกม
ต่อบลอ็กเป็นรูปต่าง ฯลฯ เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถดงัต่อไปน้ี  
       4.3.1  สามารถถ่ายทอดความคิดจินตนาการ 
       4.3.2  สามารถสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีรายละเอียดแปลกใหม่และหลากหลาย   
 
5.  วิธีด าเนินกจิกรรม / ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติัจากผูบ้ริหาร ต.ค. 62 นางอรอนงค ์
2. จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานตามโครงการ ต.ค. 62 นางอรอนงค ์
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ต.ค. 62 ผูบ้ริหาร 
4. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีความคิดรวบยอดกบัส่ิงต่างๆเช่นใช้
กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดคุณลกัษณะดงัน้ี 
     4.1 จดัประเภทและคุณสมบติัของส่ิงต่างๆได ้
     4.2 เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆได ้
     4.3 บอกความเหมือนและความต่างได ้

ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอรอนงค ์   
นางอมรรัตน์  
นางอรุณรัตน์   

5. จดักิจกรรมการละเล่นพื้นบา้นของไทย เช่น งูกินหาง, มอน
ซ่อนผา้ ฯลฯ พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถดงัน้ี 
      5.1 ตดัสินใจในเร่ืองง่ายๆเก่ียวกบัการเล่นหรือการท่ีท า    
กิจกรรมได ้
      5.2  แกปั้ญหาเก่ียวกบัการเล่นหรือการท ากิจกรรมได ้

ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอรอนงค ์   
นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์   

6. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนวาดภาพ, เล่าเร่ืองตามความคิดตาม
จินตนาการเช่นเล่นเกมล๊อตโต,้ เกมต่อบลอ็กเป็นรูปต่าง ฯลฯ
เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถดงัต่อไปน้ี  
     6.1 สามารถถ่ายทอดความคิดจินตนาการ 
   6.2 สามารถสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีรายละเอียดแปลกใหม่และ
หลากหลาย   

ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอรอนงค ์   
นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์   

7. ครูท าเกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมเด็กระหวา่งด าเนินการจดั
กิจกรรม 

ก.ย. 63 นางอรอนงค ์   
นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์   
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กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

8. ประเมินพฤติกรรมเด็กระหวา่งด าเนินกิจกรรม ก.ย. 63 นางอรอนงค ์   
นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์   

9. จดัท าแบบประเมินโครงการ ก.ย. 63 นางอรอนงค ์
10. จดัท าแบบประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ก.ย. 63 นางอรอนงค ์
11. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ก.ย. 63 
 

นางอรอนงค ์

 
6.  งบประมาณ     
 เงินอุดหนุนรายหวั จ านวน      4,000.00          บาท  
 
7.  ระดับความส าเร็จ 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ร้อยละของ ผูเ้รียน มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิง   ต่างๆท่ี
เกิดจากการเรียนรู้ 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม 

2. ร้อยละของผูเ้รียน แกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม 

3. ร้อยละของผูเ้รียนมีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม 

4.  ร้อยละของผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

ประเมินความพึง
พอใจของผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

แบบประเมิน     
ความพึงพอใจ
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นสติปัญญาและมีความพร้อมท่ีจะเรียนในระดบัท่ีสูงขึ้น 
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แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
โครงการ  พฒันาความรู้และทกัษะพื้นฐาน   
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
สนองกลยุทธ์/ มาตรฐาน ร.ร. ขอ้ท่ี 1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตร 
   และส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
                                         สร้างสรรค ์
   ร.ร. ขอ้ท่ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก 
   1.1 มีการพฒันาดา้นร่างกาย  แขง็แรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภยัของ  
                             ตนเองได ้
   1.2  มีการพฒันาดา้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได ้
   1.3  มีการพฒันาการดา้นสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

1.4  มีพฒันาการดา้นสติปัญญา  ส่ือสารได ้ มีทกัษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได ้
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและจัดการ 

   2.1  มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น  สอดคลอ้งกบับริบทขอองทอ้งถ่ิน 
   2.2  จดัครูให้เพียงพอกบัชั้นเรียน 
   2.3  ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรุณรัตน์   ไชยสุริยา 
   นางอมรรัตน์   ทองแกว้ 
   นางอรอนงค ์   ขวญัจนัทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 - 30  กนัยายน  2563 

************************************************************* 
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1.  หลกัการและเหตุผล 

 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  2560  มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้  ไดแ้ก่  
ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ – เล็ก  ทกัษะการใช้ประสาทสัมผสัทั้ง  5  ทกัษะในการส่ือสาร  ทกัษะในการ
สังเกตและส ารวจ  ทกัษะในเร่ืองมิติสัมพนัธ์  ทกัษะในเร่ืองจ านวน  ปริมาณ  น ้ าหนกั  การกะประมาณ  การ
เช่ือมโยงความรู้ และทกัษะด้านต่าง ๆ ดงันั้น   โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั จึงได้ก าหนดนโยบายท่ีจะ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะต่าง ๆ ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด  โดยจดัให้มีโครงการส่งเสริมศกัยภาพทกัษะ
พื้นฐานผูเ้รียนระดบัปฐมวยั  ซ่ึงโครงการน้ีจะเน้นให้มีกิจกรรมพฒันาท่ีหลากหลาย  สอดคลอ้งกบัวยัและ
ความสนใจของผูเ้รียน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้ในดา้นต่าง ๆ ตามหลกัสูตรการจดัการศึกษาปฐมวยั 
 
3.  เป้าหมาย 
 1.  ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีทกัษะในการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่-เลก็ 
 2.  ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีทกัษะในการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 
 3.  ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีทกัษะในการส่ือสาร 
 4.  ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีทกัษะในการสังเกตและส ารวจทดลองและลงมือปฏิบติั 
 5.  ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีทกัษะในเร่ืองมิติสัมพนัธ์ 
 6.  ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีทกัษะในเร่ืองจ านวน ปริมาณ น ้าหนกัและการกะประมาณ 
 7.  ผูเ้รียนร้อยละ 80 สามารถเช่ือมโยงความรู้และทกัษะต่าง ๆ 
 8.  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งร้อยละ 80  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 
 
4.  กจิกรรม 
 4.1  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่-เลก็ ดงัน้ี 
      - การพัฒนากล้ามเน้ือใหญ่โดยใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม  
การละเล่นพื้นบา้นของไทย  การเตน้แอนโรบิค  เป็นตน้ 
     - การพฒันากลา้มเน้ือเล็กและประสานสัมพนัธ์กนัระหว่างมือและตาโดยการเล่นทรายเล่น
น ้ า การเล่นเคร่ืองเล่นสัมผสั การเขียนภาพระบายสี  การป้ัน  การร้อยลูกปัด  และการปฏิบัติ กิจวตัร
ประจ าวนั 
 4.2  จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 โดยการให้ผูเ้รียนเล่นเกมทายของ
ในกล่องปริศนา การสัมผสัวสัดุต่าง ๆ   การชิมรสชาติอาหาร  การดมกล่ิน  บอกส่ิงท่ีมองเห็นได ้เป็นตน้   
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4.3  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัวยั ดงัน้ี 
     -  ฝึกให้ผูเ้รียนบอกเร่ืองราวความรู้สึก และความตอ้งการของตนเองโดยการเล่นบทบาท
สมมติ,การสนทนาทางโทรศพัท ์เป็นตน้ 
     -  ฝึกให้ผูเ้รียนกล้าพูดกล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวยัและสถานการณ์โดยการร่วม
กิจกรรมแสดงบนเวทีในวนัส าคญัต่างๆ  เล่าประสบการณ์ท่ีตนเองประสพและมีความประทบัใจการเป็น
ผูน้ าผูต้าม เป็นตน้ 
 4.4  ฝึกให้ผู ้เรียนมีทักษะในการสังเกตและส ารวจ โดยก ารจัดท าโครงงานส ารวจทั้ งสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน เช่น การส ารวจตน้ไม ้ดอกไม ้ ความแตกต่างของใบไม้
ชนิดต่างๆ  
 4.5 จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในเร่ืองมิติสัมพนัธ์ 
     -  ฝึกให้ผูเ้รียนบอกต าแหน่ง ทิศทางและระยะทางได ้เช่น โดยการเล่มเกม  โยนลูกบอลลง
ตะกร้า  การเตะบอลเขา้โกล ์ เป็นตน้ 
     -  ฝึกให้ผูเ้รียนส่ือความหมายของมิติสัมพนัธ์โดยการเล่นเกมการศึกษา  เกมการละเล่น
ต่างๆ  การเล่นปิดตาตีหมอ้ 
  4.6  ฝึกให้ผู ้เรียนมีทักษะในการสังเกตและส ารวจ โดยการจัดท าโครงงานส ารวจทั้ งสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน เช่น การส ารวจตน้ไม ้ดอกไม ้ ความแตกต่างของใบไม้
ชนิดต่างๆ  
 4.7  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในเร่ืองมิติสัมพนัธ์ 
     -   ฝึกให้ผูเ้รียนบอกต าแหน่ง ทิศทางและระยะทางได ้เช่น โดยการเล่มเกม  โยนลูกบอลลง
ตะกร้า  การเตะบอลเขา้โกล ์ เป็นตน้ 
     -   ฝึกให้ผูเ้รียนส่ือความหมายของมิติสัมพนัธ์โดยการเล่นเกมการศึกษา  เกมการละเล่น
ต่างๆ  การเล่นปิดตาตีหมอ้ 

4.8  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในเร่ืองจ านวน  ปริมาณ  น ้าหนกั  โดยการฝึกปฏิบติัการชัง่   
การตวง  การวดั  เป็นตน้ 
             4.9   จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงความรู้และทกัษะต่างไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดเ้หมาะสมกบัวยั
โดยการปฏิบติัจริงให้สอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนั เช่น  การเล่นบทบาทสมมติ   การคุยโทรศพัท์ การเล่น
ขายของ โครงงานการส ารวจ เป็นตน้ 
 4.10 จดักิจกรรมบา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย 
  -  ฝึกใหผู้เ้รียนไดท้ าลงมือปฏิบติั ทดลอง ศึกษา และคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
  -  ฝึกใหผู้เ้รียนเป็นคนช่างสังเกต 
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5.  วิธีด าเนินกจิกรรม / ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติัจากผูบ้ริหาร ต.ค. 62 นางอรุณรัตน์ 

2. จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานตามโครงการ ต.ค. 62 นางอรุณรัตน์ 

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ต.ค. 62 ผูบ้ริหาร 
4. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่-เลก็ 
ดงัน้ี 
     4.1 การพฒันากลา้มเน้ือใหญ่โดยใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหว 
การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม  การละเล่นพื้นบา้นของไทย  การเตน้
แอนโรบิค  เป็นตน้ 

ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอรุณรัตน์ 

นางอมรรัตน์ 

นางอรอนงค ์

    4.2 การพฒันากลา้มเน้ือเล็กและประสานสัมพนัธ์กนัระหวา่ง
มือและตาโดยการเล่นทราย,เล่นน ้า การเล่นเคร่ืองเล่นสัมผสั 
การเขียนภาพระบายสี  การป้ัน  การร้อยลูกปัด  และการปฏิบติั 
กิจวตัรประจ าวนั 

ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอรุณรัตน์ 

นางอมรรัตน์ 

นางอรอนงค ์

5. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 
โดยการใหผู้เ้รียนเล่นเกมทายของในกล่องปริศนา การสัมผสั
วสัดุต่างๆ   การชิมรสชาติอาหาร  การดมกล่ิน  บอกส่ิงท่ี
มองเห็นได ้เป็นตน้   

ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอรุณรัตน์ 

นางอมรรัตน์ 

นางอรอนงค ์

6. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัวยั 
ดงัน้ี 
    6.1 ฝึกใหผู้เ้รียนบอกเร่ืองราวความรู้สึก และความตอ้งการ
ของตนเองโดยการเล่นบทบาทสมมติ,การสนทนาทางโทรศพัท ์
เป็นตน้ 
    6.2 ฝึกใหผู้เ้รียนกลา้พูดกลา้แสดงออกไดเ้หมาะสมกบัวยั
และสถานการณ์โดยการร่วมกิจกรรมแสดงบนเวทีในวนัส าคญั
ต่างๆ  เล่าประสบการณ์ท่ีตนเองประสพและมีความประทบัใจ
การเป็นผูน้ าผูต้าม เป็นตน้ 

ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอรุณรัตน์ 

นางอมรรัตน์ 

นางอรอนงค ์

7.  ฝึกใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการสังเกตและส ารวจ โดยการจดัท า
โครงงานส ารวจทั้งสภาพส่ิงแวดลอ้มภายในและ     ภายนอก
บริเวณโรงเรียน เช่น การส ารวจตน้ไม ้ดอกไม ้   ความแตกต่าง
ของใบไมช้นิดต่างๆ 

ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอรุณรัตน์ 

นางอมรรัตน์ 

นางอรอนงค ์
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กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

8. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในเร่ืองมิติสัมพนัธ์ 
   8.1  ฝึกใหผู้เ้รียนบอกต าแหน่ง ทิศทางและระยะทางได ้เช่น 
โดยการเล่มเกม  โยนลูกบอลลงตะกร้า  การเตะบอลเขา้โกล ์ 
   8.2  ฝึกใหผู้เ้รียนส่ือความหมายของมิติสัมพนัธ์โดยการเล่น
เกมการศึกษา  เกมการละเล่นต่างๆ  การเล่นปิดตาตีหมอ้ 

ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอรุณรัตน์ 

นางอมรรัตน์ 

นางอรอนงค ์

9. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในเร่ืองจ านวน  ปริมาณ  
น ้าหนกั  โดยการฝึกปฏิบติัการชัง่  การตวง  การวดั  เป็นตน้ 

ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอรุณรัตน์ 

นางอมรรัตน์ 

นางอรอนงค ์
10. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงความรู้และทกัษะต่างไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัไดเ้หมาะสมกบัวยัโดยการปฏิบติัจริงให้
สอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนั เช่น  การเล่นบทบาทสมมติ   การ
คุยโทรศพัท ์การเล่นขายของ โครงงานการส ารวจ เป็นตน้ 

ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอรุณรัตน์ 

นางอมรรัตน์ 

นางอรอนงค ์

11. จดักิจกรรมบา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย 
      11.1 ฝึกให้ผูเ้รียนได้ท าลงมือปฏิบัติ ทดลอง ศึกษา และ
คน้ควา้ดว้ยตนเอง 
       11.2 ฝึกใหผู้เ้รียนเป็นคนช่างสังเกต 

ส.ค.63 นางอรุณรัตน์ 

นางอมรรัตน์ 

นางอรอนงค ์

11. ครูจดัท าเกณฑก์ารประเมินทกัษะ ความรู้เด็กปฐมวยั ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์
12. ครูประเมินทกัษะความรู้ของเด็กจากแบบฝึกทกัษะ ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์
13. จดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์
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6.  งบประมาณ     
 เงินอุดหนุนรายหวั   จ านวน   4,000 บาท 
 
7.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ร้อยละของ ผูเ้รียน มีทกัษะในการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่-เล็ก การสังเกตการปฏิบติั

กิจกรรม 
แบบสังเกตการ
ปฏิบติักิจกรรม 

2. ร้อยละของผูเ้รียน มีทกัษะในการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 การสังเกตการปฏิบติั
กิจกรรม 

แบบสังเกตการ
ปฏิบติักิจกรรม 

3. ร้อยละของผูเ้รียนมีทกัษะในการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
กบัวยั 

การสังเกตการปฏิบติั
กิจกรรม 

แบบสังเกตการ
ปฏิบติักิจกรรม 

4. ร้อยละของผูเ้รียนมีทกัษะในการสังเกตและส ารวจ การสังเกตการปฏิบติั
กิจกรรม 

แบบสังเกตการ
ปฏิบติักิจกรรม 

5. ร้อยละของผูเ้รียนมีทกัษะในเร่ืองมิติสัมพนัธ์ การสังเกตการปฏิบติั
กิจกรรม 

แบบสังเกตการ
ปฏิบติักิจกรรม 

6. ร้อยละของผูเ้รียนมีทกัษะในเร่ืองจ านวน ปริมาณ 
น ้าหนกัและการกะประมาณ  

การสังเกตการปฏิบติั
กิจกรรม 

แบบสังเกตการ
ปฏิบติักิจกรรม 

7. ร้อยละของผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้และทกัษะ
ต่างๆไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

การสังเกตการปฏิบติั
กิจกรรม 

แบบสังเกตการ
ปฏิบติักิจกรรม 

8. ร้อยละของผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโครงการน้ี 

สอบถามความพึง
พอใจของผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้ในดา้นต่าง ๆ ตามหลกัสูตรการจดัการศึกษาปฐมวยั 
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แผนงาน  งานวิชาการ 
โครงการ  ส่งเสริมการรักการอ่านปฐมวยั 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
สนองกลยุทธ์/ มาตรฐาน ร.ร. ขอ้ท่ี 3 การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
   มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

  3.1  จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีการพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็   
   ศกัยภาพ 

   3.2  สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบติัอยา่งมีความสุข 
   3.3  จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั 
   3.4  ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพฒันาการเด็กไป  

ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรอนงค ์   ขวญัจนัทร์ 
   นางอมรรัตน์   ทองแกว้ 

นางอรุณรัตน์   ไชยสุริยา 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562  - 30  กนัยายน  2563 

************************************************************************ 
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1.  หลกัการและเหตุผล 
  การอ่านเป็นการสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ช่วยให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  รักการเรียนรู้  และพฒันาการตนเองอย่างต่อเน่ือง  โรงเรียนไดต้ระหนกัและเห็นความส าคญัในการ
พฒันาเด็กปฐมวยั  จึงจดัใหมี้หนงัสือภาพ  และหนงัสือนิทานเป็นส่ือช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก
ได้อย่างดียิ่ง  ซ่ึงถ้าจะได้ให้ผลมากถ้าทางผูป้กครองและโรงเรียนได้ร่วมมือกัน  เรียกได้ว่านิทานเป็น
เคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดชนิดหน่ึงในการสร้างจินตนาการ  สร้างความสุขประทบัใจให้กบัเด็ก ๆ โลกจินตนาการท่ี
งดงามจะช่วยพฒันาจิตใจเด็กได้อย่างดี  นิทานยงัช่วยให้เด็กได้รู้จกัคิด  รู้จักการแก้ปัญหา  และเป็นการ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วยัเด็ก  ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของ
เด็กปฐมวยัโรงเรียนจึงไดจ้ดัท าโครงการน้ี 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  พฒันาผูเ้รียนใหท้กัษะดา้นสติปัญญาใหเ้หมาะสมกบัวยั 
 2.2   เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผูเ้รียนร้อยละ 80 รู้จกัตั้งค  าถามเพื่อหาเหตุผลและมีความสนใจใฝ่รู้และรักการอ่าน 
 3.2  ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ต่างๆรอบตวัและสนุกกบัการเรียนรู้ 
 3.3  ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
 
4.  กจิกรรม 
 4.1  ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้   
   4.2  จดัซ้ือส่ือหนงัสือภาพ หนงัสือเสริมการอ่านเด็กปฐมวยั 
    4.3  ครูจดักิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 
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5.  วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 

กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติัจากผูบ้ริหาร ต.ค. 61 นางอรอนงค ์ 

นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์   

2. จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานตามโครงการ ต.ค. 61 นางอรอนงค ์ 
นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์   

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ต.ค. 61 ผูบ้ริหาร 
4. ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้   
   4.1 จดัซ้ือส่ือหนงัสือภาพ หนงัสือเสริมการอ่านเด็กปฐมวยั 
   4.2 ครูจดักิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 

ต.ค. 61- ก.ย. 62 
 

นางอรอนงค ์ 
นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์   

5. ครูจดัท าแบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน  ก.ย. 62 นางอรอนงค ์ 
นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์   

6. ครูจดัท าเกณฑก์ารประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน ก.ย. 62 นางอรอนงค ์ 
นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์   

7. ครูประเมินกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน  ก.ย. 62 นางอรอนงค ์ 
นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์   

8. จดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ก.ย. 62 นางอรอนงค ์ 
9. สอบถามความพึงพอใจผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ก.ย. 62 นางอรอนงค ์ 
10  สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ ก.ย. 62 นางอรอนงค ์
11. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ก.ย. 62 นางอรอนงค ์ 
นางอมรรัตน์ 
นางอรุณรัตน์   
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6.  งบประมาณ     
 เงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   จ านวน         5,000.00 บาท 
 
7.  ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ร้อยละของ ผูเ้รียน รู้จกัตั้งค  าถามเพื่อหาเหตุผลและมี
ความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน 

ตรวจช้ินงาน/การ
สังเกต 

แบบประเมินช้ินงาน/ 
แบบสังเกตพฤติกรรม
นกัเรียน 

2. ร้อยละของผูเ้รียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
ต่างๆรอบตวัและสนุกกบัการเรียนรู้ 

ตรวจช้ินงาน/การ
สังเกต 

แบบประเมินช้ินงาน/ 
แบบสังเกตพฤติกรรม
นกัเรียน 

3.  ร้อยละของผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

สอบถามความพึง
พอใจ 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นกัเรียนมีทกัษะในการพฒันาดา้นสติปัญญา รวมไปถึงดา้นอารมณ์ – จิตใจ  ท่ีเหมาะสมตามวยั 
 8.2  ครูสามารถจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 8.3  ครูน าส่ือและนวตักรรมไปใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
โครงการ  รักษสุ์ขภาพ 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
สนองกลยุทธ์/ มาตรฐาน ร.ร. ขอ้ท่ี 1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
   ร.ร.ขอ้ท่ี 3  ขยายโอกาสทางการศึกษา 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีการพฒันาดา้นร่างกาย  แขง็แรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภยัขอ 
ตนเองได ้

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรุณรัตน์   ไชยสุริยา 
   นางอมรรัตน์   ทองแกว้ 
   นางอรอนงค ์   ขวญัจนัทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562  - 30  กนัยายน  2563 

******************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

1.  หลกัการและเหตุผล 
 เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี พบว่าคุณภาพท่ีได้ยงัไม่อยู่ในเกณฑ์ดี และจาก
มาตรฐานดงักล่าวโรงเรียนควรปลูกฝังให้นักเรียน รู้จกัการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ โดยขอ
ความร่วมมือจากผูป้กครองไม่ให้ซ้ือขนมกรุบกรอบและลูกอมให้ผูเ้รียนในตอนเช้า และไม่ควรจ าหน่าย
ขนมกรุบกรอบ น ้ าอดัลมในสถานศึกษา ควรดูแลผูเ้รียนบางส่วนไม่ให้เก็บขนมท่ีตกพื้นมารับประทาน 
เพราะเป็นสาเหตุท าให้ผูเ้รียนฟันผุและเป็นโรคอว้น จากการวิเคราะห์พบว่า ผูป้กครองและทางร้านคา้ยงั
จ าหน่ายอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ต่อผูเ้รียน จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผูเ้รียนฟันผุและเป็นโรคอว้น แนวทางแกไ้ข
ควรให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัดูแลสุขภาพ อนามยั ของผูเ้รียนให้ไดรั้บความรู้ในการเลือกซ้ืออาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย และครูควรจดักิจกรรมการเคล่ือนไหว ออกก าลงักายให้ผูเ้รียนมีสุขภาพดีอย่างต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอ โดยครูจดัท าเกณฑก์ารประเมินพฒันาการเจริญเติบโต ของผูเ้รียน  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในการซ้ือและเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อ 
       ร่างกาย 
 2.2  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการออกก าลงักาย 
 2.3  เพื่อใหผู้เ้รียนมีน ้าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามยั 
 2.4  เพือ่ใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัการแปรงฟันท่ีถูกวิธี 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีน ้าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 
 3.2  ผูเ้รียนร้อยละ 80 ดูแลสุขภาพ สุขอนามยัและดูแลตนเองใหมี้ความปลอดภยั 
 3.3  ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
 3.4  ผูเ้รียนร้อยละ 80 ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน ครูและผูอ่ื้น 
 3.5  ผูเ้รียนร้อยละ 80 สามารถบอกความไม่ดีของส่ิงเสพติดและปฏิเสธส่ิงมอมเมาดว้ยตนเองได ้
 3.6  ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 
 
4.  กจิกรรม 
 4.1  ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  กิจกรรมการดูแลสุขภาพ และสุขนิสัย 
 4.2  จดักิจกรรมชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง 
 4.3  จดักิจกรรมตรวจสุขภาพนกัเรียนทั้งการไดย้นิ สายตา และสุขภาพฟัน เดือนละ 1 คร้ัง 
 4.4  จดักิจกรรมแปรงฟันทุกวนัหลงัอาหาร 
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4.5  จดักิจกรรมใหก้บันกัเรียนการดูแลสุขภาพอนามยัและดูแลตนเองใหป้ลอดภยั เช่น การลา้ง    
                     มือก่อนรับประทานอาหาร และลา้งมือหลงัจากการใชห้อ้งส้วม   
 4.6  จดักิจกรรมใหน้กัเรียนเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 
 4.7  จดักิจกรรมการระวงัตนเองใหป้ลอดภยั 
 4.8  จดักิจกรรมใหน้กัเรียนรู้จกัโทษของส่ิงเสพติดและส่ิงมอมเมา 
 4.9  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดมี้การแสดงออก เพื่อใหมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงออกอยา่ง  
                     เหมาะสม ช่ืนชมความสามารถของผูอ่ื้น และรู้จกัการปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสม 
 4.10  จดักิจกรรมใหน้กัเรียนมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน ครูและผูอ่ื้น  มีความสุขในการเล่นและ  
                       ท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น 
 4.11  จดักิจกรรมอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรียน 
 
5.  วิธีด าเนินกจิกรรม / ขั้นตอนการด าเนินการ 

กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติัจากผูบ้ริหาร ต.ค. 62 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์
2.  จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานตามโครงการ ต.ค. 62 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์
3.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ต.ค. 62 ผูบ้ริหาร 
4.  ประชุมครู ผูป้กครองร้านคา้และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัอาหาร  พ.ย. 62  ผูบ้ริหาร 
5.  ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  กิจกรรมการ
ดูแลสุขภาพ และสุขนิสัย 
     5.1  จดักิจกรรมชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง 
     5.2  จดักิจกรรมตรวจสุขภาพนกัเรียนทั้งการไดย้นิ สายตา 
และสุขภาพฟัน เดือนละ 1 คร้ัง 
     5.3  จดักิจกรรมแปรงฟันทุกวนัหลงัอาหาร  
     5.4  จดักิจกรรมใหก้บันกัเรียนการดูแลสุขภาพอนามยัและ
ดูแลตนเองใหป้ลอดภยั เช่นการลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร 
และลา้งมือหลงัจากการใชห้อ้งส้วม   

ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์
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กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     5.5. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนเลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ 
     5.6  จดักิจกรรมการระวงัตนเองใหป้ลอดภยั 
     5.7  จดักิจกรรมใหน้กัเรียนรู้จกัโทษของส่ิงเสพติดและ 
ส่ิงมอมเมา 
    5.8  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดมี้การแสดงออก เพื่อใหมี้ความ
เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม ช่ืนชม
ความสามารถของผูอ่ื้น และรู้จกัการปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสม 
     5.9 จดักิจกรรมใหน้กัเรียนมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน ครู
และผูอ่ื้น  มีความสุขในการเล่นและท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น 
    5.10  จดักิจกรรมอาหารกลางวนัให้กบันกัเรียน 

ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์

6.  ครูจดักิจกรรมการดูแลสุขภาพ สุขนิสัยตามแผนงานท่ีวางไว ้ ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์
7.  ครูจดัท าเกณฑก์ารประเมิน สมรรถภาพ ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์
8.  ครูประเมินสมรรถภาพของผูเ้รียน ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 

นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์
9. จดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์
10. สอบถามความพึงพอใจผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์
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กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
11. สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์
12. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ก.ย. 63 นางอมรรัตน์ 

นางอรุณรัตน์ 

นางอรอนงค ์
 
6.  งบประมาณ      
 เงินอุดหนุนรายหวั       500.00    บาท 
 เงินอปท.  108,000.00   บาท 
  

7.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ร้อยละของ ผูเ้รียน มีน ้าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน
ของกรมอนามยักระทวงสาธารณสุข 

บนัทึกน ้าหนกั
ส่วนสูง 

แบบบนัทึก 

2. ร้อยละของผูเ้รียน ดูแลสุขภาพ สุขอนามยัและดูแลตนเอง
ใหมี้ความปลอดภยั 

การสังเกต แบบสังเกต 

3. ร้อยละของผูเ้รียนมีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่ง
เหมาะสม 

การสังเกต แบบสังเกต 

4. ร้อยละของผูเ้รียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
เพื่อน ครูและผูอ่ื้น 

การสังเกต แบบสังเกต 

5. ร้อยละของผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

สอบถามความพึง
พอใจ 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นกัเรียนครู ผูป้กครอง มีความรู้ความเขา้ใจในการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อ 
                ร่างกาย 
 8.2  ผูเ้รียนมีทกัษะการออกก าลงักายมากขึ้น 
 8.3  ผูเ้รียนมีน ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั 
 8.4  ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 8.5  โรงเรียนไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกในระดบัท่ีสูงขึ้น 
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แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป 
โครงการ  บณัฑิตนอ้ย   
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง   
สนองกลยุทธ์/มาตรฐาน ร.ร.ขอ้ท่ี 5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
                                         หลกัธรรมมาภิบาล และเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบั 
                                          องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
                                          มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพของเด็ก 
                 1.3  มีการพฒันาการดา้นสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
                 1.2  มีการพฒันาดา้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได ้
                                          มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและจดัการ 
                 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรุณรัตน์  ไชยสุริยา 
   นางอมรรัตน์  ทองแกว้ 
   นางอรอนงค ์   ขวญัจนัทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562  -  30  กนัยายน  2563 

********************************************************************************** 
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1. หลกัการและเหตุผล 
 การจดักิจกรรมบณัฑิตนอ้ย  เป็นกิจกรรมท่ีจดัขึ้นเพื่อใหเ้ด็กเลก็ท่ีจบการศึกษามีความภาคภูมิใจ 
ในการเรียน และโรงเรียนท่ีจบมา การจดักิจกรรมวนับณัฑิตนอ้ย  จึงเป็นการสรุปดา้นกิจกรรมของนกัเรียน
ปฐมวยัของโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั  เพื่อให้บุคคลภายนอก  สังคมและชุมชนไดมี้โอกาสเขา้มาช่ืนชม
ความส าเร็จของโรงเรียนคณะครูและนกัเรียนทุกคน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อใหเ้ด็กเลก็ท่ีจบการศึกษามีความภาคภูมิใจในการเรียนและโรงเรียนท่ีจบมา 
 2.2  เพื่อใหชุ้มชนและสังคมไดช่ื้นชมความส าเร็จของนกัเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 3 จ านวน 11  คน เขา้ร่วมกิจกรรม 
 3.2  ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
 
4. กจิกรรม 
  กิจกรรมบณัฑิตนอ้ย 
 
5. วิธีด าเนินกจิกรรม / ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติัจากผูบ้ริหาร ต.ค. 63 นางอรุณรัตน์ 
2.  จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานตามโครงการ ต.ค. 63 นางอรุณรัตน์ 
3.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ก.พ. 63 ผูบ้ริหาร 
4.  ก าหนดกรอบนิทรรศการและรูปแบบในการจดักิจกรรมบณัฑิต
นอ้ย ดงัน้ี 
     4.1  การจดับอร์ดนิทรรศการภาพถ่าย 
     4.2  จดัซุม้ไวส้ าหรับถ่ายรูป 

ก.พ. 63 นางอรุณรัตน์ 
นางอมรรัตน์ 
นางอรอนงค ์

5.  ด าเนินการรวบรวมผลงาน ก.พ. 63 นางอรุณรัตน์ 
นางอมรรัตน์ 
นางอรอนงค ์
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กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6.  ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมผลงาน ก.พ. 63 นางอรุณรัตน์ 
นางอมรรัตน์ 
นางอรอนงค ์

7.  ประชุมวางแผนการจดังาน ก.พ. 63 นางอรุณรัตน์ 
ครูทุกคน 

8.  จดักิจกรรมบณัฑิตนอ้ย มี.ค. 63 ครูทุกคน 
9.  ประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง มี.ค. 63 นางอรุณรัตน์ 
10. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผูบ้ริหาร มี.ค. 63 นางอรุณรัตน์ 
 
6. งบประมาณ      

เงินอุดหนุนรายหวั  จ านวน 8,000.00  บาท    
 
7. ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ร้อยละของผูเ้รียนมีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม การสังเกต แบบสังเกต 
2.  ร้อยละของผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความพึงพอใจในการด าเนินงาน สอบถาม แบบสอบถาม 
3. โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม สอบถาม แบบสอบถาม 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1  นกัเรียนสามารถน าความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการปรับตวัและสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวนัได ้

8.2  นกัเรียนสามารถแสดงความกตญัญูรู้คุณต่อผูบ้ริหาร และคณะครู 
8.3  นกัเรียนไดส้ร้างมิตรภาพและเขา้ใจท่ีดีต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
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