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กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

ด้วยกระบวนการวิจัย 
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ชื่อโครงการ                 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายภักดี  จำนงค์ 
กลุ่มบริหารงาน             สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 จนถึง มีนาคม ๒๕๖๖ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่   ๑ พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่   ๑ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยและ   
                                            สร้างนวัตกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา       มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  ๑.๑ 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี    - 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  ๒.๔ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  ๓.๔ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ ๑ ด้านความสามารถในการแข่งขัน ตัวชี้วัดที่ ๓ 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาเพื ่อให้เท่าทันการเปลี ่ยนแปลงของโลก จำเป็นที ่จะต้องสร้างการเปลี ่ยนแปลงให้แก่
เศรษฐกิจและสังคม โดยการสร้างให้ผู ้เร ียนที ่เป็นผู ้ผลิตหรือสร้างนวัตกรรม ช่วยพัฒนาความเข้มแข็งและ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศชาติ 
 ปัญหาการจัดการศึกษาของไทยในหลายทศวรรษท่ีผ่านมาทั้งด้านคุณภาพการศึกษา การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นประเด็นที่สำคัญที่ต้องมีการแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมที่
ยังไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างยั ่งยืน เห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั ้นพื้นฐาน
ระดับชาติ (O-NET) ในระยะสามปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวมเฉลี่ยยังไม่ถึงร้อยละ ๕๐  
 ดังนั้น การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม เพราะนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่
สำคัญก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีความยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครุและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สร้างและพัฒนานวัตกรรม 
 2.3 เพ่ือนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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  ๓.๑.๒ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๓.๑.๓ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีการนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
  ๓.๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
    3.2 เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  ๓.๒.๒ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถ และมีทักษะในการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๓.๒.๓ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
  ๓.๒.๔ ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
  ๓.๒.๕ โรงเรียนมีนวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมที่ 1 การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
1. ขั้นเตรียม (Plan) มิถุนายน 65 นายภักดี  จำนงค์ 
    ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน 
    ๑.๒ ประชุมคณะทำงาน 
    ๑.๓ ประสานงานวิทยากรเพ่ือดำเนินการฝึกอบรม 
    ๑.๔ เตรียมสถานที่เพ่ือใช้ในการจัดฝึกอบรม 

มิถุนายน 65 นายภักดี  จำนงค์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
   ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา” 

    กันยายน 65 คณะกรรมการ
ตามคำสั่งโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    วัดและประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 
 

    กันยายน 65 คณะกรรมการ
ตามคำสั่งโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา” 
 
 
 

กันยายน 65 คณะกรรมการ
ตามคำสั่งโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมที่ ๒ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
    ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน 
    ๑.๒ ประชุมคณะทำงาน     

พฤษภาคม 65 นายภักดี  จำนงค์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการทางการศึกษา จัดตั้ง
กลุ่ม PLC เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม 

พฤษภาคม 65 นายภักดี  จำนงค์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    ตรวจสอบการจัดตั้งกลุ่ม PLC เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

พฤษภาคม 65 นายภักดี  จำนงค์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    จัดทำรายงานผลการจัดตั้งกลุ่ม PLC เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

พฤษภาคม 65 นายภักดี  จำนงค์ 

กิจกกรมที่ ๓  IFPA (Innovation For Anubalpaphayom School) 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
    ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน 
    ๑.๒ ประชุมคณะทำงาน     

พฤษภาคม 65 นายภักดี  จำนงค์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    ๒.๑ จัดประกวดนวัตกรรมประจำปีของโรงเรียน ด้าน การบริหาร
จัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านผลงานนักเรียน 
   ๒.๒ จัดทำเกณฑ์การประกวดนวัตกรรม 
   ๒.๔ มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร 
   ๒.๕ เผยแพร่นวัตกรรมที่ชนะการประกวด 
   ๒.๖ นำเสนอผลงานเพื่อส่งเข้าประกวดแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

มีนาคม 66  คณะกรรมการ
ตามคำสั่งโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อ ๒.๑ - ๒.๖ 
 
 
 

มีนาคม 66  คณะกรรมการ
ตามคำสั่งโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    จ ั ดทำรายงานผลการจ ัดก ิ จกรรม  IFPA (Innovation For 
Anubanpaphayom School) 

มีนาคม 66  คณะกรรมการ
ตามคำสั่งโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 22,500 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ก ิจกรรมท ี ่  1 การพ ัฒนาผ ู ้บร ิหาร
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

๑๐,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๒,๐๐๐ 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ๙,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๒,๐๐๐ 
- จัดทำรายงานผล ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ 2 การสร้างชุมชนแห่งการ
เร ียนรู ้ทางว ิชาชีพเพื ่อการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม 

๑,๐๐๐   ๑,๐๐๐ 

- จัดตั้งกลุ่ม PLC - - - - 
- จัดทำรายงานผล ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ 3 IFPA (Innovation For 
Anubalpaphayom School) 

๑๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ 

- จัดประกวดนวัตกรรมประจำปี
ของโรงเร ียน ด้านการบริหารจัดการ 
ด ้านการจ ัดการเร ียนร ู ้  ด ้านผลงาน
นักเรียน 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - - 

- จ ั ดท ำ เ กณฑ ์ ก า รป ร ะก ว ด
นวัตกรรม 

๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 

- มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 
- เผยแพร่นวัตกรรมที ่ชนะการ

ประกวด 
- - - - 

- นำเสนอผลงานเพ ื ่ อส ่ ง เข้ า
ประกวดแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๒๒,๕๐๐ ๖,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนมีนวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 7.2 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๗.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 ๗.๔ โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๗.๕ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม 
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8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นายภักดี  จำนงค์    หัวหน้าโครงการ  

8.2 นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว   รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นางสาวอุทิศพร  ทองปันแต   คณะทำงาน 
 8.๔ นายวัชระ  เจนภักดีกุล   คณะทำงาน 
 ๘.๕ ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์  คณะทำงาน 
 8.๖ นางสุภลักษณ์  ไพชำนาญ   คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. จำนวนผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม 
2. 1. จำนวนผู้บริหารโรงเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถ และทักษะในการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม 
3. ร้อยละของผู้มีเรียนที่มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 
๑. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 

 
 
 

๒. ตรวจสอบสภาพจริงจากการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรม 

 
 

๓. ตรวจสอบสภาพจริงจากการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรม 

 
๑. แบบทดสอบความรู้

ความเข้าใจ 
 
 
 

๒. แบบตรวจสอบสภาพ
จริงจากการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม 

 
 

๓. แบบตรวจสอบสภาพ
จริงจากการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม 

ผลลัพธ์ 
1. จำนวนนวัตกรรมที่ผู้บริหาร
โรงเรียนนำไปใช้ในบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. . จำนวนนวัตกรรมที่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษานำไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3. . จำนวนนวัตกรรมที่ผู้เรียนสร้าง
และพัฒนา 

 
๑. ตรวจสอบสภาพจริงจากการ

นำนวัตกรรมไปใช้ 
 

๒. ตรวจสอบสภาพจริงจากการ
นำนวัตกรรมไปใช้ 
 

๓. ตรวจสอบสภาพจริงจากการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรม 
 

 

 
๑. แบบตรวจสอบสภาพ

จริงจากการนำ
นวัตกรรมไปใช้ 

๒. แบบตรวจสอบสภาพ
จริงจากการนำ
นวัตกรรมไปใช้ 

๓. แบบตรวจสอบสภาพ
จริงจากการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม 
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(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 

                                             (นายภักดี  จำนงค์)          .   
                              ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 

                                       (ลงชื่อ)........................................ผู้เขียนโครงการ   
                                                 (นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว) 
                                        ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน  
            

                    (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
 
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายภักดี จำนงค)์  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม   
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ชื่อโครงการ   การทำวิจัยในชั้นเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสุภลักษณ์  ไพชำนาญ 
กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2565 - เมษายน 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  1 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยและ สร้าง

นวัตกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
             ข้อที่ 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  3 

   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 4 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่   ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 
    1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 มีสาระสำคัญที่เน้นการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะ การปฏิรูป
การเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนโดยตรง ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน  จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นผู้รอบรู้
และสามารถทำวิจัยได้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรม รูปแบบหนึ่ง นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน ประโยชน์ทำ
วิจัยไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการ สอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน  
2.2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน  
3.2.2 ส่งเสริมให้ครูสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

        3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1. ร้อยละ 90 ของครูจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนอย่าง

น้อยป ีการศึกษาละ 1 เรื่อง  
3.2.2. ครูทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
 โครงการส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- จัดทำโครงการ  มิถุนายน 2565 นางสุภลักษณ์ ไพชำนาญ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ประชุม วางแผนร่วมกันกับคณะครู  
- เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
วิจัยในชั้นเรียน  
- จัดประชุมครูผู้สอนวางแผนงานการทำวิจัยใน
ชั้นเรียน 

มิถุนายน2565-เมษายน 
2566 

นางสุภลักษณ์ ไพชำนาญ
และคณะครูทุกคน 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- ครูผู้สอนร่วมกันศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา
ในชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบ 
- ครูผู้สอนทำการวิจัยและสรุปผลที่ได้ 
- ติดตามผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 

มิถุนายน2565-เมษายน 
2566 

นางสุภลักษณ์ ไพชำนาญ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

มิถุนายน2565-เมษายน 
2566 

นางสุภลักษณ์ ไพชำนาญ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 2,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้น
เรียน 

    

- ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการทำ
วิจัยในชั้นเรียน 

2,000 
 

 1,000 
 

1,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 2,000  1,000 1,000 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต 1 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1  ชว่ยปรับเปลี่ยนบทบาทของครู ทำให้ครูเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
7.2 ครูผู้สอนสามารถทำงานวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างถูกหลักการวิจัย  
7.3 ครูผู้สอนสามารถนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
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8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1. นางสุภลักษณ์  ไพชำนาญ     หัวหน้าโครงการ 
 8.2  นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว     รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3  นางสุรพร  สิทธิชัย      คณะทำงาน 
 8.4 นายวัชระ  เจนภักดีกุล     คณะทำงาน 
 8.5 นางสาวสุภาวดี  ไข่คง      คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล               

 
(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                (นางสุภลักษณ์  ไพชำนาญ)          .   
                             ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
                                       (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                                  (นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว) 
                                        ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ            
 
 
                    (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 

(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายภักดี จำนงค์)  
            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยใน
ชั้นเรียน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถใช้การวิจัยในชั้น
เรียน แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

- สอบถาม 
- ประเมินความพึง

พอใจ 
 

 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความ

พึงพอใจ 
 

ผลลัพธ์ 
1.ร้อยละ 90 ของครูจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
น้อยป ีการศึกษาละ 1 เรื่อง  
2. ครูทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

- สอบถาม 
- ประเมินความพึง

พอใจ 
 

 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความ

พึงพอใจ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ 

พัฒนาคุณภาพเด็กและผูเ้รียนสู่ความยั่งยืน 
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ชื่อโครงการ   หนูน้อยสุขภาพดี พัฒนาการดีสมวัย 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวสุภาวดี  ไข่คง 
กลุ่มบริหารงาน   กิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน ๒๕๖5 –  เมษายน ๒๕๖6 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  ๒ พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนสู่ความยั่งยืน 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนให้มีความยั่งยืน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา   
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

    ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี - 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  ๔  

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่   3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   

 
1. หลักการและเหตุผล 
       เนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ  ล้วนมุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากเด็กโดยเฉพาะในช่วงแรกเกิด - 6  ปี  ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กเริ่มมีพัฒนาการด้าน
ต่างๆอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคมและด้านสติปัญญา  พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายของเด็กปฐมวัยจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  เด็กๆมักจะวิ่ง  กระโดด  และไม่หยุดอยู่นิ่งๆ   
        การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กวัยนี้  จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากควรมีการส่งเสริมช่วยเหลือ
ให้เด็กมีความพร้อมในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น  ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย
ให้กับเด็ก  เพื่อให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่  และกล้ามเนื้อมัดเล็ก  สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่าง
คล่องแคล่ว   
        ดังนั้นพัฒนาการด้านร่างกายจะแข็งแรงขึ้นได้นั้น  ก็ต่อเมื่อเด็กมีความพร้ อมทางด้านร่างกายแล้วก็จะ
สามารถพัฒนาทักษะด้านอื่นๆต่อไปได้  ซึ่งโครงการนี้จะเน้นให้มีกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลาย  สอดคล้องกับวัย
และความสนใจของผู้เรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

      3.1.1  เด็กร้อยละ ๘0 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเอง 
         ๓.๑.๒  เด็กร้อยละ ๘0 ได้รับการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
       ๓.๑.๓  สามารถสร้างเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้สำเร็จ 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
      ๓.๒.๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
ในระดับดีขึ้นไป 
      ๓.๒.๒ เด็กได้รับการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมที่ 1 ขยับกายสบายชีวา 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
๑.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ มิถุนายน ๒๕๖5 นางสาวสุภาวดี  ไข่คง 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
2.1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมขยับกายสบาย
ชีวา 
2.2 ครูเวรและครูประจำชั้นนำเด็กออกกกำลังกายตอนเช้าหน้าเสา
ธง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 

กรกฎาคม  2565 
 
กรกฎาคม - 
มกราคม 256๖ 
 

นางสาวสุภาวดี  ไข่คง

นางสาวอุไร  สงคง 

นางสาววรรณา  พิจารณ์

นางสุรพร  สิทธิชัย 

นางสาวดารณี  เนียมเล็ก 
นางสุภลักษณ์  ไพชำนาญ 
 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
3.1 ส่งภาพกิจกรรมและสรุปผลการทำกิจกรรมส่งหัวหน้าโครงการ 
 

กุมภาพันธ์ 256๖ 
 

นางสาวสุภาวดี  ไข่คง

นางสาวอุไร  สงคง 

นางสาววรรณา  พิจารณ์

นางสุรพร  สิทธิชัย 

นางสาวดารณี  เนียมเล็ก 
นางสุภลักษณ์  ไพชำนาญ 
 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
4.1 หัวหน้าโครงการสรุปกิจกรรมทั้งหมดเป็นรูปเล่ม 
4.2 จัดทำรายงานโครงการเสนอหัวหน้าวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม 256๖ นางสาวสุภาวดี  ไข่คง 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมท ี2 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
1.1 เลือกกิจกรรมที่จะทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กแต่ละ
ช่วงวัย 

พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุภาวดี  ไข่คง 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
กำหนดกิจกรรมที่จะทดสอบนักเรียน ซึ่งมีท้ังหมด ๔  กิจกรรมดังนี้ 

- งอตัวไปข้างหน้า 
- ยืนเขย่งปลายเท้า 
- ยืนกระโดดไกล 
- วิ่ง  20  เมตร 

พฤศจิกายน - 
กุมภาพันธ์ 256๖ 

นางสาวสุภาวดี  ไข่คง 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
รวบรวมภาพกิจกรรมที่ทดสอบนักเรียนทั้ง ๔ กิจกรรม กุมภาพันธ์ 256๖ นางสาวสุภาวดี  ไข่คง 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
กิจกกรมที่ ๓ สุขภาวะที่ดี 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
๑.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ กรกฎาคม  2565 นางสาวสุภาวดี  ไข่คง 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
2.1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมสุขภาวะที่ดี 
2.2 ครูประจำชั้นทำแบบบันทึกกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
     - อาหารดี มีประโยชน์ 
     - การตรวจสุขภาพ 
     - แปรงฟัน 
     - การดื่มนม 

กรกฎาคม  2565 
 
 
กรกฎาคม - 
มกราคม 256๖ 
 

นางสาวสุภาวดี  ไข่คง

นางสาวอุไร  สงคง 

นางสาววรรณา  พิจารณ์

นางสุรพร  สิทธิชัย 

นางสาวดารณี  เนียมเล็ก 
นางสุภลักษณ์  ไพชำนาญ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
3.1 ส่งภาพกิจกรรมและสรุปผลการทำกิจกรรมส่งหัวหน้าโครงการ 
 

กุมภาพันธ์ 256๖ 
 

นางสาวสุภาวดี  ไข่คง

นางสาวอุไร  สงคง 

นางสาววรรณา  พิจารณ์

นางสุรพร  สิทธิชัย 

นางสาวดารณี  เนียมเล็ก 
นางสุภลักษณ์  ไพชำนาญ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
4.1 หัวหน้าโครงการสรุปกิจกรรมทั้งหมดเป็นรูปเล่ม 
4.2 จัดทำรายงานโครงการเสนอหัวหน้าวิชาการ 

มีนาคม 256๖ นางสาวสุภาวดี  ไข่คง 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ  ๑,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง  
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
 

กิจกรรมที่ ๑ ขยับกายสบายชีวา - 
 

- - - 

กิจกกรมท ี2 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

 
500 

 
- 

 
500 

 
- 

กิจกกรมท ี๓ สุขภาวะที่ดี 
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม 

     -    ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
 

 
๕00 

 
- 

 
500 

 
- 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 1,000  1,000 - 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัย ปีที่ 2-3 ทุกห้องเรียน 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
     7.2 เด็กได้รับการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นางสาวสุภาวดี  ไข่คง หัวหน้าโครงการ  

8.2 นางสาวอุไร  สงคง   รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นางสุรพร  สิทธิชัย  คณะทำงาน 
 8.๔ นางสาวรรณา  พิจารณ์ คณะทำงาน 
 8.๔ นางสาวดารณี  เนียมเล็ก คณะทำงาน 

8.๕ นางสุภลักษณ์  ไพชำนาญ คณะทำงานและเลขานุการ 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1.ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง    มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเอง 
2.ร้อยละของเด็กได้รับการประเมินพัฒนาการ
ด้านร ่างกายตามสภาพจร ิงและนำผลการ
ประ เม ิ นพ ัฒนาการ ไปปร ับปร ุ งกา รจั ด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
สังเกต/ประเมินพัฒนาการ 

 
  
 

 
แบบสังเกต 

แบบประเมิน 
 

 

ผลลัพธ์ 
1.เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง    
มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
2.เพื่อให้เด็กได้รับการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกายตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

 
สังเกต/ประเมินพัฒนาการ 

 
  
 

 
แบบสังเกต 

แบบประเมิน 
 

 

 
    

 (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวสภุาวดี  ไข่คง)     

      ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 

      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ 
                                                    (นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว) 
                                            ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
    (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                  (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
 
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายภักดี จำนงค์) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
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ชื่อโครงการ   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 
กลุ่มบริหารงาน   วิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  ๒ พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนสู่ความยั่งยืน  
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนให้มีความยั่งยืน และเป็นไปตามเกณฑ์ 

    มาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1, ๒, 3, ๕ 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที ่    2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 4 
แนวทางจัดการศึกษามาตราที่ 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระชาติชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การอ่าน 
การเขียน (RT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู ้เรียนระดับชาติ  (NT)  และ          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O –NET)  พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง ว่าปัญหาเกิดจาก
ตัวผู้เรียน ผู้ปกครอง กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู หรือจากนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา        
การวางเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ควรสอบผ่าน ควบคู่ไปกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และทุกระดับชั้น  
การจัดกลุ่มผู้เรียนตามสภาพปัญหา และตามศักยภาพ แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มกำลัง
พัฒนา จัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนได้อ่านและทบทวนบทเรียน สรุปเนื้อหาอย่าง
สม่ำเสมอ จัดกิจกรรมเพื ่อนสอนเพื ่อน พี ่สอนน้อง ทั ้งนี ้สถานศึกษาควรมีการทดสอบความรู ้เป็นระยะ  ๆ             
เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียน และจัดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้ทดลองออกข้อสอบจากเนื้อหาสาระที่ได้
เรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และใช้ในการทดสอบกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนได้เปรียบเทียบ
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรที่เรียนรู้ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการีฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
 
 



 64 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
     2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
     2.3 เพื ่อพัฒนาให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
     2.4 เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
     2.5 เพื่อให้ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย   
     2.6 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
      3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
      3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด 
      3.1.4 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ 

เป็นไปตามเป้าหมาย   
                3.1.5 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
                 3.2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ในระดับดี
ขึ้นไป 

       3.2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ในระดับดีข้ึนไป 
                  ๓.๒.๓ ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดีข้ึนไป 

       ๓.๒.๔ ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย   
                  ๓.๒.๕  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในระดับดีข้ึนไป 

 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมที่ 1 ค่ายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
1. ขั้นเตรียม (Plan) สิงหาคม 65 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 
    ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน 
    ๑.๒ ประชุมคณะทำงาน 
    ๑.3 เตรียมสถานที่กิจกรรมค่ายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สิงหาคม  65 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
     2.1 จัดทำแผนการดำเนินงาน/ปฏิทินการดำเนินงาน สิงหาคม- 

กันยายน 65 
คณะกรรมการ 



 65 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

     2.2 จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาไทย 
และค่ายภาษาอังกฤษ 

ตามคำสั่งโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
     3.1 วัดและประเมินผล ความรู้ความเข้าใจในการร่วมกิจกรรมค่าย
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      3.2 ประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมค่ายตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

กันยายน 65 คณะกรรมการ 
ตามคำสั่งโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมค่ายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กันยายน 65 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 
กิจกกรมที่ 2 สอนซ่อมเสริมทุกสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบระดับชาติ (เตรียมความพร้อมสอบ RT ป.1  NT 
ป.3 และ O-NET ป.6) 
1. ขั้นเตรียม (Plan) พฤศจิกายน 

65 
นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 

     ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน 
     ๑.๒ ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 

พฤศจิกายน 
65 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)    
     2.1 จัดตารางสอนเสริมให้กับครูและนักเรียน 
     2.2 ทดสอบนักเรียนก่อนจัดกิจกรรมสอนเสริม(Pre - Test)  
     2.3 จัดกิจกรรมสอนเสริมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบ
ระดับชาติ (RT ป.1  NT ป.3 และ O-NET ป.6) ในช่วงเวลา 15.30 
– 16.30 น. 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 65 

คณะกรรมการ 
ตามคำสั่งโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
     3.1 วัดและประเมินผล ทดสอบหลังจัดกิจกรรมสอนเสริม (Post - 
Test) 
 

ธันวาคม 65 คณะกรรมการ 
ตามคำสั่งโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
     จัดทำรายงานผลการการจัดกิจกรรมสอนเสริมให้ผู้อำนวยการ
โรงเรียนทราบ 

ธันวาคม 65 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 

กิจกกรมที่ 3 ค่ายวิชาการ 
1. ขั้นเตรียม (Plan) มกราคม 66 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 
     ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน 
     ๑.๒ ประชุมคณะทำงาน 

มกราคม 66 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    2.1 จัดทำแผนการดำเนินงาน / ปฏิทินการดำเนินงาน  
    2.2 ทดสอบก่อนจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ (Pre-Test) นักเรียนชั้น 
ป.1 ชั้น ป.3 และ ชั้น ป.6 โดยใช้แบบทดสอบ RT NT และ O-NET ปี
การศึกษาท่ีผ่านมาเพ่ือนำผลการทดสอบมาแบ่งกลุ่มนักเรียน 

มกราคม 66 คณะกรรมการ 
ตามคำสั่งโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม 



 66 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

    2.3  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปาน
กลาง และกลุ่มอ่อน 
    2.4 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ตามปฏิทินที่ได้กำหนดไว้ 
3. ขั้นติดตามผล (Check)   
   3.1  ทดสอบหลังจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ (Post-Test) นักเรียนชั้น 
ป.1 ชั้น ป.3 และ ชั้นป.6 โดยใช้แบบทดสอบ RT  NT และ O-NET    
ปีการศึกษาที่ผ่านมาอีกครั้งเพ่ือเป็นการตรวจสอบดูพัฒนาการของ
นักเรียน  
   3.2 นำการการทดสอบมาปรับปรุง พัฒนา และหาแนวทางแก้ไข
นักเรียนต่อไป  

มกราคม 66 คณะกรรมการ 
ตามคำสั่งโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
     จัดทำรายงานผลการการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้ผู้อำนวยการ
โรงเรียนทราบ 

กุมภาพันธ์ 66 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ  80,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่ายตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

10,000 - - 10,000 

- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ - - - 2,500 
- ค่ายวิทยาศาสตร์ - - - 2,500 
- ค่ายภาษาไทย - - - 2,500 
- ค่ายภาษาอังกฤษ - - - 2,500 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมทุกสาระ
การเรียนรู้ที่มีการทดสอบระดับชาติ 

25,000 - 20,000 5,000 

- ค่าอาหารว่างนักเรียน 1 มื้อ - -  - 
- ค่าเอกสารสอนเสริม - - - 5,000 

กิจกรรมที่ 3 ค่ายวิชาการ 45,000 - 40,000 5,000 
- ค่าอาหารว่างนักเรียน 2 มื้อ - - 40,000 - 
- ค่าเอกสารสอนเสริม - - - 5,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 80,000 - 60,000 20,000 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระสูงขึ้น มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร  มี

ความสามารรถในการการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน รวมทั้งผู้เรียนมีผลการประเมินระดับชาติ สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ 

7.2 คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ O-NET ทุกกลุ่มสาระ สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ และเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

7.3 นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1  นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว      หัวหน้าโครงการ  

8.2  นางสาววรัญญา อภัยรัตน์      รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3  นางพัชณี บุญช่วย        คณะทำงาน 
 8.๔  นางสาวกนกอร  สินน้อย       คณะทำงาน 
 8.5  นางสาวจีรภรณ์ เพ็ชรพูล       คณะทำงาน 
 8.๕  ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์      คณะทำงานและเลขานุการ 

9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
3. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
4. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือ
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย   
5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 
ทดสอบ/ประเมิน 

 
ทดสอบ/สังเกต 

 
 

ทดสอบ 
 
 

ทดสอบ 
 
 

ทดสอบ/สังเกต/ประเมิน 

 
แบบทดสอบ/แบบประเมิน 
 
แบบทดสอบ/แบบสังเกต 

 
 

แบบทดสอบของ
สถานศึกษา 

 
แบบทดสอบของสทศ.  

และ สพฐ. 
 
แบบทดสอบ/แบบสังเกต 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ผลลัพธ์ 
1. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้นได้ 

 
สังเกต/ประเมิน 

ประเมิน 
 

 
แบบสังเกต/แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 
แบบประเมิน 

 
   (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 

                                           (นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว)          .   
                       ตำแหน่ง หวัหน้าโครงการ 
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                                   (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                          (นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว) 
                                  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ            
 
 
                (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
        (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายภักดี จำนงค์)  
           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
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ชื่อโครงการ                   Shopping & Learning Market 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาววรัญญา  อภัยรัตน์ 
กลุ่มบริหารงาน              วิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนสู่ความยั่งยืน 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  ๒ พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนให้มีความยั่งยืน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  ......9...... 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี .......2...... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

 
1. หลักการและเหตุผล 

จากการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี มีทักษะในการทำงาน รักการ
ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
โรงเรียนจัดทำขึ ้นนั ้น ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กำหนดให้จัด
ประสบการณ์ตรงให้นักเรียนเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นำไปใช้ ในชีวิตประจำวัน 
โครงการ Shopping & Learning Market ตลาดนัดโรงเรียนจึงเป็นการจัดการเรียนการสอนวิธีการหนึ่ง เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้ จากการซื้อขาย การทำธุรกิจ สามารถสอนให้นักเรียนทำการค้าได้ทั้งระบบ นับแต่การผลิต การ
จำหน่าย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า การทำบัญชีกำไร รู้จักแยกแยะส่วนการลงทุน การออมทรัพย์และนำ
ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้มาแสดง แลกเปลี่ยนกันระหว่างนักเรียนและบุคคลทั่วไป และมีการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานทางวิชาการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของครูที่มีความสามารถในการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชุม  

ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ซ่ึงนักเรียนจะได้รับ
ประสบการณ์ตรง  เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแล้ว ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
          2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้เรียน ร้อยละ 83 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 3.1.2 ผู้เรียน ร้อยละ 83 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 3.2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมที่ 1  Shopping & Learning Market 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
1.1 จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
อนุบาล ป่าพะยอมทุกคนเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนิน
กิจกรรมประชุมวางแผน 
1.๒ แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือรับผิดชอบในการจัดโครงการ 
1.3 จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดแผนการจัดทำโครงการ 

 
กรกฎาคม 2565 

 
ผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนอนุบาลป่า

พะยอม 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
การจัดกิจกรรมตามโครงการ Shopping & Learning market  
ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ดำเนินการ ดังนี้ 
   2.1 ประชุมคณะครูเพ่ือแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
   2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ Shopping & Learning market 
“ตลาดนัดคนเดิน เพลินวิชา รักษาสิ่งแวดล้อม” และกิจกรรม open 
house จัดกิจกรรมการแข่งขันทางทักษะวิชาการ เปิดบ้านเพ่ือให้
โรงเรียนในเครือข่าย ชุมชน ผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน 
2.3 เปิดตลาดนัดนักเรียน โดยนักเรียนในแต่ละชั้นมีสินค้ามา
จำหน่าย (One Product & One Classroom) โดยนักเรียนแต่ละ
ห้องเรียนมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีจะมาจำหน่าย รวมทั้งหมด 24 
ห้องเรียน 
2.4 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยมีกิจกรรมของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังต่อไปนี้   
      1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
      2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
      3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
      4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
      5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
      6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
      7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
      8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
      9. กิจกรรมระดับปฐมวัย 
โดยให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ออกแบบกิจกรรมที่จะจัดขึ้น   
ในการจัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการได้มีการเชิญชวน ให้โรงเรียนใน

 
 
 
 
 

มกราคม –มีนาคม 
2566 

 
 
 
 
 

คณะครูทุกท่าน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เครือข่ายป่าพะยอมเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
2.5 กิจกรรมประกวด 1 Innovation & 1 Classroom ซึง่จะจัดให้
มีการนำเสนอ 1 นวัตกรรม 1 ห้องเรียน โดยมีการจัดประกวดใน
ระดับสายชั้น และแต่งตั้งคระกรรมการในการตัดสิน เพ่ือคัดเลือก
สายชั้นละ 1 รางวัล 
   1. สายชั้นปฐมวัย 
   2. สายชั้น ป.1-2 
   3. สายชั้น ป.3-4  
   4. สายชั้น ป.5-6 
2.6 กิจกรรมบนเวที ซึ่งจะมีการประกวดร้องเพลง ประกวดเต้น
ประกอบเพลง และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
3. ขั้นติดตามผล (Check)   
3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
โครงการ 
3.2 ประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 2566 ครูวรัญญา  อภัยรัตน์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
   4.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
   4.2 จัดทำรายงานการประเมินโครงการ 
   4.3 ปรับปรุง และพัฒนางานในครั้งต่อไป 

มีนาคม 2566 ครูวรัญญา  อภัยรัตน์ 

5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 25,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
1. ค่าเช่าเต็นท์กระโจม 10,000 - 10,000 - 
2. ค่าเช่าเต็นท์หลังใหญ่ 3,500 - 3,500 - 
3. ค่าเช่าเครื่องเสียง 1 วัน 3,000 - 3,000 - 
4. ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

4,500 - - 4,500 

5. รางวัลการประกวด 1 
Innovation & 1 Classroom 
จำนวน 4 รางวัล 

1,000 - - 1,000 

5. ไวนิลประชาสัมพันธ์และตกแต่ง
สถานที่ 

3,000 - - 3,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น        25,000 -   16,500 8,500 
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6. สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 7.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นางสาววรัญญา  อภัยรตัน์   หัวหน้าโครงการ  

8.2 นายศราวุธ  เทพสุภา   รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นายภูไท  พุทธศิริ   คณะทำงาน 
 8.4 นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว  คณะทำงาน 
 8.5 นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก้ว  คณะทำงาน 
 8.6 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ รัตนพิบูลย์ คณะทำงาน 
          8.7 นางสาวจีรภรณ ์ เพ็ชรพูล  คณะทำงาน 
 8.8 นางสาวอุมาวดี นุ้ยคง    คณะทำงาน 
 8.9 นางปาริชาติ  พืชนุกูล  คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 
2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
 

 
ให้นักเรียนทำแบบประเมินความ
พึงพอใจกิจกรรม Shopping & 

Learning Market 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของ

การเข้าร่วมกิจกรรม 
Shopping & Learning 

Market 

ผลลัพธ์ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
2 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย  
 

 
การสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
 
                                     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางสาววรัญญา  อภัยรัตน์)          .   
                         ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
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    (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   

                                             (นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว) 
                                    ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน วิชาการ            
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายภักดี จำนงค์)  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม    
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ชื่อโครงการ           พัฒนาการโรงเรียนแห่งการอ่าน และการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ         1. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ช่วย             
กลุ่มบริหารงาน       วิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ                   มิถุนายน  256๕ – มีนาคม 256๖ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่      ๒ พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนสู่ความยั่งยืน 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่   ๒ พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนให้มีความยั่งยืน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   การศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1, 2 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่    2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

        การจ ัดหล ักส ูตรการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ภาษาไทย การเร ียนการสอน  
มีความสำคัญ เพราะเป็นภาษาประจำชาติ เป็นเครื ่องมือสื ่อสารทำความเข้าใจซึ ่งกันและกันระหว่างคน 
ในชาติ และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้วิชาการต่าง ๆ การที่จะให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาได้ดีต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดทักษะทั้ง 5 ด้าน คือ อ่าน เขียน ฟัง ดู พูด การใ ช้ภาษา 
และวรรณคดีวรรณกรรม และเป็นการเน้นให้เกิดทักษะทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ ซี่ง
จะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน เป็นการสอนเขียนเป็นกระบวนการเรียน การสอนที่ยากที่สุด เพราะการเขียนเป็น
ทักษะที่ซับซ้อนผู้ที่จะเขียนได้ต้องผ่านการฟัง ดู พูด อ่าน เป็นปัจจัยส่งเสริมซึ่งกันและกัน จึงจำเป็นที่จะต้องมี
กิจกรรมเสริมในการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื ่อให้เกิดความรู้ความชำนาญและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องเหมาะสม 
        การอ่านจัดเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทยการอ่านทำให้เกิด
การพัฒนาด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถพฤติกรรมและค่านิยมต่างๆรวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนิน
ชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตการอ่านจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง  ๒ ประการ คือประการแรก
สำคัญต่อชีว ิตประจำวันกล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู ้ เพื ่อนำมาใช้ในการดำรงชีว ิตประจำวัน                  
ประการที่สองมีความสำคัญต่อการเรียนเพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอนและ
มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จอันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาหาก
เริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย 
        โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมเห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการ
เรียนรู้จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งการอ่านและการ
เรียนรู้  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แก้ปัญหาเป็น 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

 3.๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหา 
   3.2 เชิงคุณภาพ 

3.๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การสื่อสาร รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ในระดับ ดีขึ้นไป 

3.2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหา ในระดับดีขึ้นไป 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมยามเช้า 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

 
 

จุฑาทิพย์ 
วนิดา 

วรัญญา 
ณรงค์ศักดิ์ 
เพ็ญภรณ์ 

ประชุมวางแผนและแบ่งกิจกรรมกันรับผิดชอบ     มิถุนายน ๖๕ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ  ภาษาอังกฤษวันละคำ สุภาษิต และคำ
พังเพย คณิตคิดสนุก  เล่าข่าวและเหตุการณ์สำคัญ 

กรกฎาคม ๖๕  
- 

   กุมภาพันธ์ ๖๖ 
3. ขั้นติดตามผล (Check)  
ติดตามจากสมุดบันทึกความรู้ของนักเรียน กรกฎาคม ๖๕  

- 
   กุมภาพันธ์ ๖๖ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  
...........................................................................................................  
...........................................................................................................  

มีนาคม ๖๖ 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ในห้องสมุด 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

 
 

ผู้รับผิดชอบ
ทุกคนใน
โครงการ 

ประชุมวางแผน การซ่อมแซม หาข้อมูลติดต่อช่างเฉพาะด้าน มิถุนายน ๖๕ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
ให้ช่างเฉพาะด้านมาซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาในห้องสมุด เมื่อทำการ
ซ่อมแซมเรียบร้อย จึงค่อยปรับปรุงภูมิทัศน์การตกแต่ง จัดระบบให้
พร้อมสำหรับใช้งาน และเอ้ือต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

สิงหาคม   
- 

    ตุลาคม ๖๕ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  
ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมจากสภาพจริง  
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  
...........................................................................................................  
...........................................................................................................  

ตุลาคม ๖๕ 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

 
 
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

ประชุมวางแผน คิดกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มิถุนายน ๖๕ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ มิถุนายน   

- 
    กรกฎาคม ๖๕ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  
ตัดสินการประกวดกิจกรรม/มอบรางวัล/เกียรติบัตร มิถุนายน   

- 
    สิงหาคม ๖๕ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
...........................................................................................................  
...........................................................................................................  

สิงหาคม ๖๕ 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมสรรหาความหมายจากบทเพลง 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

 
 

จุฑาทิพย์ 
วรัญญา 

ณรงค์ศักดิ์ 
เพ็ญภรณ์ 
รักคณา 

ประชุมวางแผน เสนอรูปแบบกิจกรรม/เสนอรูปแบบสื่อที่ต้องการ กันยายน ๖๕ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
จัดกิจกรรมผ่านเสียงตามสายของโรงเรียนโดยมีกิจกรรมตอบคำถาม 
ชิงรางวัล/ดำเนินการจัดซื้อสื่อเพ่ือน้อง 

พฤศจิกายน ๖๕   
- 

  กุมภาพันธ์ ๖๖ 
3. ขั้นติดตามผล (Check)  
ติดตามผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 
 

พฤศจิกายน ๖๕   
- 

  กุมภาพันธ์ ๖๖ 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  
...........................................................................................................  
...........................................................................................................  

มีนาคม ๖๖ 

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย 
                (กับหน่วยงานภายนอก) 

  

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบหนังสือราชการของทางโรงเรียน คัดเลือกนักเรียนส่งเข้า
แข่งขันทักษะภาษาไทยตรงตามช่วงชั้น ทักษะ และความสามารถของ
นักเรียน 

มิถุนายน ๖๕   
- 

    มกราคม ๖๖ 

 
 
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝึกซ้อม และส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
ตามหน่วยงานต่างๆ ที่จัดกิจกรรม 

มิถุนายน ๖๕   
- 

    มกราคม ๖๖ 
3. ขั้นติดตามผล (Check)  
ผลการแข่งขัน/รางวัลที่นักเรียนได้รับ 
 

มิถุนายน ๖๕   
- 

    มกราคม ๖๖ 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  
...........................................................................................................  
...........................................................................................................  

มีนาคม ๖๖ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมยามเช้า ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมซ่อมแซม 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในห้องสมุด 

๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๘,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 

- กิจกรรมวันสุนทรภู่     
- กิจกรรมวันภาษาไทย     

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสรรหา
ความหมายจากบทเพลง 

๕,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

- กิจกรรมสื่อเพ่ือน้อง 
(นักเรียนเรียนรวม) 

    

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางภาษาไทย (กับหน่วยงานภายนอก) 

๕,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐     ๕,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ 
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6. สถานที่ดำเนินการ 
    - โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
    - หนว่ยงานภายนอกโรงเรียนที่มีการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน และการสื่อสาร ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 7.2  ผู้เรียนภาคภูมิใจในภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและใช้ภาษาให้ถูกต้อง 
 7.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
 7.4  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเขียน 
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1  นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ช่วย      หัวหน้าโครงการ  

8.2  นางพัชณี  บุญช่วย                 รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3  นางสุนันท์  สุจจิต        คณะทำงาน 
 8.๔  นางสาววนิดา  วัฒนวิจติร       คณะทำงาน 
 8.๕  นางสาวอรชร  เพ็ชรรัตน์       คณะทำงาน 
 8.๖  นางสาววรัญญา  อภัยรัตน์       คณะทำงาน 
 8.๗  นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก้ว       คณะทำงาน 
 8.๘  ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์      คณะทำงาน 
 8.๙  นางสาวรักคณา  ขุนรัตน์          คณะทำงาน 
 8.๑๐  นางปาริชาติ  พืชนุกูล       คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
๑.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการ
เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
๒.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา 
 

 
1. สำรวจ 
2.สังเกต 
3. ทดสอบ 
4.ตรวจผลงาน 

 
1.แบบสอบถาม 
2.แบบทดสอบ 
3.แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
4.แบบสังเกตพฤติกรรม 
5. แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 

ผลลัพธ์ 
1. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านการเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด
อย่างมีวิจารญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหา 

 
1. สำรวจ 
2.สังเกต 
3. ทดสอบ 
4.ตรวจผลงาน 

 
1.แบบสอบถาม 
2.แบบทดสอบ 
3.แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
4.แบบสังเกตพฤติกรรม 
5. แบบสำรวจความพึงพอใจ 
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                                     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ช่วย)          .   
                           ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                              (นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว) 
                                    ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ             
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
         (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายภักดี จำนงค์)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม   
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ชื่อโครงการ   โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
กลุ่มบริหารงาน   กิจการนักเรียน  
ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนสู่ความยั่งยืน 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนให้มีความยั่งยืนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  .............. 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี .......4........ 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน จึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่
ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือ ประสานประโยชน์ที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย ซึ่ง
โรงเรียนก็เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมมีหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาคนให้มีสุขภาพและศักยภาพที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่จะ
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยแก่นักเรียน การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 
การให้ความรู้ด้านสุขภาพช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ตระหนักและให้ความสำคัญของการดูแลสุขภาพของนักเรียน จึงได้จัดทำ
โครงการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายได้ถูกต้อง 
รู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ นักเรียนได้เรียนรู้การป้องกันโรคและภัยอันตราย
ใกล้ตัวต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับนักเรียน การดูแลรักษาด้านทันตสุขภาพ นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับกับการ
ออกกำลังด้วยกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพตลอดจนนักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ  
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 2.3 เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียนในโรงเรียน 
 ๒.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูในโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน 
 2.5 เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
 3.1.3 ร้อยละ 80 ของครูมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ตลอดจน
บุคคลใกล้ชิดในด้านการบริโภค การรู้จักดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก และการออกกำลังกาย 
 3.2.2 นักเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติให้เป็นคนรักสุขภาพ มีทักษะในการเฝ้าระวัง
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว เพื่อนและชุมชน 
 3.2.3 โรงเรียนร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขภาพนักเรียน 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมตามมาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)  นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 

นางสุนันท์  สุจจิต 
นางปาริชาติ  พืชนุกูล
นางสาวอุมาวดี  นุ้ยคง 
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตน
พิบูลย์ 
นางสาวสกุลรัตน์  หนูช ู
นายภูไท  พุทธศิริ 
นางสาวกนกอร  สินน้อย
นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล 
นางสาวกนกอร  สินน้อย  

- วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

17 พ.ค.65-31ก.ค.65 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน 17 พ.ค.65-31มี.ค.66 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  
- ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลกิจกรรม 

1-10 มี.ค.66 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 31 มี.ค.66 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมตามมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
นางสุนันท์  สุจจิต 

- วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะทำงาน   

17 พ.ค.65-31ก.ค.65 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  นางปาริชาติ  พืชนุกูล

นางสาวอุมาวดี  นุ้ยคงนาย
นางสาวสกุลรัตน์  หนูช ู
นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล  

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน 17 พ.ค.65-31มี.ค.66 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  
- ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลกิจกรรม 

1-10 มี.ค.66 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  นางปาริชาติ  พืชนุกูล 
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 31 มี.ค.66 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมตามมาตรฐานที่ 3 มาตรฐานการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

นางสาวอุมาวดี  นุ้ยคง 
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตน
พิบูลย์ 
นายภูไท  พุทธศิริ 
นางสาวกนกอร  สินน้อย
นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล  

- วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

17 พ.ค.65-31ก.ค.65 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน 17 พ.ค.65-31มี.ค.66 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  
- ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลกิจกรรม 

1-10 มี.ค.66 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  นายภูไท  พุทธศิริ 
 - รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 31 มี.ค.66 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมตามมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านทันตสุขภาพ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
นางสุนันท์  สุจจิต 
นางปาริชาติ  พืชนุกูล
นางสาวภัทรนันต์  หีตหนูว่า
ที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตน
พิบูลย์ 
นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล 

- วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

17 พ.ค.65-31ก.ค.65 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน 17 พ.ค.65-31มี.ค.66 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  
- ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลกิจกรรม 

1-10 มี.ค.66 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
 - รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 31 มี.ค.66 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมตามมาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่าย 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
นางสุนันท์  สุจจิต 
นางสาวอุมาวดี  นุ้ยคง 
นายภูไท  พุทธศิริ 
นางสาวกนกอร  สินน้อย
นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล 
 

- วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

17 พ.ค.65-31ก.ค.65 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน 17 พ.ค.65-31มี.ค.66 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  
- ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลกิจกรรม 

1-10 มี.ค.66 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  นางสุนันท์  สุจจิต 
 - รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 31 มี.ค.66 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ  5,000  บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมตามมาตรฐานที่ 
1 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 

1,000 - - - 

- ค่าอุปกรณ์  - - 1,000 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมตามมาตรฐานที่ 
2 มาตรฐานด้านโภชนาการและอาหารที่
ปลอดภัย 

1,000 - - - 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  500 - - 
- ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม  - 500 - 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมตามมาตรฐานที่ 
3 มาตรฐานการออกกำลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ 

1,000 - - - 

- ค่าอุปกรณ์  - - 1,000 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมตามมาตรฐานที่ 
4 มาตรฐานด้านทันตสุขภาพ 

1,000 - - - 

- ค่าอุปกรณ์  - - 1,000 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมตามมาตรฐานที่ 
5 มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและ
เครือข่าย 

1,000 - - - 

- ค่าพาหนะ  - - 1,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,000 500 500 4,000 

 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
 7.2 ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 
10 ประการ  
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 7.3 ครูมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนใน
โรงเรียน 
 7.4 ผู้บริหาร ครูในโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน 
 7.5 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรูข้องผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1  นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น    หัวหน้าโครงการ  
 8.2  นางสุนันท์  สุจจิต     รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3  นางปาริชาติ  พืชนุกูล    คณะทำงาน 
 ๘.๔  นางสาวอุมาวดี  นุ้ยคง    คณะทำงาน 
 8.5  นางสาวภัทรนันต์  หีตหนู    คณะทำงาน 
 8.6  ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์   คณะทำงาน 
 8.7  นางสาวสกุลรัตน์  หนชู ู    คณะทำงาน 
 8.8  นายภูไท  พุทธศิริ     คณะทำงาน 
 ๘.9  นางสาวกนกอร  สินน้อย    คณะทำงาน 
 8.10 นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล    คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง 
และพัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาพแข็งแรง 
แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื ่องใช้ส่วนตัว
สะอาด และปฏิบ ัต ิตนตามสุขบัญญัต ิ 10 
ประการ 
     3. ร้อยละของครูมีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน 
 

 
ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง 

 
 
 

บันทึกการออกกำลังกาย 
 
 
 

สังเกต ประเมิน 

 
แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก 

 วัดส่วนสูง 
 
 
 

แบบบันทึกการออกกำลังกาย 
 
 
 

แบบสังเกต/แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ให้เกิดสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง ตลอดจนบุคคลใกล้ช ิดในด้านการ
บริโภค การรู ้จ ักดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก 
และการออกกำลังกาย 

 
ตรวจสุขภาพช่องปาก 

 
 
 
 

 
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ

ช่องปาก 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
     2. นักเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมนำ
ความรู ้ส ู ่การปฏิบัติให้เป็นคนรักสุขภาพ มี
ท ักษะในการเฝ ้าระว ังส ุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว เพ่ือนและชุมชน 
     3. โรงเรียนร่วมมือกับเครือข่ายในการจัด
กิจกรรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขภาพ
นักเรียน 
 

 
สังเกต ประเมิน 

 
 

หนังสือหรือกำหนดการขอ
ความร่วมมือ 

 
แบบสังเกต/แบบประเมิน 

 
 

หนังสือหรือกำหนดการขอ
ความร่วมมือ 

 
 
                                     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น)          .   
                          ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                              (นางสาวกนกอร  สินน้อย) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน             
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์  ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายภักดี  จำนงค์)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  
 

 
 
 
ชื่อโครงการ   โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
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ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก้ว 
กลุ่มบริหารงาน   กิจการนักเรียน  
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2565 –  เมษายน 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  ๒ พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนสู่ความยั่งยืน 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ ๒ พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนสู่ความยั่งยืนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  ๕ 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ๑ – 4 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  – 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ๑ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศนโยบายที่จะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดยยึดหลักคุณธรรมนำ
ความรู้  สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของ
กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง  ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันศาสนาและ  สถาบันการศึกษา
เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี  มีความรู้  และอยู่ดีมีสุข  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการประสบความสำเร็จสามารถ
นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  
          ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจึงสำเป็นต่อผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนโดยตรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนถึงการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและ
แสดงออกในทางที่ดี และถูกต้อง รวมทั้งในด้านการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยที่ลดน้อยลง เนื่องจากสภาพความ
เปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาแทนที่ความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  

 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน ตามแนววิถีพุทธ เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยใช้
หลักธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำให้เห็นคุณค่าของการทำความดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม ก่อให้เกิด
ความรู ้สึกที ่ดี มีความหวัง และกำลังใจในการดำรงตนในฐานะนักเรียนที ่มีคุณภาพ และ เป็นเยาวชนที่ดีของ
ประเทศชาติ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นความสำคัญ และความจำเป็นที่ควรดำเนิน
โครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 2.2 เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อม
นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตส่วนตัว 
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 2.3 เพ่ือให้นักเรียน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม ในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน 
และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 615 คน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละ 91 ของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ร้อยละ 91 ของนักเรียนมีความสำนึกในความเป็นไทย 
3. ร้อยละ 91 ของนักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 

 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมประชาธิปไตย และสภานักเรียน 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
       ประชุมวางแผนการดําเนินงานและแต่งตั้งคณะทำงาน การ
เลือกตั้งสภานักเรียน เพ่ือทําความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยคำนึงความเหมาะสม
ของเวลา สถานที่ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 
 

17 พ.ค. ๖๕ – 
24 มิ.ย. ๖๕ 

นางสาวเพ็ญภรณ์ สวนแก้ว 
 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
       คณะทำงานเลือกตั้งสภานักเรียนดำเนินการตามแผนที่วาง
ไว้ด้วยความรอบคอบ และเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และออกประกาศ
แต่งตั้งประธานนักเรียน  เลือกตัวแทนห้องเรียน ตามลำดับ 

25 มิ.ย. ๖๕-
29 ก.พ. ๖๖ 

คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
       หลังจากปฏิบัติตามแผนแล้วได้จัดทําเครื่องมือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 

1 มี.ค. ๖๖-  
29 มี.ค. ๖๖ 

คณะทำงาน 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
      นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนําเสนอผลที่ได้จากกิจกรรม 
ค้นหาปัญหาสาเหตุของกิจกรรมและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขใน
ครั้งต่อไป จัดทําแบบสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร 
 
 

1 เม.ย. ๖๖-  
30 เม.ย. ๖๖ 

นางสาวเพ็ญภรณ์ สวนแก้ว 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
กิจกกรมที่ 2 กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
    ประชุมวางแผนการดําเนินงาน และแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการออมของ
นักเรียน 
 

17 พ.ค. ๖๕ – 
20 มิ.ย. ๖๕ 

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตน
พิบูลย์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
       คณะทำงาน ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ด้วยความ
รอบคอบ และเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 
 

21 มิ.ย. ๖๕-
29 ก.พ. ๖๖ 

คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
       หลังจากปฏิบัติตามแผนแล้วได้จัดทําเครื่องมือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 

1 มี.ค. ๖๖-  
29 มี.ค. ๖๖ 

คณะทำงาน 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
      นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนําเสนอผลที่ได้จากกิจกรรม 
ค้นหาปัญหาสาเหตุของกิจกรรมและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขใน
ครั้งต่อไป จัดทําแบบสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร 

1 เม.ย. ๖๖-  
30 เม.ย. ๖๖ 

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตน
พิบูลย์ 

กิจกกรมที่ ๓ กิจกรรมวันสำคัญและประเพณีในท้องถิ่น 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
    ประชุมวางแผนการดําเนินงาน และแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันสำคัญและประเพณีใน
ท้องถิ่น 
 

17 พ.ค. ๖๕ – 
20 มิ.ย. ๖๕ 

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตน
พิบูลย์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    คณะทำงาน ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ด้วยความรอบคอบ 
และเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 

21 มิ.ย. ๖๕-
29 ก.พ. ๖๖ 

คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
       หลังจากปฏิบัติตามแผนแล้วได้จัดทําเครื่องมือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 

1 มี.ค. ๖๖-  
29 มี.ค. ๖๖ 

คณะทำงาน 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
      นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนําเสนอผลที่ได้จากกิจกรรม 
ค้นหาปัญหาสาเหตุของกิจกรรมและดําเนินงานปรับปรุงแก้ไขใน

1 เม.ย. ๖๖-  
30 เม.ย. ๖๖ 

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตน
พิบูลย์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ครั้งต่อไป จัดทำแบบสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร 
 
กิจกกรมที่ ๔ กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด และการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดวินัย 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
ประชุมวางแผนการดําเนินงาน และแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด และการ
กระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดวินัย 
 

17 พ.ค. ๖๕ – 
20 มิ.ย. ๖๕ 

นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    คณะทำงาน ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ด้วยความรอบคอบ 
และเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

21 มิ.ย. ๖๕-      
29 ก.พ. ๖๖ 

คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
       หลังจากปฏิบัติตามแผนแล้วได้จัดทําเครื่องมือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 

1 มี.ค. ๖๖-      
29 มี.ค. ๖๖ 

คณะทำงาน 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
      นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนําเสนอผลที่ได้จากกิจกรรม 
ค้นหาปัญหาสาเหตุของกิจกรรมและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขใน
ครั้งต่อไป จัดทําแบบสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร 
กิจกกรมที่ ๕ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

1 เม.ย. ๖๖-  
30 เม.ย. ๖๖ 

นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
    ประชุมวางแผนการดําเนินงาน และแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบธรรมศึกษา 

17 พ.ค. ๖๕ -  
30 ก.ย. ๖๕ 

นางสาวเพ็ญภรณ์ สวนแก้ว 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
     คณะทำงาน ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ด้วยความรอบคอบ 
และเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
   

   ธ.ค. ๖๕ คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
       หลังจากปฏิบัติตามแผนแล้วได้จัดทําเครื่องมือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 

1 มี.ค. ๖๖-      
29 มี.ค. ๖๖ 

คณะทำงาน 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
      นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนําเสนอผลที่ได้จากกิจกรรม 
ค้นหาปัญหาสาเหตุของกิจกรรมและดําเนินงานปรับปรุงแก้ไขใน
ครั้งต่อไป จัดทำแบบสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร 

1 เม.ย. ๖๖-  
30 เม.ย. ๖๖ 

นางสาวเพ็ญภรณ์ สวนแก้ว 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมที่ 6 กิจกรรมค่ายคุณธรรม   
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
    ประชุมวางแผนการดําเนินงาน และแต่งตั้งคณะทำงาน เพ่ือ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดค่ายคุณธรรม 

17 พ.ค. ๖๕ –  
30 ก.ย. ๖๕ 

นางสาวเพ็ญภรณ์ สวนแก้ว 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    คณะทำงาน ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ด้วยความรอบคอบ 
และเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 

1 ม.ค. ๖6- 
31 ม.ค. ๖6 

คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
       หลังจากปฏิบัติตามแผนแล้วได้จัดทําเครื่องมือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 

1 มี.ค. ๖๖-           
29 มี.ค. ๖๖ 

คณะทำงาน 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
      นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนําเสนอผลที่ได้จากกิจกรรม 
ค้นหาปัญหาสาเหตุของกิจกรรมและดําเนินงานปรับปรุงแก้ไขใน
ครั้งต่อไป จัดทำแบบสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร 
 

1 เม.ย. ๖๖-  
30 เม.ย. ๖๖ 

นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก้ว 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 36,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชาธิปไตย 
และสภานักเรียน 

3,000 - - - 

- ค่าอุปกรณ์จัดบอร์ดนิทรรศการ - - - 1,000 
- ค่าอุปกรณ์จัดสถานที่ - - - 2,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 3,000 - - - 
- ค่าอุปกรณ์จัดบอร์ดนิทรรศการ - - - 2,000 
- ค่าอุปกรณ์อ่ืนๆ - - - 1,000 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันสำคัญและ
ประเพณีในท้องถิ่น 

 
8,000 

 
- 

 
- 

 
- 

- ค่าป้ายวันสำคัญ - - - 5,000 
- อุปกรณ์อ่ืนๆ - - - 3,000 



 91 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด 
และการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดวินัย 

๕,000 - - - 

- ค่าป้ายรณรงค์ต้านยาเสพติด -   4,000 
- ค่าอุปกรณ์จัดบอร์ดนิทรรศการ - - - 1,ooo 

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 2,000 - - - 
- ค่าเอกสาร - - - 2,000 

กิจกกรมที่ ๖ กิจกรรมค่ายคุณธรรม 15,000 - - - 
- ค่าอาหาร - - - 10,000 
- ค่าวิทยากร - - - 3,000 
- ค่าเอกสาร -- - - 1,000 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  - - 1,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 36,000 - - 36,000 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 

กิจกรรม สถานที ่
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชาธิปไตย และสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันสำคัญและประเพณีในท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
วัดป่าพะยอม และวัดในบริเวณใกล้เคียง 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด และการ
กระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดวินัย 

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
กิจกกรมที่ ๖ กิจกรรมค่ายคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 7.2 นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตส่วนตัว 
 7.3 นักเรียน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม ในการเสริมสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
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8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก้ว                                     หวัหน้าโครงการ  
          8.2 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์                             รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นายวัชระ   เจนภักดีกุล                                          คณะทำงาน 
 8.๔ นางสุนันท์  สุจจิต                                                 คณะทำงาน 
          ๘.๘ นางสาวจีรภรณ ์ เพ็ชรพูล                                        คณะทำงานและเลขานุการ 
 

9. การประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชาธิปไตย และสภานักเรียน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

1. นักเรียนร้อยละ ๙๑ ไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง 

๒. นักเรียนร้อยละ ๙๑ มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการเลือกตั้งสภา
นักเรียน 

 

 

-การสังเกตพฤติกรรมในการ 
ปฏิบัติ 
-แบบสอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนการ
เลือกตั้งได้ถูกต้อง 

-การสังเกตพฤติกรรมในการ 
ปฏิบัติ 
- แบบสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

                
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนร้อยละ ๙๑ รจูักการออม
และเห็นคุณคาของการออม 
2. นักเรียนร้อยละ ๙๑  เกิดการ
เรียนรูทักษะการวางแผนการใชจาย 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนมีเงินออม 
2. นักเรียนสามารถนำเงินออมไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันสำคัญและประเพณีในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนร้อยละ ๙๑ ตระหนักถึง
วันสำคัญต่างๆ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๑ เข้าร่วม
พิธีกรรมในสำคัญต่างๆ  
ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการ
เข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด และการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดวินัย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนร้อยละ ๙๑ มีความรู้ 
ความเข้าใจ โทษของสารเสพติด 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
2. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถ
เอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยง 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

 
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนร้อยละ 91 เข้าสอบ
ธรรมศึกษา  
2. นักเรียนร้อยละ ๙๑ มีความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษา 
2. นักเรียนนำคุณธรรม จริยธรรมไป
ใช้ในชีวิตจริง 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

 
กิจกกรมที่ ๖ กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่  6 นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับ
การอบรมค่ายคุณธรรม 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

ผลลัพธ์  
- แบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรกำหนด 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

 
 
                                  
                                    (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก้ว)          .   
                         ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
                                    (ลงชื่อ)..............................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                              (นางสาวกนกอร  สินน้อย) 
                                      ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ            
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
         (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายภักดี จำนงค์)  
          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม   
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
กลุ่มบริหารงาน   วิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนสู่ความยั่งยืน 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนให้มีความยั่งยืนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                                      การศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  ......5..... 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  สามารถพัฒนาตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม ให้ผู้ เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจินตนาการทาง
ศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ ชีวิตมนุษย์  
 ด้วยเหตุนี้กิจกรรมศิลปะจึงสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น ในตนเองและแสดงออกใน
เชิงสร้างสรรค์ การจัดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้ให้ครบถ้วนด้วยสมองกาย ใจ ได้มีส่วนร่วมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
           ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  เห็นความสำคัญของจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านศิลปะขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียนได้มีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ จะส่งผลให้การ
พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านจิตใจสมบูรณ์ควบคู่กันไปด้วย จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ  
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ    
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๒.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

 ๓.๑.๑  ผู้เรียนร้อยละ 80 ชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ   
 ๓.๑.๒  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ   
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 ๓.๑.๓  ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
 ๓.๑.๔  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ ผู้เรียนมีความชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ มีสุนทรียภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่ายศิลปะ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น
นางสาวอุมาวดี  นุ้ยคง
นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล
นางสาวภัทรนันต์  หีตหนูว่า
ที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตน
พิบูลย์ 
นายภูไท  พุทธศิริ 
นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ช่วย 

- วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

17 พ.ค.65-31ก.ค.65 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน พ.ย.- ธ.ค.65 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  
- ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลกิจกรรม 

1-10 ม.ค.66 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 31 มี.ค.66 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแต้มสี ปั้นฝัน สร้างสรรค์ งานศิลปะ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น
นางสาวอุมาวดี  นุ้ยคง
นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล
นางสาวภัทรนันต์  หีตหนูว่า
ที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตน
พิบูลย์ 
นายภูไท  พุทธศิริ 
นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ช่วย 

- วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

17 พ.ค.65-31ก.ค.65 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน 17 พ.ค.65-31มี.ค.66 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  
- ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลกิจกรรม 

1-10 มี.ค.66 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
 - รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 31 มี.ค.66 

5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ  5,000  บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่ายศิลปะ 3,000 - - - 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  - - 2,000 
- ค่าอาหาร  - 1,000 - 
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กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแต้มสี ปั้นฝัน 
สร้างสรรค์ งานศิลปะ 

๒,000 - - - 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  - - 1,000 
- ค่าอาหาร  - 1,000 - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,000 - 2,000 3,000 

 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.๑ ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ  
 7.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ    
 7.๓ ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 7.๔ ผู้เรียนมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1  นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น    หัวหน้าโครงการ  
 8.2  นางสาวอุมาวดี  นุ้ยคง    รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3  นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล    คณะทำงาน 
 8.4  นางสาวภัทรนันต์  หีตหนู    คณะทำงาน 
 8.5  ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์   คณะทำงาน 
 8.6  นายภูไท  พุทธศิริ     คณะทำงาน 
 8.7  นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ช่วย   คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

1. ร้อยละของผู ้เรียนชื ่นชม ร่วม
กิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้าน ศิลปะ 
     3. ร้อยละของผู้เรียนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์        
     4. ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
 

 
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผลงาน
นักเรียน 
การสังเกต/สอบถาม 
 
 
การสังเกต/สอบถาม 
 
การสังเกต/สอบถาม 

 
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม/
แบบประเมินผลงานนักเรียน 
แบบสังเกต/แบบสอบถาม 
 
 
แบบสังเกต/แบบสอบถาม 
 
แบบสังเกต/แบบสอบถาม 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ 
    1. ผู้เรียนมีความชื่นชม ร่วมกิจกรรม
และมีผลงานด้านศิลปะ มีสุนทรียภาพ 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 
การสังเกต/สอบถาม 
 
 
 
 

 
แบบสังเกต/แบบสอบถาม 
 
 
 
 

 
                                     

     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น)          .   
                       ตำแหน่ง หวัหน้าโครงการ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                              (นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว) 
                                      ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ             
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์  ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายภักดี  จำนงค)์  

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
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ชื่อโครงการ       โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ช่วย  
กลุ่มบริหารงาน    กิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๒๐ เมษายน  256๕ – 3๑ มีนาคม 256๖ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่    2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนให้มีความยั่งยืน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   การศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  .............. 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหาให้กับ
ผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังพัฒนาทุกด้านและควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปในทิศทางที่ถูก
ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหินไม่ได้อยู่ร่วมกัน 
เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนา 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึด
หลักการมีส่วนรับผิดชอบร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข 

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมได้ดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและจาก
การประเมินโครงการพบว่าการดำเนินการติดตามกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียนใน
การแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ความปลอดภัยในสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ สิทธิเด็กและ
อ่ืนๆได้ดี เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพที่สมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย สังคม และสติปัญญา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

๒.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
ทุกคน 

๒.2 เพ่ือให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

๓.1.1 สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 ในระดับดี 

๓.1.2 ครูร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

3.2 เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ ์และ

นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 การส่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าประกวด 
1. ขั้นเตรียม (Plan)       

 
   จุฑาทิพย์ 
     จีรภรณ ์
   เพ็ญภรณ์ 
     สภุาวด ี

   ประชุมวางแผนและศึกษาคู่มือการประกวด     เมษายน ๖๕ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
   รวบรวมข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือ แบ่งหน้าที่การทำงานรูปเล่ม พฤษภาคม ๖๕ 
3. ขั้นติดตามผล (Check)  
   ติดตามผลงานรูปเล่มที่ส่ง สพป.พท.๑ มิถุนายน ๖๕ 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  
...........................................................................................................  
...........................................................................................................  

    มิถุนายน ๖๕ 

กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
1. ขั้นเตรียม (Plan)      

   จุฑาทิพย์ 
     จีรภรณ ์
   เพ็ญภรณ์ 
   
 
 
  
 
 

ประชุมวางแผน และแต่งตั้งคำสั่ง พฤษภาคม ๖๕ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
แจกเอกสารเยี่ยมบ้านให้ครูประจำชั้น ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้าน 
เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปเป็นเล่มเอกสารเยี่ยมบ้านประจำชั้นเรียนส่ง
ผู้รับผิดชอบ 

มิถุนายน  
- 

กรกฎาคม ๖๕ 
3. ขั้นติดตามผล (Check)  
นำผลการเยี่ยมบ้านไปดำเนินการยื่นเรื่องขอทุนเสมอภาคให้กับนักเรียน
กลุ่มใหม่ 

กรกฎาคม 
- 

สิงหาคม ๖๕ 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
...........................................................................................................  
 ...........................................................................................................  
........................................................................................................... 
...........................................................................................................  

สิงหาคม ๖๕ 
 
 

 

 
 
 

กิจกรรมท่ี 3 การประเมินพฤติกรรม  SDQ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)      
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมวางแผน    พฤษภาคม ๖๕  
 
 
    วัชระ, 
   สุภาวด,ี 
  จุฑาทิพย์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
แจกเอกสารให้ครูประจำชั้น ครูประจำชั้น 
เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปเป็นเล่มประจำชั้นเรียนส่งผู้รับผิดชอบ 

   มิถุนายน ๖๕ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  
รวบรวมเล่ม    กรกฎาคม ๖๕ 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  
...........................................................................................................  
...........................................................................................................  
........................................................................................................... 
...........................................................................................................  

    สิงหาคม ๖๕ 

5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 การส่งระบบดูแลเข้า
ประกวด 

๑๕,๐๐๐ - 10,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

-      
-      

กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
-      
-      

กิจกรรมที่ 3  
การประเมินพฤติกรรม  SDQ 

๑๐,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

-      
-      

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐ - 20,๐๐๐ 1๕,๐๐๐ 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 
    โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์และนักเรียนทุกคน
ได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 
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8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ช่วย       หัวหน้าโครงการ  

8.2 นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพลู       รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นายวัชระ  เจนภักดีกุล       คณะทำงาน 
 8.๔  นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก้ว       คณะทำงาน 
 8.๕  นางสาวสภุาวดี  ไข่คง       คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ผู้เรียน 
 

 
สถานศึกษามีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนในระดับดี  

 
กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน,กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน, 
กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
,กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

ผลลัพธ์ 
1. ผู้เรียน 
 
2 

ครูร้อยละ 80 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุก
คนและนาข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน, กิจกรรม
คัดกรองข้อมูลนักเรียน,จัดทำระบบ
สารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับชั้น
เรียนและระดับโรงเรียน 

 
 
                                     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ช่วย)          .   
                           ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                            (นางสาวกนกอร  สินน้อย) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน            
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายภักดี จำนงค์)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม   
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ชื่อโครงการ    แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายวัชระ เจนภักดีกุล 
กลุ่มบริหารงาน    กิจการนักเรียน  
ระยะเวลาดำเนินการ   17 พฤษภาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  ๒, ๔ 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่   ๔, ๖ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1, ๓, ๔ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ ๑, ๓, ๔ 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ 
  จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ว่าการพัฒนา 
ผู ้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ 
  ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมจึงมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมี
สุขภาพจิตและสุขภาพกายดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รู้รัก สามัคคี เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และห่างไกลจากยาเสพติด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ   
  2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
  2.5 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
    3.1.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมทุกคน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพสูงขึ้นและรักการออกกำลังกายมากยิ่งข้ึน 
   3.2.2 นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีขึ้น 
   3.2.3 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ และแสดงออกอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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   3.2.4 นักเรียนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
   3.2.5 นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด 

 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมที่ 1 กีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อนุบาลป่าพะยอมเกมส์ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
  - จัดทำโครงการ พ.ค. 65 วัชระ 
 - แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำนินงานตามโครงการ พ.ค. 65 วัชระ 
 - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน พ.ค. 65 วัชระ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
 - จัดทำรายชื่อครูและนักเรียนแยกตามสี มิ.ย. 65 วัชระ/คณะ 
 - ดำเนินการจัดทำตารางการแข่งขันกีฬาสี มิ.ย. 65 วัชระ/คณะ 
 - จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาสี มิ.ย.-ส.ค. 65 วัชระ/คณะ 
 - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาสี มิ.ย.-ส.ค. 65 วัชระ/คณะ 
 - ดำเนินการแข่งขันกีฬาสี 4 ก.ค.-5 ส.ค. 65 วัชระ/คณะ 
3. ขั้นติดตามผล (Check)   
 - สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมงานกีฬาสีทุก
ฝ่าย 

ส.ค. 65 วัชระ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
  - สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ส.ค. 65 วัชระ 

5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 60,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 กีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
อนุบาลป่าพะยอมเกมส์ 

    

- อุปกรณ์กีฬา 5,000 - - 5,000 
- ขบวนพาเหรด 45,000 35,000 - 10,000 
- อุปกรณ์การเชียร์ 10,000 - - 10,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 60,000 35,000 - 25,000 

6. สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพสูงขึ้นและรักการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น 
 7.2 นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีข้ึน 
  7.3 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ และแสดงออกอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  7.4 นักเรียนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
  7.5 นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด 

8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นายวัชระ เจนภักดีกุล  หัวหน้าโครงการ  
  8.2 นางสาวกนกอร สินน้อย   รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นางสุนันท์   สุจจิต    คณะทำงาน 
 8.๔ ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์ คณะทำงาน 
  8.๕  นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ช่วย  คณะทำงานและเลขานุการ 

9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการแข่งขันกีฬาสี 

 
- ให้นักเรียนทำแบบสอบถามผ่าน 
Google Form 

 
- แบบสอบถามผ่าน Google 
Form 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาสี 

 
- ให้คุณครูประจำชั้นสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

 
- แบบสังเกตพฤติกรรมผ่าน 
Google Form 

 
 
                                     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นายวชัระ เจนภักดีกุล)          .   
                      ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                            (นางสาวกนกอร สินน้อย) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน             
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
 
 



 106 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายภักดี จำนงค์)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม   
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ชื่อโครงการ   ตลาดนัดเด็กดี  วิถีพอเพียง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวอุไร  สงคง 
กลุ่มบริหารงาน            กิจการนักเรียน  
ระยะเวลาดำเนินการ    ๒๓ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  ๒ พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนสู่ความยั่งยืน 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่   ๒ พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนให้มีความยั่งยืน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ๑ , ๖ 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ๒ , ๓ 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่        3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าของความพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักจ่าย ดำเนินชีวิตแบบมีเหตุผล ซื่อสัตย์สุจริต สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้จัดโครงการ ตลาดนัดเด็กดี วิถึพอเพียง ให้เด็กมีพัฒนาการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
จึงได้จัดตั้งตลาดนัดเด็กดี วิถีพอเพียง เพ่ือส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผลในการใช้จ่าย เป็นพื้นฐานในการ
ดำเนินชีวิต 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง พึ่งพาตนเอง เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน  

2.2  เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันและแก้ปัญหาร่วมกับคนอ่ืน 
 2.3  เพ่ือให้เด็กได้ฝึกการใช้จ่ายอย่างประหยัด  และเรียนรู้คุณค่าของเงิน 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชงิปริมาณ 

3.1.๑  เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ ได้เรียนรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง  พ่ึงพาตนเอง  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ 
          แบ่งปัน 
3.1.๒  เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐  ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันและแก้ปัญหาร่วมกับคนอ่ืน 
3.1.๒  เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐  ได้ฝึกการใช้จ่ายอย่างประหยัด  และเรียนรู้คุณค่าของเงิน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง  พ่ึงพาตนเอง  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ 
          แบ่งปัน 
๓.๒.๒  เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันและแก้ปัญหาร่วมกับคนอ่ืน 
๓.๒.๓  เด็กปฐมวัยได้ฝึกการใช้จ่ายอย่างประหยัด  และเรียนรู้คุณค่าของเงิน 
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 ตลาดนัดเด็กดี  วิถีพอเพียง 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
    ๑.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ มิถุนายน นางสาวอุไร  สงคง 
    ๑.2 ประชุมเตรียมงานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
โดยชี้แจงแผนงานและส่วนประกอบต่างๆโดยละเอียด 

มิถุนายน นางสาวอุไร  สงคง 
นางสุรพร  สิทธิชัย 
นางสุภลักษ์ ไพชำนาญ
นางสาวรรณา  พิจารณ์  
นางสาวดารณี  เนียมเล็ก  
นางสาวสุภาวดี  ไข่คง 

๒. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    ๒.๑ ประชุมวางแผน ๖ ธันวาคม 

๒๕๖๕ 
นางสาวอุไร  สงคง 
นางสุรพร  สิทธิชัย 
นางสุภลักษ์ ไพชำนาญ
นางสาวรรณา  พิจารณ์  
นางสาวดารณี  เนียมเล็ก  
นางสาวสุภาวดี  ไข่คง 

    ๒.๒ เตรียมเอกสาร  แบบประเมินและวัสดุ   ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

นางสาวอุไร  สงคง 
นางสุรพร  สิทธิชัย 
นางสุภลักษ์ ไพชำนาญ
นางสาวรรณา  พิจารณ์  
นางสาวดารณี  เนียมเล็ก  
นางสาวสุภาวดี  ไข่คง 

    ๒.๓ ดำเนินกิจกรรม ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

นางสาวอุไร  สงคง 
นางสุรพร  สิทธิชัย 
นางสุภลักษ์ ไพชำนาญ
นางสาวรรณา  พิจารณ์  
นางสาวดารณี  เนียมเล็ก  
นางสาวสุภาวดี  ไข่คง 

    ๒.๔ ประเมินโครงการหลังดำเนินการ 
 
 
 
  
 
 
 
 

๒๓ - ๓๐
ธันวาคม ๒๕๖๕ 

นางสาวอุไร  สงคง 
นางสุรพร  สิทธิชัย 
นางสุภลักษ์ ไพชำนาญ
นางสาวรรณา  พิจารณ์  
นางสาวดารณี  เนียมเล็ก  
นางสาวสุภาวดี  ไข่คง 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    ๓.1 ฝ่ายประเมินผลแจกแบบประเมินให้กับนักเรียน  และ
คณะครูที่เข้าร่วมโครงการประเมินผล 

๒๓ - ๓๐
ธันวาคม ๒๕๖๕ 

นางสาวอุไร  สงคง 
นางสุรพร  สิทธิชัย 
นางสุภลักษ์ ไพชำนาญ
นางสาวรรณา  พิจารณ์  
นางสาวดารณี  เนียมเล็ก  
นางสาวสุภาวดี  ไข่คง 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    ๔.๑ นำผลการประเมินที่ได้จากฝ่ายประเมินผลมาจัดทำ
รูปเล่มสรุปโครงการ 

๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ 

นางสาวอุไร  สงคง 
 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 ตลาดนัดเด็กดี  วิถี
พอเพียง 

    

- ค่าป้ายโครงการ ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 
- ค่าถ่ายเอกสาร   ๕๐๐ -    ๕๐๐  

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ใต้อาคารดอกบัวชมพู 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เด็กเข้าใจถึงหลักเศรษฐกิจ รู้จักถึงความพอเพียงและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  

7.2 เด็กรู้จักการทำงานร่วมกับคนอ่ืนและสามารถลงมือทำงานด้วยตนเองได้ 
7.๓ เด็กได้ฝึกการใช้จ่ายอย่างประหยัด และเรียนรู้คุณค่าของเงิน 

8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นางสาวอุไร  สงคง  หัวหน้าโครงการ  

8.2 นางสุรพร  สิทธิชัย    รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นางสุภลักษ์  ไพชำนาญ คณะทำงาน 
 8.๔ นางสาวรรณา  พิจารณ์ คณะทำงาน 
 8.๔ นางสาวดารณี  เนียมเล็ก คณะทำงาน 

8.๕ นางสาวสุภาวดี  ไข่คง คณะทำงานและเลขานุการ 



 110 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. ร้อยละของเด็กได้เรียนรู้จักใช้
ชีวิตแบบพอเพียง  พ่ึงพาตนเอง  
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน 
2. ร้อยละของเด็กได้เรียนรู้ทักษะ
การทำงานร่วมกันและแก้ปัญหา
ร่วมกับคนอ่ืน 
3. ร้อยละของเด็กได้ฝึกการใช้จ่าย
อย่างประหยัด  และเรียนรู้คุณค่า
ของเงิน 

 
-ทำแบบประเมินผลและสรุปผลโครงการ 
-ลงทะเบียนร้านค้า 
-ถ่ายภาพของแต่ละร้าน 
-แต่ละร้านทำสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

 
-แบบประเมินผลและสรุปผลโครงการ 
-ใบลงทะเบียน 
-ภาพกิจกรรมของแต่ละร้าน 
-สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

ผลลัพธ์ 
1. เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จักใช้ชีวิต
แบบพอเพียง  พ่ึงพาตนเอง   
2. เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะการ
ทำงานร่วมกันและแก้ปัญหา
ร่วมกับคนอ่ืน 
3. เพ่ือให้เด็กได้ฝึกการใช้จ่าย
อย่างประหยัด  และเรียนรู้คุณค่า
ของเงิน 

 
-ทำแบบประเมินผลและสรุปผลโครงการ 
-ลงทะเบียนร้านค้า 
-ถ่ายภาพของแต่ละร้าน 
-แต่ละร้านทำสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

 
-แบบประเมินผลและสรุปผลโครงการ 
-ใบลงทะเบียน 
-ภาพกิจกรรมของแต่ละร้าน 
-สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

 
                                     

    (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางสาวอุไร  สงคง)          .    
                                  ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                            (นางสาวกนกอร  สินน้อย) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน             
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 

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

              (นายภักดี จำนงค์)  
         ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม



 
111 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

 
ชื่อโครงการ                   สืบสานนาฏยบงกชพะยอม 
ลักษณะโครงการ              โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวอุมาวดี  นุ้ยคง 
กลุ่มบริหารงาน             วิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ       17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่   (2) พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนสู่ความยั่งยืน 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่   (2) พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนให้มีความยั่งยืนและเป็นไปตามเกณฑ์  
                                         มาตรฐานการศึกษา 
                                       (๖) พัฒนาความโดดเด่นของเด็กและผู้เรียนให้เป็นอัตลักษณ์ประจำตัว และ 

เป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียน   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
             ข้อที่ 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  ๕,๖, 
             ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  ๒ 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี   - 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  ๑ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  (๕) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

................................................................................................................................................................ 
๑.หลักการและเหตุผล 
         ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สามารถพัฒนาตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมในหลายๆด้าน ให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  
มีจินตนาการทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ ชีวิตมนุษย์          
        ด้วยเหตุนี้กิจกรรมศิลปะจึงสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสิ ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความเชื่อมั ่นในตนเองแล ะ
แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนให้ความสนใจในด้านการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยน้อยมาก เนื่องจาก
สภาพความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาแทนที่ความเป็นเอกลักษณ์ของความ
เป็นไทย ดังนั้นทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทย อนุรักษ์เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมสู่ผู้เรียนและ
เพื ่อปลูกฝังให้ผู ้เร ียนรู ้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ในการอนุรักษ์ เผยแพร่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถมีพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  รวมถึงความ
กล้าแสดงออกใน ด้านดนตรี – นาฏศิลป์ ของผู้เรียนในแต่ละคน โครงการสืบสานนาฏยบงกชพะยอม เป็น
โครงการที่สร้างคนให้รู้จักการอนุรักษ์ความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น รู้จักความละเอียดเรียบร้อย ความประณีตของ
ท่วงท่าลีลาต่างๆ ฝึกการมีสมาธิ ไหวพริบความจำที่ดีและจะทำให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมากยิ่งขึ้น  
         ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เห็นความสำคัญของจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดทำ โครงการสืบสาน
นาฏยบงกชพะยอม เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนได้มีการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
นาฏศิลป์ ทราบถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยใจคอที่งดงาม จะส่งผล
ให้การพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านสติปัญญา  และด้านจิตใจสมบูรณ์ควบคู่กันไปด้วย จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียน เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒธรรมไทย ภูมิปัญญา และคุณค่า
ทางวิถีชีวิตชุมชน 

๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่รุ่นหลัง 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยอันจะสร้างความภูมิใจและการสำนึกรักบ้าน
เกิด 
 ๒.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  และมีความกล้าแสดงออกท่ีเหมาะสม 
 ๒.๕ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการมีสมาธิ ความอ่อนช้อย ความประณีตของท่วงท่าลีลาที่งดงาม  และความ
กล้าแสดงออก 

๒.๖ เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
 ๓.๑.๑  ผู้เรียนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐ 
 ๓.๑.๒  ผู้เรียนได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ร้อยละ ๙๐ 
 ๓.๑.๓  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสมาธิ มีความอ่อนช้อย ความประณีต และความกล้าแสดงออกใน
กิจกรรมที่เหมาะสม ร้อยละ ๙๐  
 ๓.๑.๔  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๙ 

     ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้เด็กรุ่นหลังได้รู้และเข้าใจถึงความเป็นไทย รู้จักความกล้า
แสดงออกไปในทางท่ีดี มีความอ่อนช้อยสวยงาม มีบุคลิกภาพที่ดีและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมที่ 1 นาฏยบงกชพะยอม 
(รำไทย จินตลีลา,เต้น,นักร้องประจำโรงเรียน) 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

17 พ.ค.65-31ก.ค.65 นางสาวอุมาวดี  นุ้ยคง 
นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
นางสาวเพ็ญภรณ์ สวนแก้ว 
นายศราวุธ  เทพสุภา 
นายภูไท  พุทธศิริ 
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์ 
นางสาววรัญญา อภัยรัตน์ 
 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
     -    ดำเนินกิจกรรมตามแผน พ.ย.- ธ.ค.65 
3. ขั้นติดตามผล (Check)  

- ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลกิจกรรม 

1-10 ม.ค.66 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  นางสาวอุมาวดี  นุ้ยคง 
 - รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 31 มี.ค.66 

กิจกกรมที่ 2 รำวงมาตรฐาน 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

17 พ.ค.65-31ก.ค.65 นางสาวอุมาวดี  นุ้ยคง 
นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
นางสาวเพ็ญภรณ์ สวนแก้ว 
นายศราวุธ  เทพสุภา 
นายภูไท  พุทธศิริ 
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์ 
นางสาววรัญญา อภัยรัตน์ 
 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน 17 พ.ค.65-31มี.ค.66 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  
- ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลกิจกรรม 

1-10 มี.ค.66 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  นางสาวอุมาวดี  นุ้ยคง 
 - รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 31 มี.ค.66 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 3,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 นาฏยบงกชพะยอม 
(รำไทย จินตลีลา,เต้น,นักร้องประจำ
โรงเรียน,รำวงมาตรฐาน) 

 
1,000 

 
- 

 
- 

 
- 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  - - 1,000 
กิจกรรมที่ 2 รำวงมาตรฐาน 
 

๒,000 - - - 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  - - 2,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,000 - - 3,000 

6. สถานที่ดำเนินการ       
              -  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๗.๑. นักเรียนมีจิตสำนึกเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาและคุณค่าทางวิถีชีวิต
ชุมชน 
    ๗.๒ นักเรียนได้รู้จักการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทย  
    ๗.๓ นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง 
    ๗.๔ นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีความกล้าแสดงออกท่ีเหมาะสม 
    ๗.๕ นักเรียนได้ฝึกการมีสมาธิ ความความอ่อนช้อย ความประณีตของท่วงท่าลีลาที่งดงาม  
    ๗.๖ นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1  นางสาวอุมาวดี      นุ้ยคง                   หวัหน้าโครงการ  

8.2  นางสาวฮูดัยยะห์    อุเด็น                   รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3  นางสาวเพ็ญภรณ์   สวนแก้ว                คณะทำงาน 
 8.๔  นายศราวุธ           เทพสุภา                คณะทำงาน 
 ๘.๕  นายภูไท              พุทธศิริ                 คณะทำงาน 
 8.6  ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์            คณะทำงาน 
 8.7  นางสาววรัญญา      อภยัรัตน์               คณะทำงานและเลขานุการ 

9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
๑. ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ความเป็นไทย  
๒. ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  
๓. ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสมาธิ มีความ
อ่อนช้อย ความประณีต และความกล้าแสดงออกใน
กิจกรรมที่เหมาะสม  
๔. ร้อยละ ๙๙ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  
๕. ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
    - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
ผลงานนักเรียน 
    - ประเมินความพึงพอใจ 
แบบสังเกต  แบบสอบถาม 

 
     - แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม/แบบ
ประเมินผลงานนักเรียน 
     - ประเมินความพึง
พอใจ 
แบบสังเกต   แบบสอบถาม 
 

 

         
     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 

                                              (นางสาวอุมาวดี  นุ้ยคง)          .   
               ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                    (นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว) 
                                      ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ         
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายภักดี จำนงค)์  
     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  
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กลยุทธ์ที่ ๓ 
พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning  

Community)“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายพิสิษฐ์  ธนศิยาเวทย์ 
กลุ่มบริหารงาน  บุคคล  
ระยะเวลาดำเนินการ     พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2565 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  3 พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  1 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยและ 

            สร้างนวัตกรรม 
                                        5 พัฒนาครูสู่มืออาชีพด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 

 วิชาชีพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
             ข้อที่ 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  .............. 

   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
สนองกลยุทธศาสตร์ชาติข้อที่     2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันโรงเรียนต้องมีหลักการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัด

การศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่
จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้อง
ทราบคือ Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัวกันทำงาน พัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และ
ภารกิจร่วมกัน โดยทางานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้
และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญและความสุขของการทางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้  

ด้วยเหตุนี้การพัฒนาการเรียนการสอนของครู และนักเรียน ต้องปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โรงเรียนมีหน้าที่สำคัญคือ ความรับผิดชอบการเรียนรู้ร่วมกันในวิชาชีพครูและผู้เรียนที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

ดังนั ้น โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู ่ครูมืออาชีพแบบ PLC 
(Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูเกิดพลังการเรียนรู้ (Power of Learning) ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของตนเองมี
ผลดียิ่งขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนและร่วมกันรับผิดชอบเป็นกลุ่มต่อผลสำเร็จของ
นักเรียน 
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2.2 เพ่ือให้ครูแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จำเป็นต่อวิชาชีพเพ่ือใช้พัฒนางานวิชาชีพของ

ตนเองสร้างนวัตกรรมใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนต่อไป 
2.3 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 เชิงปริมาณ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ร่วมโครงการจำนวน 25 คน 
3.1.2 เชิงคุณภาพ ครูที่ร่วมโครงการ มีความรู้เรื่องกระบวนการ PLC (Professional Learning 

Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดย คิดเป็นร้อยละ 80 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถสร้าง

นวัตกรรมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู ้เรียนเป็นส ำคัญ โดยการใช้
กระบวนการ  PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

3.2.2 นักเรียนทุกคนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้จาก
นวัตกรรมที่ครูสร้าง  โดยการใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมที่ 1 PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

พ.ค.65 
 

นายพิสิษฐ์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
.2.1 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
2.2 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
2.3 การสร้างนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน  

พ.ค.65-มี.ค. 66 
 
คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
3.1 การนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Coaching) 
3.2 การถอดบทเรียน (Action After Review)  
 
 
 

พ.ค.65-มี.ค. 66 นายพิสิษฐ์ 
อุทิศพร 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
4.1 ครูรายงานผลการดำเนินการตามกระบวนการ PLC เป็นไตรมาส 
4.2 สรุปผลและรายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการPLC 

มี.ค.66 นายพิสิษฐ์ 
และ

คณะทำงาน 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 4,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูสู่ครู
มืออาชีพโดยใช้กระบวนการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” 
 

4,000  - - - 

ค่าถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่ม - - - 4,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 4,000  - - - 

 
6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูเกิดพลังการเรียนรู้ (Power of Learning) ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของตนเองมีผลดี
ยิ ่งขึ ้น และมีความรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนและร่วมกันรับผิดชอบเป็นกลุ่มต่อผลส ำเร็จของ
นักเรียน 

7.2 ครูแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จำเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและนำมาใช้
พัฒนางานวิชาชีพของตนเองใหเ้กิดเป็นนวัตกรรมใช้ในเรียนรู้ให้นักเรียนต่อไป 

7.4  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นายพิสิษฐ์  ธนศิยาเวทย์    หัวหน้าโครงการ  
 8.2 นางสาวอุทิศพร  ทองปันแต    รองหัวหน้าโครงการ  

8.3 นางสุรพร  สิทธิชัย     คณะทำงาน 
 8.4 นางสุนันท์  สุจจิต     คณะทำงาน 
 8.5 นางสาวภัทรนันท์  หีตหนู    คณะทำงาน 
 8.6 นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ช่วย    คณะทำงาน 
 8.7 นางวรวรรณ  ปานแก้ว    คณะทำงาน 
 8.8 นางสาวสุภาวดี  ไข่คง    คณะทำงานและเลขานุการ 
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9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ร่วม
โครงการจำนวน 25 คน 
2. ครูที่ร่วมโครงการ มีความรู้เรื่อง
กระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) “ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ”และสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือใช้พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 80 

 
1.จำนวนครูที่เข้าร่วมโครงการ 

 
2.นิเทศ กำกับติดตาม 

 
1.แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่ม 

PLC 
 

2.แบบติดตามการดำเนินงาน
ตามแนวทาง PLC 

ผลลัพธ์ 
1.ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ สร้างนวัตกรรมเพ่ือใช้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยการใช้กระบวนการ             
PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” 
2. นักเรียนทุกคนเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะกระบวนการ และเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนรู้จากนวัตกรรมที่
ครสูร้าง โดยการใช้กระบวนการ 
PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” 

 
1.นิเทศ กำกับติดตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. การสังเกตและการทดสอบ 

 
1.แบบรายงานการดำเนินงาน 

PLC 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตและแบบทดสอบ 
 
 

 
 
                                     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์)          .   
                        ตำแหน่ง หวัหน้าโครงการ 
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     (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   

                                            (นางสาวอุทิศพร  ทองปันแต) 
                                   ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
       (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายภักดี จำนงค์)  
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม    
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาครูปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววรรณา  พิจารณ์ 
กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารงานบุคลากร 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2565 - เมษายน 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  3 พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 4  พัฒนาการจัดประสบการณ์และกระบวนการจัดการเรียน 

การสอนของครูที่เน้นเด็กและผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป้นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 3  
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

        1. หลักการและเหตุผล 
           หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ่งเน้นให้เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น ได้แก่ ทักษะการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ เล็ก ทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการสังเกตและสำรวจ  ทักษะใน
การมิติสัมพันธ์ ทักษะในเรื่องจำนวน ปริมาณ น้ำหนัก การกะประมาณและการเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง  ๆ      
ในการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
            ตาม พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 หมวด 5 มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหนา้ที่
ในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตาม
ระเบยีบที่ กคศ. กำหนด เพื่อนําเทคนิควิชาการต่างๆมาพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
          โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ได้เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการเปิดมุมมองและโลกทัศน์ ในแบบต่างๆ เพื่อนํามาถ่ายทอดสู่เด็กตลอดจนมีการ
สร้างขวัญและกําลังใจที่ดีต่อบุคลากรในโรงเรียน โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาครูในระดับปฐมวัย  ซึ่งโครงการนี้จะเน้น
ให้มีกิจกรรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  สอดคล้องกับวัยและความสนใจของเด็ก 

2. วัตถุประสงค์ 
             2.1  เพื่อพัฒนาให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   

   2.2 เพ่ือจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ   
              3.1.1  ครูร้อยละ 80  มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์       
              3.1.2  ครูร้อยละ 80 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
      3.2   เชิงคุณภาพ 
             3.2.2 ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   ในระดับยอดเยี่ยม    
              3.2.2 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ในระดับยอด
เยี่ยม 
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
 การอบรมครูการจัดทำสื่อการเรียนการสอน(สื่อกระดาษหรือสื่อเทคโนโลยี) 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- จัดทำโครงการ  
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ 

มิถุนายน 2565 นางสาววรรณา  พิจารณ์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ประชุม วางแผนร่วมกันกับคณะครู  
- เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทำสื่อการเรียนการสอน  
- จัดประชุมครูผู้สอนวางแผนงานสื่อการสอน 

มิถุนายน2565-เมษายน 
2566 

นางสาววรรณา  พิจารณ์
และคณะทำงาน 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- ครูผู้สอนร่วมกันศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา
ในชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบ 
- ครูผู้สอนทำสื่อการสอนและสรุปผลที่ได้ 
- ติดตามผลการทำสื่อการสอนของครูผู้สอน 

มิถุนายน2565-เมษายน 
2566 

นางสาววรรณา  พิจารณ์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

มิถุนายน2565-เมษายน 
2566 

นางสาววรรณา  พิจารณ์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 3,600 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมครูการจัดทำสื่อการเรียน
การสอน(สื่อกระดาษหรือสื่อเทคโนโลยี) 

    

- ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการทำสื่อ
การเรียนการสอน(สื่อกระดาษหรือสื่อ
เทคโนโลยี) 

- ค่าวิทยากร  1 ท่าน 

3,600 
 
 

 
 
 

600 

2,000 
 
 

1,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,600 600 2,000 1,000 
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6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1  ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โดยการทำสื่อการเรียนการสอน(สื่อกระดาษหรือ 
สื่อเทคโนโลยี) 

7.2 ครูผู้สอนจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1. นางสาววรรณา  พิจารณ์   หัวหน้าโครงการ 
 8.2  นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว   รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3  นางสุรพร  สิทธิชัย    คณะทำงาน 
 8.4  นางสาวอุไร  สงคง         คณะทำงาน 
          8.4  นางสาวดารณี  เนียมเล็ก        คณะทำงาน 
          8.4  นางสุภลักษณ์  ไพชำนาญ   คณะทำงาน 
 8.5  นางสาวสภุาวดี  ไข่คง    คณะทำงานและเลขานุการ 

9. การประเมินผล 
 

 

                                      
(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                (นางสาววรรณา  พิจารณ์)          .   
                              ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.เพ่ือให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์   
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
 

ผลลัพธ์ 
1.ร้อยละ 80 ของครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์   
2. ร้อยละ 80 ของครูจัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
 

 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
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                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                            (นางสาวอุทิศพร  ทองปันแต) 
                                       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล         
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายภักดี จำนงค์)  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
125 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

 
ชื่อโครงการ   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวอุทิศพร  ทองปันแต 
กลุ่มบริหารงาน   บุคคล 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  3 พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และ       
     ยึดหลักธรรมภิบาล 

5 พัฒนาครูสู่มืออาชีพด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  .............. 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 4 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 5 

สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และ เทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอก สถานศึกษา เพ่ือให้
รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับโรงเรียนต้องมีการเตรียมความพร้อมครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

 ด้วยเหตุนี้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความสำคัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเป็น การสร้างขวัญ กำลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความ
เป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงาน
ราชการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ตลอดถึงเป็น
การเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ได้เห็นความสำคัญการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ มีโลกทัศน์แบบต่าง ๆ เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ตลอดจนสร้างขวัญ
และกำลังใจต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือ 
 2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
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2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีการพัฒนาโดยนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง
และงานที่ปฏิบัติ โดยการเสนอผลงานทางวิชาการ (นวัตกรรม) และวิจัยในชั้นเรียน 

2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)  
 2.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร้อยละ 80 ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือ 
  3.1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมศึกษาดูงานอย่างน้อย ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง  
  3.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนร้อยละ 85 มีการพัฒนาโดยนำความรู้และ
ประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและงานที่ปฏิบัติ โดยการเสนอผลงานทางวิชาการ (นวัตกรรม) และวิจัยในชั้นเรียน 
  3.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)  
  3.1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร้อยละ 95 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองอยู่ในระดับดี 
  3.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง อยู่ในระดับดี 
  3.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีการพัฒนาโดยนำความรู้และประสบการณ์มา
พัฒนาตนเองและงานที่ปฏิบัติ โดยการเสนอผลงานทางวิชาการ (นวัตกรรม) และวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับดี 
  3.2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) อยู่ในระดับดี 
  3.2.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ใน
ระดับดี 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณวุฒิทางลูกเสือ 

  

1. ขั้นเตรียม (Plan) 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานจัดทำกิจกรรม 
     2. ประชุมจัดทำกิจกรรม 
     3. บันทึกเสนอการจัดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

 
เม.ย. 65 
เม.ย. 65 
พ.ค. 65 

 
อุทิศพร 
อุทิศพร 
อุทิศพร 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
     1. ดำเนินการตามกิจกรรม 
     2. อบรมครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือ  

 
พ.ค. 65 - มี.ค. 66 

 
อุทิศพร 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นติดตามผล (Check) 
     1. นิเทศ  ติดตาม 
     2. ประเมินผลการอบรม 

ต.ค.65 และ  
มี.ค. 66 

อุทิศพร 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
     1. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
     2. รายงานผลการอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

มี.ค.66 อุทิศพร 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน   
1. ขั้นเตรียม (Plan) 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานจัดทำกิจกรรม 
     2. ประชุมจัดทำกิจกรรม 
     3. บันทึกเสนอเพ่ือขออนุมัติการจัดกิจกรรม 

 
เม.ย. 65 
เม.ย. 65 
พ.ค. 65 

 
อุทิศพร 
อุทิศพร 
อุทิศพร 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
     1. ดำเนินการตามกิจกรรม 
     2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 

 
พ.ค. 65 - มี.ค. 66 

 
อุทิศพร 

3. ขั้นติดตามผล (Check) 
     1. นิเทศ  ติดตาม 
     2. ประเมินผลการศึกษาดูงาน 

ต.ค.65 และ  
มี.ค. 66 

อุทิศพร 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
     1. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
     2. รายงานผลการศึกษาดูงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

มี.ค.66 อุทิศพร 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาชีพ 

  

1. ขั้นเตรียม (Plan) 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานจัดทำกิจกรรม 
     2. ประชุมจัดทำกิจกรรม 
     3. บันทึกเสนอเพ่ือขออนุมัติการจัดกิจกรรม 

 
เม.ย. 65 
เม.ย. 65 
พ.ค. 65 

 
อุทิศพร 
อุทิศพร 
อุทิศพร 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
     1. ดำเนินการตามกิจกรรม 
     2. จัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
พ.ค. 65 - มี.ค. 66 

 
อุทิศพร 

3. ขั้นติดตามผล (Check) 
     1. นิเทศ  ติดตาม 
     2. ประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต.ค.65 และ  
มี.ค. 66 

อุทิศพร 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
     1. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
     2. รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 

มี.ค.66 อุทิศพร 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

  

1. ขั้นเตรียม (Plan) 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานจัดทำกิจกรรม 
     2. ประชุมจัดทำกิจกรรม 
     3. บันทึกเสนอเพ่ือขออนุมัติการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 65 
พ.ค. 65 
พ.ค. 65 

 
อุทิศพร 
อุทิศพร 
อุทิศพร 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
     1. ดำเนินการตามกิจกรรม 
     2. จัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

 
มี.ค. 66 
มี.ค. 66 

 
วรัญญา 
ประทีป 
สกุลรัตน์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check) 
     1. นิเทศ  ติดตาม 
     2. ประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

 
มี.ค. 66 
มี.ค. 66 

 
อุทิศพร 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
     1. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
     2. รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

 
มี.ค.66 
มี.ค. 66 
มี.ค. 66 

 
อุทิศพร 

 
5.  งบประมาณ 

ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน   90,000  บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิทาง
ลูกเสือ 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีความสามารถทาง
วิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 

15,000 
 

50,000 
15,000 

 
 

10,000 
 

- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 

15,000 
 

50,000 
- 
 
 

5,000 
 
 

- 
 
- 

15,000 
 
 

5,000 
 
 

รวม 90,000 - 70,000 20,000 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือ
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับการอบรมมาใช้ให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 7.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีการพัฒนาโดยนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง
และงานที่ปฏิบัติ โดยการเสนอผลงานทางวิชาการ (นวัตกรรม) และวิจัยในชั้นเรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
 7.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
และสามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 7.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นางสาวอุทิศพร  ทองปันแต    หัวหน้าโครงการ  

8.2 นางสุรพร  สิทธิชัย     รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นางสุนันท์  สุจจิต     คณะทำงาน 
 8.๔ นางสาวภัทรนันท์  หีตหนู    คณะทำงาน 
 8.5 นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ช่วย    คณะทำงาน 
 8.6 นางสาววรัญญา  อภัยรตัน์    คณะทำงาน 
 8.7 นางประทีป  ขวัญอ่อน    คณะทำงาน 
 8.8 นางสาวสกุลรัตน์  หนชู ู    คณะทำงาน 
 8.9 นางวรวรรณ  ปานแก้ว    คณะทำงาน 
 8.10 นางสาวสภุาวดี  ไข่คง    คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
     1. คร ู และบ ุ คลากรทางการศ ึ กษา
ของโรงเรียนร้อยละ 80 ได้รับการฝึกอบรม
และพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือ 
 
 
     2. คร ู และบ ุ คลากรทางการศ ึ กษา
ของโรงเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมศึกษาดู
งานอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 
 
 
     3. ครูและบุคลากรทางการศ ึกษาใน
โรงเร ียนร้อยละ 85 มีการพัฒนาโดยนำ
ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและ

 
1. สำรวจการเข้ารับการ
อบรม 
2. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
1. สอบถามความพึงพอใจ 
2. สำรวจการเข้ารับการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
3. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
1. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
1. แบบสำรวจการเข้ารับการอบรม 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบสำรวจการเข้ารับการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
งานที่ปฏิบัติ โดยการเสนอผลงานทางวิชาการ 
(นวัตกรรม) และวิจัยในชั้นเรียน 
 
     4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)  
 
     5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนร้อยละ 95 มีขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
 
 
1. สอบถามความพึงพอใจ 
2. การทดสอบ  
 
 
1. สอบถามความพึงพอใจ 
2. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบทดสอบ  
 
 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ผลลัพธ์ 
     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา
ตนเองอยู่ในระดับดี 
     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน เข้าร่วมศึกษาดูงานอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง อยู่ในระดับดี 
     3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน มีการพัฒนาโดยนำความรู้และ
ประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและงานที่
ปฏิบัติ โดยการเสนอผลงานทางวิชาการ 
(นวัตกรรม) และวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับ
ดี 
     4. ครูและบคุลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) อยู่ในระดับดี 
     5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ อยู่ในระดับดี 

 
นิเทศ กำกับ ติดตาม 
 
 
นิเทศ กำกับ ติดตาม 
 
 
นิเทศ กำกับ ติดตาม 
 
 
 
 
 
การทดสอบ 
 
 
นิเทศ กำกับ ติดตาม 
 

 
แบบบันทึกการนิเทศและติดตาม 
 
 
แบบบันทึกการนิเทศและติดตาม 
 
 
แบบบันทึกการนิเทศและติดตาม 
 
 
 
 
 
แบบทดสอบ 
 
 
แบบบันทึกการนิเทศและติดตาม 

 
 
                                     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางสาวอุทิศพร  ทองปันแต)          .   
                         ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                           (นางสาวอุทิศพร  ทองปันแต)          .    
                                     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล             
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                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
           (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายภักดี จำนงค์)  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  
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กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาความเป็นเลิศด้านวินัย และทักษะทาง

วิชาการของเด็กและผู้เรียน 
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ชื่อโครงการ   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุรพร  สิทธิชัย 
กลุ่มบริหารงาน   วิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน ๒๕๖5 –  เมษายน ๒๕๖6 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  4 พัฒนาความเป็นเลิศด้านวินัยและทักษะทางวิชาการของเด็กและผู้เรียน 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนให้มีความยั่งยืน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                                            การศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา   
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

    ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 2 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1  

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่       3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

         โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องใน
ประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศ เยอรมนี เมื่อปี
พ.ศ. 2552 คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้ติดต่อกับ  มูลนิธิ Haus der 
kleinen Forscher โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพ่ือขออนุญาตนำ  กิจกรรมนี้มาทดลอง
ทำในประเทศไทย บัดนี้ทั้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ขยายผลให้แก่โรงเรียนใน
ระดับชั้นอนุบาลทั่วประเทศไทย   จากโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ของนักเรียนชั้นอนุบาล
ของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการขึ้นมาเพื่อที่พัฒนาทักษะความสนใจใฝ่รู้และทัศนะ
คติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ในเด็กตั้งแต่วัยอนุบาล 

         ซึ ่งโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจะสร้างความสนใจและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์มากขึ้นและมี
ความสุข  สนุกสนานกับการเรียนการสอน  นักเรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดความสนใจทางวิทยาศาสตร์ สนุกสนาน ใฝ่เรียนรู้ และเข้าใจหลักพ้ืนฐาน 
ทางวิทยาศาสตร ์ 
 ๒.๒ เพ่ือให้เด็กเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 เด็กปฐมวัยร้อยละ  ๙2   มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ สนุกสนาน ใฝ่เรียนรู้ และเข้าใจหลัก
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
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     ๓.๑.๒ เด็กปฐมวัยร้อยละ  ๙2  มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ เด็กปฐมวัยเกิดความสนใจทางวิทยาศาสตร์ สนุกสนาน ใฝ่เรียนรู้ และเข้าใจหลักพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ 

 ๓.๒.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมที่ 1 กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
๑.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ มิถุนายน ๒๕๖5 นางสุรพร  สิทธิชัย 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
2.1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม ซึงเลือกจากกล่องกิจกรรมบ้านนักวิทย์ 
2.2 ผู้รับผิดชอบแต่ละคน เลือกและแบ่งกิจกรรมการทดลองเพ่ือ
นำไปใช้สอนเด็กๆ 
 

กรกฎาคม  2565 
 
กรกฎาคม - 
มกราคม 2565 
 

นางสุรพร  สิทธิชัย 

นางสาวอุไร  สงคง 

นางสาววรรณา  พิจารณ์

นางสาวสุภาวดี  ไข่คง 

นางสุภลักษณ์  ไพชำนาญ 
นางสาวดารณี  เนียมเล็ก 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
3.1 ส่งภาพกิจกรรมและสรุปผลการทดลองส่งหัวหน้าโครงการ 
 

กุมภาพันธ์ 2565 
 

นางสุรพร  สิทธิชัย 

นางสาวอุไร  สงคง 

นางสาววรรณา  พิจารณ์

นางสาวสุภาวดี  ไข่คง 

นางสุภลักษณ์  ไพชำนาญ 
นางสาวดารณี  เนียมเล็ก 
 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
4.1 หัวหน้าโครงการสรุปกิจกรรมทั้งหมดเป็นรูปเล่ม 
4.2 จัดทำรายงานโครงการเสนอหัวหน้าวิชาการ 

มีนาคม 2565 นางสุรพร  สิทธิชัย 

กิจกกรมท ี2 โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้วัฎจักรการวิจัย 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
1.1 เลือกหัวข้อที่จะทำโครงงานตามความต้องการและความสนใจ
ของเด็ก 

พฤศจิกายน 2565 นางสุรพร  สิทธิชัย 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
กำหนดชื่อเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์และดำเนินการตาม
ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์โดยมี 6 ขั้นตอนดังนี้ 

พฤศจิกายน - 
กุมภาพันธ์ 2565 

นางสุรพร  สิทธิชัย 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นที่1 ตั้งคำถามที่อยากรู้ 
ขั้นที่ 2 รวบรวมความคิดและคาดคะเนคำตอบ 
ขั้นที่ 3 ดำเนินการตรวจสอบ 
ขั้นที่ 4 สังเกตและบรรยาย 
ขั้นที่ 5 บันทึกผล 
ขั้นที่ 6 สรุปและอภิปรายผล 
3. ขั้นติดตามผล (Check)   
รวบรวมภาพกิจกรรมการจัดทำโครงการตามข้ันตอนทาง
วิทยาศาสตร์ 6 ขั้นตอน  

กุมภาพันธ์ 2565 นางสุรพร  สิทธิชัย 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
4.1 สรุปกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้วัฏจักรการวิจัยและ
จัดทำเป็นรูปเล่ม 
4.2 จัดทำรายงานโครงการเสนอหัวหน้าวิชาการ 

มีนาคม 2565 นางสุรพร  สิทธิชัย 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ  2,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง  
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม 

1,100 
 
 
 
 

   
 
 
 

1. อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์    600 

2. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม   500  
กิจกกรมท ี2  
โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้วัฎจักรการวิจัย 

900    

1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงงาน    700 
2. ค่าถ่ายอกสาร ค่าเข้าเล่ม   200  

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 2,000  700 1300 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัย ปีที่ 2-3 ทุกห้องเรียน 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ เด็กเกิดความสนใจทางวิทยาศาสตร์ สนุกสนาน ใฝ่เรียนรู้ และเข้าใจหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
  ๗.๒ เด็กเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์  
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นางสุรพร  สิทธิชัย  หัวหน้าโครงการ  

8.2 นางสุภลักษณ์  ไพชำนาญ รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นางสาวอุไร  สงคง  คณะทำงาน 
 8.๔ นางสาวรรณา  พิจารณ์ คณะทำงาน 
 8.๔ นางสาวดารณี  เนียมเล็ก คณะทำงาน 

8.๕ นางสาวสุภาวดี  ไข่คง คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
9.๑.ร้อยละของเด็กเกิดความสนใจ
ทางว ิทยาศาสตร์  สนุกสนาน ใฝ่
เรียนรู้ และเข้าใจหลักพื ้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ 
9.๒. ร้อยละของเด็กเกิดทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

 
สังเกตพฤติกรรมเด็ก 
สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง
และนักเรียน 

 
 

 
แบบสังเกต 

แบบประเมิน 
 

 

ผลลัพธ์ 
9.1. เด็กเกิดความสนใจทาง
วิทยาศาสตร์ สนุกสนาน ใฝ่เรียนรู้ 
และเข้าใจหลักพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ 
9.2.เด็กเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

 
สังเกตพฤติกรรมเด็ก 
สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง
และนักเรียน 

 
 

 
แบบสังเกต 

แบบประเมิน 
 

 

 
                                     

     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           ( นางสุรพร  สิทธิชัย)          .    
                               ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                            (นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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    (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
         (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายภักดี จำนงค์)  
         ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  
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ชื่อโครงการ    พัฒนากิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี ในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายวัชระ เจนภักดีกุล 
กลุ่มบริหารงาน    กิจการนักเรียน  
ระยะเวลาดำเนินการ   17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  4 พัฒนาความเป็นเลิศด้านวินัยและทักษะทางวิชาการของเด็กและผู้เรียน 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนให้มีความยั่งยืน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   การศึกษา 
6 พัฒนาความโดดเด่นของเด็กและผู้เรียนให้เป็นอัตลักษณ์ประจำตัว และเป็น  
   เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1, ๓, ๔ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  ๑, ๓, ๔ 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการ 
จัดการศึกษา มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
  ด้วยเหตุนี้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัย มีความอดทน มีความตรงต่อเวลา รู้จักแก้ปัญหาและเป็นการบูรณาการสาระการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระให้เข้ากับ
ชีวิตจริงโดยการให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพ่ือให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมจึงมีกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการดังวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้ง ทางกาย สติปัญญา 
จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพ่ือความสงบสุข
และความม่ันคงของชาติ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารีมีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   
  2.2 เพ่ือให้ลูกเสือ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา
โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 2.3 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารีมีความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา 
  2.4 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความเสียสละและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
  2.5 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนตมวิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
    3.1.1 นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือร่วมกัน 
   3.2.2 นักเรียนมีระเบียบวินัย สามัคคี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
   3.2.3 นักเรียนมีการพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการอยู่ร่วมกัน 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมที่ 1 การเดินสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
  - จัดทำโครงการและกิจกรรม พ.ค. 65 วัชระ 
 - แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามกิจกรรม พ.ค. 65 วัชระ 
 - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน พ.ค. 65 วัชระ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
 - คุณครูให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินสวนสนาม พ.ค.-มิ.ย. 65 วัชระ/คณะ 
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ พ.ค.-มิ.ย. 65 วัชระ/คณะ 
 - ฝึกซ้อมการเดินสวนสนาม พ.ค.-มิ.ย. 65 วัชระ/คณะ 
 - ดำเนินการการเดินสวนสนาม 1 ก.ค. 65 วัชระ/คณะ 
3. ขั้นติดตามผล (Check)   
 - สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจของลูกเสือ-เนตรนารี และ
ผู้เกี่ยวข้อง ในการเดินสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

ก.ค. 65 วัชระ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
  - สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม การเดินสวนสนาม  
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

ก.ค. 65 วัชระ 

กิจกกรมที่ 2 วิชาพิเศษลูกเสือ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
  - จัดทำโครงการ พ.ค. 65 วัชระ 
 - แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ พ.ค. 65 วัชระ 
 - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน พ.ค. 65 วัชระ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
 - ดำเนินการทำและส่งหนังสือเพ่ือขอฝึกวิชาพิเศษลูกเสือไปยัง
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

พ.ค. 65 วัชระ/คณะ 

 - จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการสอบวิชาพิเศษ
ลูกเสือ 

พ.ย. 65 วัชระ/คณะ 

 - ดำเนินการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 
 
 

พ.ย. 65 วัชระ/คณะ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
 - สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ในการสอบวิชาพิเศษ 

พ.ย. 65 วัชระ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
  - สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม วิชาพิเศษลูกเสือ พ.ย. 65 วัชระ 
กิจกกรมที่ 3 การเข้าค่ายลูกเสือ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
  - จัดทำโครงการ พ.ค. 65 วัชระ 
 - แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ พ.ค. 65 วัชระ 
 - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน พ.ค. 65 วัชระ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
 - ดำเนินการทำและส่งหนังสือเพ่ือขอการเข้าค่ายลูกเสือไปยัง
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

มิ.ย. 65 วัชระ/คณะ 

 - จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการสอบวิชาพิเศษ
ลูกเสือ 

มิ.ย. 65 วัชระ/คณะ 

 - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าค่ายลูกเสือ มิ.ย.-ส.ค. 65 วัชระ/คณะ 
 - ดำเนินการเข้าค่ายลูกเสือ มิ.ย.-ส.ค. 65 วัชระ/คณะ 
3. ขั้นติดตามผล (Check)   
 - สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ในการเข้าค่ายลูกเสือ 

ส.ค. 65 วัชระ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
  - สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือ ส.ค. 65 วัชระ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 120,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 การเดินสวนสนาม  
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

    

- อุปกรณ์การเดินสวนสนาม 8,000 - - 8,000 
- ค่ายานพาหนะ 5,000 - 5,000 - 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 90,000 - 90,000 - 

กิจกรรมที่ 2 วิชาพิเศษลูกเสือ     
- อุปกรณ์การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 3,000 - - 3,000 

กิจกรรมที่ 3 การเข้าค่ายลูกเสือ     
- อุปกรณ์การเข้าค่ายลูกเสือ 5,000 - - 5,000 
- ค่าวิทยากร 4,000 - 4,000 - 
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กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 5,000 - 5,000 - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 120,000 - 104,000 16,000 

 

6. สถานที่ดำเนินการ 
  กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 
  กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
  กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา 
โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  7.2 นักเรียนสามารถเรียนรู้จากฐานผจญภัยต่างๆและสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นั้นได้อย่างเหมาะสม 
  7.3 นักเรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเพ่ือน คุณครู วิทยากร และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้
อย่างเหมาะสม 
  7.4 นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิต สามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
  7.5 นักเรียนมีความสนุกสนานและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนในวิชาลูกเสือ 
  7.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาลูกเสือ กล่าวคือ เป็นคนซึ่งมีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี มีการ
พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นายวัชระ เจนภักดีกุล  หัวหน้าโครงการ  
  8.2 นางสาวกนกอร สินน้อย   รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นางสุนันท์   สุจจิต    คณะทำงาน 
 8.๔ ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์ คณะทำงาน 
  8.๕  นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ช่วย  คณะทำงานและเลขานุการ 

9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเดินสวนสนาม  
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
2. นักเรียนได้สอบวิชาพิเศษลูกเสือ 
3. นักเรียนได้เข้าค่ายลูกเสือ 

 
- ให้นักเรียนทำแบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถามผ่าน Google 
Form 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
การเดินสวนสนาม  

 
- ให้คุณครูประจำชั้นสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน 

 
- แบบสังเกตพฤติกรรมผ่าน 
Google Form 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
2. นักเรียนสามารถนำวิชาพิเศษลูกเสือไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเข้าค่ายลูกเสือ 

- ให้นักเรียนทำแบบสอบถาม - แบบสอบถามผ่าน Google 
Form 

 
 
                                     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นายวชัระ เจนภักดีกุล)          .   
                          ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                            (นางสาวกนกอร สินน้อย) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน             
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายภักดี จำนงค์)  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ รัตนพิบูลย์ 
กลุ่มบริหารงาน   วิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  ๔ พัฒนาความเป็นเลิศด้านวินัยและทักษะทางวิชาการของเด็กและผู้เรียน 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนให้มีความยั่งยืน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษา 
 6 พัฒนาความโดดเด่นของเด็กและผู้เรียนให้เป็นอัตลักษณ์ประจำตัว และเป็น

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1-6 
◻   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

◻  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
◻  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) 
ซึ่งเน้นเรื่องยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียน  โดยจัดกิจกรรมให้มีการทดสอบ การประกวด การแข่งขัน และเข้า
ร่วมส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ทุกประเภทให้กับนักเรียน  

ดังนั้นในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนอนุบาล        
ป่าพะยอม จึงได้จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีทักษะความรู้ความสามารถ ให้มีโอกาสได้ฝึกฝนพัฒนา
ตนเอง เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยมีครูผู ้สอนเป็นผู้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้          
แก่ผู้เรียน นำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของสถานศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงเกิดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา และความสามารถทางพหุปัญญา 
2.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กีฬา และการแข่งขั นทักษะใน

ด้านอื่นๆ  ในระดับต่างๆ  
2.5 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 
 
 



 
144 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดว ิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
  3.1.2. นักเรียนร้อยละ 80 ได้ฝึกฝนทักษะ ความรู้  ได้รับประสบการณ์ตรง และแสดงออก               
ตามความสามารถของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ 
  3.1.3  นักเรียนร้อยละ 80 ได้แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
เอาไว้ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1. นักเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ในระดับดีข้ึนไป  
  3.2.2 นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ กีฬา และพหุปัญญา 
  3.2.3. นักเรียนสามารถนำความรู้ และทักษะชีวิต ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
1. ขั้นเตรียม (Plan) 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

พฤษภาคม 2564 
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ รัตนพิบูลย์ 

1.2 แต่งตั้งคณะทำงาน นายภักดี จำนงค์ 
1.3 คัดกรองความสามารถของนักเรียน ครูประจำชั้น / ครูประจำวิชา 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
ต่าง ๆ  

พฤษภาคม 2564 
–  มีนาคม  2566 

นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 
นางสาววรัญญา อภัยรัตน์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check) 
3.1 ติดตามการดำเนินกิจกรรม พฤษภาคม 2564 

–  มีนาคม  2566 ว่าที ่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ รัตนพิบูลย์ 
3.2 ประเมินผลกิจกรรม 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม  2566 ว่าที ่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ รัตนพิบูลย์ 
กิจกรรมที่ 2 ทักษะทางด้านกีฬา 
1. ขั้นเตรียม (Plan) 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

พฤษภาคม 2564 

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ รัตนพิบูลย์ 
1.2 แต่งตั้งคณะทำงาน นายภักดี จำนงค์ 

1.3 คัดกรองความสามารถของนักเรียน 
นายภูไท พุทธศิริ                
นายวัชระ เจนภักดีกุล 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านกีฬาในระดับ
ต่าง ๆ 

พฤษภาคม 2564 
– มีนาคม  2566 

นายภูไท พุทธศิริ                
นายวัชระ เจนภักดีกุล 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นติดตามผล (Check) 
3.1 ติดตามการดำเนินกิจกรรม พฤษภาคม 2564 

–  มีนาคม  2566 ว่าที ่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ รัตนพิบูลย์ 
3.2 ประเมินผลกิจกรรม 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม  2566 ว่าที ่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ รัตนพิบูลย์ 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศ 
1. ขั้นเตรียม (Plan) 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

พฤษภาคม 2564 
– มีนาคม  2566 

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ รัตนพิบูลย์ 
1.2 แต่งตั้งคณะทำงาน นายภักดี จำนงค์ 
1.3 คัดกรองความสามารถของนักเรียน นายวัชระ เจนภักดีกุล 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สู่ความ 
เป็นเลิศ 

พฤษภาคม 2564 
– มีนาคม  2566 

นายวัชระ เจนภักดีกุล 

3. ขั้นติดตามผล (Check) 
3.1 ติดตามการดำเนินกิจกรรม พฤษภาคม 2564 

–  มีนาคม  2566 
ว่าที ่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ รัตนพิบูลย์ 

3.2 ประเมินผลกิจกรรม 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม  2566 ว่าที ่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ รัตนพิบูลย์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 15,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

1. นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

5,000 - 3,000 2,000 

2. นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ๕,๐๐๐ - 
 

3,000 2,000 

3. พัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สู่
ความเป็นเลิศ 

๕,๐๐๐ - 2,000 3,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 1,5000 - 8,000 7,000 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 6.1 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 6.2 สถานที่ขึ้นอยู่กับการจัดการแข่งขัน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม   

7.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา และพหุปัญญา  
7.3 นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถและความถนัดในทางท่ีถูกต้อง เหมาะสม 
7.4 นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับมากที่สุด 

 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 ว่าที ่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ รัตนพิบูลย์   หัวหน้าโครงการ  

8.2 นางสาววรัญญา อภัยรัตน์    รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว    คณะทำงาน 
 8.4 นายภูไท พุทธศิริ                   คณะทำงาน 
 8.๕ นายวัชระ เจนภักดีกุล    คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
2. ร้อยละของผู ้เร ียนได้ฝึกฝนทักษะ ความรู้  
ได ้ร ับประสบการณ์ตรง และแสดงออกตาม
ความสามารถของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. ร้อยละของผู้เรียนได้แสดงออกในการเข้าร่วม
กิจกรรมและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ 

 
ผลงานนักเรียน 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์ในการจัดการแข่งขันทักษะ 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดว ิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี ่ยนความ
ค ิดเห ็นแก ้ป ัญหา และนำไปประย ุกต ์ใช ้ ใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม   ในระดับดีขึ้น
ไป  
2. น ักเร ียนมีความร ู ้ความสามารถทางด้าน
วิชาการ กีฬา และพหุปัญญา 
3. นักเรียนสามารถนำความรู้ และทักษะชีวิต ไป
ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 
การสังเกต/สอบถาม 
 
 
 
 
 
 
การสังเกต/สอบถาม 
 
 
 
 

 
แบบสังเกต/แบบสอบถาม 
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                                     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                         (ว่าที ่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ รัตนพิบูลย์)            
                         ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                              (นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว) 
                                    ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ     
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายภักดี จำนงค์)  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม   
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ชื่อโครงการ      โครงการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางประทีป  ขวัญอ่อน  
กลุ่มบริหารงาน           กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ      17  พฤษภาคม  2565  –  31  มีนาคม  2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  4 พัฒนาความเป็นเลิศด้านวินัย และทักษะทางวิชาการของเด็กและผู้เรียน 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที ่ 2 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนให้มีความยั่งยืน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   การศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ........... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ........... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

“กระทรวงศึกษาธิการ” มีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาตน อัน
จะนำไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึง
กำหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้
ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และ
ทักษะตามท่ีกำหนด 

เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติใน
การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามนโยบายในแต่ละด้าน เพื่อให้หน่วยงานทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในส่วนกลาง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษานำไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยได้นำ กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ ่มสหภาพยุโรป  หรือ CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages) มาใช้เป็นกรอบการประเมินความสามารถการ
ใช้ภาษาอังกฤษ  จึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรมความรู้ในเรื่อง CEFR ให้กับคุณครูและบุคคลากรด้านการศึกษาหลักสูตร
อบรมมีเป้าหมายให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความรู้เบื้องต้นของกรอบมาตรฐานสากลแบบ CEFR   ให้สามารถนำไปปรับใช้
จริงในห้องเรียน    ครูผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ระดับต่างๆของความสามารถในการใช้ภาษา   เพื่อนำไปการวิเคราะห์
และประเมนิระดับภาษาของนักเรียน หลักสูตรจะช่วยการวางแผนการสอนในห้องเรียน  ออกแบบกิจกรรมที่จะพัฒนา
ให้นักเรียนมีระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR   รวมทั้งกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาระดับ
ภาษาอังกฤษไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น  ทางโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 
2.2 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
2.3 เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนผ่านการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ( CEFR ) ตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านระดับ A2 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 60 สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 
3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ  60 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา  
3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ  50 สามารถผ่านการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR ) ตามที่

สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น  

    3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ในระดับดีขึ้นไป 
3.2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา ในระดับดีขึ้นไป 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR ) 
 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พฤษภาคม 2565  
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
แต่งตั้งคณะทำงาน 
กำหนดเป้าหมายการพัฒนา 
ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ-โดยทดสอบนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

มิถุนายน 2565 
กรกฎาคม 2565 
มีนาคม 2566 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
  ติดตามผลการทดสอบ มีนาคม 2566  
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
ประเมินผล  และ 
สรุปผลการดำเนินงาน 

มีนาคม 2566  

  



 
150 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 13,195  บาท จำแนกรายการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ค่าลงทะเบียนสมัครสอบของนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 91 คน 
คนละ 145 บาท 
 

13,195 - 13,195 - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 13,195 - 13,195 - 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 
7.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา  
7.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
7.4 นักเรียนสอบผ่านการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ( CEFR ) ตามที่สถานศึกษา

กำหนด  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านระดับ A2 
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นางประทีป       ขวัญอ่อน        หัวหน้าโครงการ  
          8.2 นางสาววรัญญา   อภัยรัตน์                  รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นางสมเจต         แสงแก้ว                   คณะทำงาน 
 8.๔ นางสาวภัทรนันต์   หีตหนู                    คณะทำงาน 
 8.๕.นางสาวสกุลรัตน์    หนูช ู                     คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถใน
ด้านการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 
2. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  
 

 
ทดสอบ/ประเมิน 

 
ทดสอบ/สังเกต 

 

 
แบบทดสอบ/แบบประเมิน 

 
แบบทดสอบ/แบบสังเกต 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ 
1.ร้อยละของนักเรียนผ่านการทดสอบวัด
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ       
( CEFR ) ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่าน
ระดับ A2 

 
ทดสอบผ่านทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
แบบทดสอบจากสถาบัน 

Oxford 
 

 
 
                                     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางประทีป  ขวัญอ่อน)          .   
                        ตำแหน่ง หวัหน้าโครงการ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                             (นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว) 
                                     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ             
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์   ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายภักดี  จำนงค)์  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  
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กลยุทธ์ที่ 5 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์  

และการจัดการเรียนการสอน 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางพัชณี  บุญช่วย 
กลุ่มบริหารงาน                     วิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ               17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่   ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์ และการจัดการเรียนการสอน 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  4 พัฒนาการจัดประสบการณ์ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ที่เน้นเด็ก 
                                           และผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  .............. 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี .......1........ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

จากประกาศจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565  ในด้าน
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning)  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ที่มีเจตนารมณ์ว่า ในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เทคนิค วิธีการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหา   
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

    3.1.1 ครรู้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหา   

3.2 เชิงคุณภาพ 
    3.2.1 ครผูู้สอนสามารถจัดการเรียนจัดการเรียนรู้ โดยใช้ เทคนิค วิธีการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
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3.2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นแก้ปัญหา  
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 สร้างองค์ความรู้ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
    วางแผน/ประชุมครูเพ่ือชี้แจงโครงการ 17 พ.ค.65 -30 มิ.ย.65 นางพัชณี บุญช่วย 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
   ครูศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ การ
จัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning  

1 ก.ค.65-28 ก.พ.66 คณะทำงาน 
ครูผู้สอนทุกคน 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
   ตรวจสอบบันทึกการศึกษาเรียนรู้/รายงานผลการ
อบรม พัฒนาตนเองของครู 

1 ก.ค.65-28 ก.พ.66 นางพัชณี บุญช่วย 
น.ส.วรัญญา  อภัยรัตน์ 
น.ส.ฮูดัยยะห์  อุเด็น 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    สรุปและรายงานข้อมูล ครูที่มีการศึกษาหาความรู้
เก ี ่ยวกับเทคนิค ว ิธ ีการ การจัดการเร ียนรู ้ แบบ 
Active Learning  

31 มี.ค.66 นางพัชณี บุญช่วย 
น.ส.วรัญญา  อภัยรัตน์ 
น.ส.ฮูดัยยะห์  อุเด็น 

กิจกรรมท่ี 2 สู่แผนการสอน 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
    ประชุมเพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำแผนการ
สอน 

17 พ.ค.65 -30 มิ.ย.65 นางพัชณี บุญช่วย 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    ครูจัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย
ใช้เทคนิค วิธีการ การจัดการเรียนรู ้ แบบ Active 
Learning เสนอหัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้าวิชาการ
ตรวจสอบ 

20 มิ.ย.65-25 ก.พ.66 ครูผู้สอนทุกคน 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
หัวหน้าวิชาการ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
   ติดตามการนำแผนการสอนไปใช้จัดกิจกรรมให้กับ
ผู้เรียน 

20 มิ.ย.65-25 ก.พ.66 หัวหน้ากลุ่มสาระ 
หัวหน้าวิชาการ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
   สรุป รายงาน ข้อมูลครูที่มีและใช้แผนการสอนที่
เน ้นผ ู ้ เร ียนเป ็นสำค ัญ โดยใช ้ เทคน ิค ว ิธ ีการ                   
การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 

31 มี.ค.66 นางพัชณี บุญช่วย 
 

กิจกรรมท่ี 3 ย้อนดูผลงาน 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
    วางแผน เตร ียมการประเม ินผ ู ้ เร ียน  แต ่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดหา/สร้างเครื่องมือ 

3-15 ม.ค.66 คณะทำงาน 



 
155 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    จัดหา/สร้างเครื่องมือประเมิน 17 ม.ค.-28 ก.พ.66 คณะกรรมการจัดหา/

สร้างเครื่องมือ 
3. ขั้นติดตามผล (Check)   
   ทดสอบผู้เรียนเพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรู้  1-20 มี.ค.66 น.ส.วรัญญา  อภัยรัตน์ 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
   สรุปรายงานผลการประเมินผู้เรียน 31 มี.ค.66 นางพัชณี  บุญช่วย 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 4,500 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 สร้างองค์ความรู้ 1,500    

- ค่าเอกสาร  - - 1,500 
กิจกรรมที่ 2 สู่แผนการสอน 1,500    

- ค่าเอกสาร  - - 1,500 
กิจกรรมที่ 3 ย้อนดูผลงาน 1,500    

- ค่าเอกสาร  - - 1,500 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 4,500 - - 4,500 

 
6. สถานที่ดำเนินการ 
      โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1.ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เทคนิค วิธีการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้. 
 7.2.ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหา. 
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นางพัชณี  บุญช่วย             หัวหน้าโครงการ  

8.2 นางสาววรัญญา  อภัยรตัน์      รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว   คณะทำงาน 
 8.๔.นางสาวกนกอร  สินน้อย        คณะทำงาน 
 8.๕ นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก้ว    คณะทำงาน 

8.6 นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น        คณะทำงานและเลขานุการ 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
แก้ปัญหา 

 
ตรวจสอบแผนการ
สอน 
 
ประเมิน 

 
แบบบันทึก 
 
 
แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ 
1. ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เทคนิค วิธีการที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหา 

 
สังเกต ประเมิน 
 
 
 
ประเมิน 

 
แบบสังเกต แบบ
ประเมิน 
 
 
แบบประเมิน 

 
 
                                     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางพัชณี  บุญช่วย)          .    
                                 ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                            (นางขวัญธิดา   เขาไข่แก้ว) 
                                   ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ           
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายภักดี จำนงค์)  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  
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ชื่อโครงการ   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภลักษณ์  ไพชำนาญ   
กลุ่มบริหารงาน   บริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่    ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์ และการจัดการเรียนการสอนของครู 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่   2 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนให้มีความยั่งยืน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
             ข้อที่ 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  .............. 

   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี   2, 3 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
    การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความสามารถ 
คุณธรรม  จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะศึกษา
ในห้องเรียนหรือในโรงเรียนแล้วการนำนักเรียนออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่และการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา ที่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่นักเรียนได้เห็นและลงมือปฏิบตัิ
จริง ได้รู้จักสังเกต และสอบถาม     

ทางโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมมองเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 

๒.วัตถุประสงคว์ัยเด็กเป็นช่วงชีวิตที่มีความตัวเด็กและสิ่งต่างๆรอบตัว 
2.๑ เพ่ือให้เด็กมีโอกาสได้ออกไปศึกษานอกสถานที่ 

          2.๒ เพ่ือให้เด็กนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

          2.๓ เพ่ือฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกตและสอบถาม 

          2.๔ เพ่ือให้เด็กได้รู้จักสถานที่สำคัญในชุมชน 

          2.๕ เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้แก่เด็ก 
 

๓. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 เด็กร้อยละ 90 ได้ไปศึกษานอกสถานที ่
3.1.2 เด็กร้อยละ 90 เกิดการเรียนรู้จากการไปศึกษานอกสถานที่ 
3.1.3 เด็กร้อยละ 90 รู้จักสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
3.1.4 เด็กร้อยละ 90 รู้จักสถานที่สำคัญในชุมชน         
3.1.5 เด็กร้อยละ 90 มีจิตสำนึกท่ีดี 
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3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้รับความรู้จากการไปศึกษานอกสถานที ่
3.2.2 นักเรียนสังเกตและสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่ไป 
3.2.3 นักเรียนสามารถบอกเล่าถึงสถานที่สำคัญได้  
3.2.4 นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกท่ีดี      

      
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกกรมที่ 1 พาเด็กไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพาเด็กไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสุภลักษณ์ 
ไพชำนาญ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
.2.1 ศึกษาหาข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2 ติดต่อสื่อสารผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ 
2.3 พานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 

คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
3.1 ประเมินความพึงพอใจในทำกิจกรรม  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง คณะทำงาน 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค.66 
นางสุภลักษณ์ 
ไพชำนาญ 

 
๕.งบประมาณ 

ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๒๕,๐๐๐ บาทได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 พาเด็กไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

25,000  - - - 

ค่าเหมารถบัสประจำทาง ๒ คัน - - 20,000 - 
ค่าป้ายโครงการ    500 
ค่าของว่าง - - 2,500 - 
ค่าเข้าชม   2,000  
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น  25,000 - 24,500 500 
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6. สถานที่ดำเนินการ 
 สถานที่ที่ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  7.๑ นักเรียนมีโอกาสได้ออกไปศึกษานอกสถานที 
  7.๒ นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

           7.๓ นักเรียนรู้จักการสังเกตและสอบถาม 

           7.๔ นักเรียนได้รู้จักสถานที่สำคัญในชุมชน 

           7.๕ นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกท่ีดี                                                                                 

 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ    
 8.1  นางสุภลักษณ์  ไพชำนาญ  หัวหน้าโครงการ 
 8.2  นางสาวอุไร  สงคง   คณะทำงาน 
 8.3  นางสาวดารณี เนียมเล็ก  คณะทำงาน 
 8.4  นางสุรพร  สิทธิชัย   คณะทำงาน 
 8.5  นางสาววรรณา พิจารณ์  คณะทำงาน 
 8.6  นางสาวสภุาวดี คงไข่  คณะทำงาน 

๙.การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของนักเรียนที่ได้ไปศึกษานอก
สถานที่ 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่เกิดการเรียนรู้จาก
การไปศึกษานอกสถานที่ 
๓. ร้อยละของนักเรียนที่รู้จักสังเกตสิ่งต่าง 
ๆ รอบตัว 
๔. ร้อยละของนักเรียนที่รู้จักสถานที่สำคัญ
ในชุมชน              
๕.ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสำนึกท่ีดี 

๑. สังเกต 
๒. ประเมินความพึงพอใจ 
๓. สัมภาษณ์ 
๔.บันทึกพฤติกรรม 

 

1. แบบสังเกต 
๒. แบบประเมินความพึง
พอใจ 
๓. แบบสัมภาษณ์ 
๔.แบบบันทึกพฤติกรรม 

 

 
    
                            (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางสุภลักษณ์ ไพชำนาญ)          .   
                         ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                                  (นายภูไท พุทธศิริ) 
                                       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
       (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายภักดี จำนงค์)  
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  
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ชื่อโครงการ   โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายศราวุธ  เทพสุภา  
กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2565  –  30 มีนาคม 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  5 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์ และการจัดการเรียนการสอนของครู 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  4 พัฒนาการจัดประสบการณ์ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ที่เน้นเด็ก 

             และผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  .............. 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 2 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่   3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
.............................................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่ องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจาก
ประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล 
 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทำให้ได้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่าง
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 2.2  เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้มาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 511 คน มีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
   3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการเรียน และการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   1.1 ประชุมและวางแผนจัดทำโครงการ 
   1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

กรกฎาคม 2565 ครูศราวุธ เทพสุภา
และหัวหน้าสายชั้น 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของโครงการ มกราคม 2566-

กุมภาพันธ์ 
2566 

คณะครูทุกคน 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
   3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของโครงการ 
   3.2 สำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ 

มกราคม 2566-
กุมภาพันธ์ 

2566 

คณะครูทุกคน 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
   4.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
   4.2 จัดทำรายงานการประเมินโครงการ 
   4.3 ปรับปรุง และพัฒนางานในครั้งต่อไป 

มีนาคม 2565 ครูศราวุธ เทพสุภา 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 175,100 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
1. อาหาร  คนละ  50  บาท  จำนวน  
511  คน                                

25,550 - 25,550  

2. ค่าอาหารว่างจำนวน 2 มื้อ มื้อละ 
25 บาท (50)   

25,550 - 25,550  

3. ค่าเหมารถไป – กลับ จำนวน 12 
คันๆ ละ 10,000 บาท   

120,000 - 120,000  

4. ค่าไวนิล 1,500 -  1,500 
5. ค่าวัสดุแผ่นพับ 2,500   2,500 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 175,100  171,100 4,000 

 
6. สถานที่ดำเนินการ 

6.1 สายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดพัทลุง 
6.2 สายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6.3 สายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 



 
163 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

7.2  นักเรียนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการเรียน และการ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นายศราวุธ เทพสุภา   หัวหน้าโครงการ  

8.2 นางพัชณี บุญช่วย     รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นางฮูดัยยะห์ อุเด็น    คณะทำงาน 
 8.4 นางสาววรัญญา อภัยรัตน์ คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 
ให้นักเรียนทำแบบประเมินความพึง
พอใจของการเข้าร่วมโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
การเข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนเกิด
ประสบการณ์จริง 

 
การสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
                                     

    (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นายศราวุธ  เทพสุภา)          .   
                         ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                                 (นายภูไท  พุทธศิริ) 
                                     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป            
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายภักดี จำนงค์)  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (Premium Classroom) 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 
กลุ่มบริหารงาน   วิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  4  พัฒนาความเป็นเลิศด้านวินัยและทักษะทางวิชาการของเด็กและผู้เรียน 

                                          5  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์ และการจัดการเรียนการสอนของครู 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนให้มีความยั่งยืน และเป็นไปตามเกณฑ์ 

    มาตรฐานการศึกษา 
4 พัฒนาการจัดประสบการณ์ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู         
   ที่เน้นเด็กและผู้เรียนเป็นสำคัญ  

สนองมาตรฐานการศึกษา  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  ๕ 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  5 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  2,3 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที ่    2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่ง คือด้านคุณภาพการศึกษา แม้ว่าการปฏิรปูมี
จุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการกำหนดนโยบายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ก็ยัง
พบว่าคุณภาพการศึกษายังอยู่ในระดับที ่ไม่น่าพอใจ และปัจจุบันยังมีความพยายามที่จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงเชิงคุณภาพในระดับปฏิบัติ         
คือ “ระดับห้องเรียน”  ซึ่งผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง คือ “คร”ู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน ที่จะต้องมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ “ห้องเรียนคุณภาพ” 
ห้องเรียนคุณภาพ (Quality  Classroom) ที ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานมีความคาดหวังว่า
ห้องเรียนที่มีคุณภาพนั้น จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นได้ องค์ประกอบของห้องเรียนคุณภาพ 
ประกอบด้วย 1) หลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู ้อิงมาตรฐาน 2) สื ่อเทคโนโลยีระดับโรงเร ียน            
สื่อเทคโนโลยีระดับห้องเรียน 3) การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) การวิจัยปฏิบัติการมีกิจกรรม 4 อย่าง คือ               
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ประเมินเพื่อพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้การศึกษาผู้เรียน การวิจัย  และพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ 4) ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครูผู้สอนนำการเปลี่ยนแปลง 5) การทำงานแบบเครือข่าย การใช้วินัย
เชิงบวก และสื่อเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหนึ่งของห้องเรียนคุณภาพ 

ด้วยเหตุนี้การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญอย่างมากที่จะยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้นได้  
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ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาห้องเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพ ได้จัดทำ

โครงการห้องเรียนคุณภาพข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
     ๒.๒ เพ่ือให้ครูจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ๒.๓ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวัสดุที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และสนับสนุนการ 
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
    ๒.๔ เพ่ือให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     ๒.๕ เพ่ือใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
3.1.2 ห้องเรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
3.1.3 ครูร้อยละ 80 จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.1.4 ครูร้อยละ 80 พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวัสดุที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้  
3.1.5 ครูร้อยละ 80  มีการบริหารชั้นเรียนและสร้างวินัยเชิงบวก 
3.1.7 ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
3.2.2 ห้องเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในระดับดีขึ้นไป 
๓.๒.3 ครูจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.2.4 ครใูช้สื่อวัสดุที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่ 
         เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.2.5 ครูมีการบริหารชั้นเรียนและสร้างวินัยเชิงบวก 

 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ(Premium Classroom) 
1. ขั้นเตรียม (Plan) พฤษภาคม 65 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 
    ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน 
    ๑.๒ ประชุมคณะทำงาน 
    1.3 จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
เข้าเรียนห้องเรียนคุณภาพ(Premium Classroom) ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖5 
 
 

พฤษภาคม 65  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
          2.1 คัดเลือกนักเรียนเข้าห้องห้องเรียนคุณภาพ (Premium 

Classroom) ตามหลักเกณฑ์ 
    2.2 กำหนดเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ 
    2.3 กิจกรรมจัดห้องเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    2.4 กิจกรรมการประกวดห้องเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

พฤษภาคม 65 
พฤษภาคม 65 
มิถุนายน 65 
มิถุนายน 65 
กันยายน 65 

กุมภาพันธ์ 66 

คณะกรรมการตามคำสั่ง
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    3.1 วัดและประเมินผลนักเรียนห้องเรียนคุณภาพ  
    3.2 วัดและประเมินผลการจัดห้องเรียนคุณภาพ 

กันยายน 65 
กันยายน 65 

คณะกรรมการตามคำสั่ง
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ
(Premium Classroom) ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ 

มีนาคม 66 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 

5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ  3,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ
(Premium Classroom) 

3,000 - - 3,000 

- แบบทดสอบคัดเลือกนักเรียน
ห้องเรียนคุณภาพ 

- - - 3,000 

- กำหนดเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ - - - - 
- กิจกรรมจัดห้องเรียนตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
- - - - 

- กิจกรรมการประกวดห้องเรียน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- - - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,000 - - 3,000 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      ๗.๑ ห้องเรียนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด 
      ๗.๒โรงเรียนมีสื่อท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมและเพียงพอ 
      ๗.๓ นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 7.4 นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขัน 
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8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1  นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว      หัวหน้าโครงการ  

8.2  นางสาววรัญญา อภัยรัตน์      รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3  นางสาวอุทิศพร ทองปันแต       คณะทำงาน 
 8.๔  นางสาวกนกอร  สินน้อย       คณะทำงาน 
 8.5  นางสุภลักษณ์ ไพชำนาญ       คณะทำงาน 
 8.6 นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก้ว       คณะทำงาน 
 8.7  ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์      คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1 ร้อยละของห้องเรียนมีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
2. ร้อยละของครูมีพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อวัสดุที่ตรงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  
3. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละของครูที่มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนและสร้างวินัยเชิงบวก 
5. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการแข่งขัน 

 
ประเมิน 

 
 

ประเมิน 
 
 

ประเมิน/สังเกต 
 

 
ประเมิน/สังเกต 

 
 

ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน/แบบสังเกต 
 
 

แบบประเมิน/แบบสังเกต 
 
 

แบบประเมิน 
ผลลัพธ์ 
1. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้ 
 

 
สังเกต/ประเมิน 

ประเมิน 
 

 
แบบสังเกต/แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 
แบบประเมิน 

 
 
 
                                     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว)          .   
                         ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                            (นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ            
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                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายภักดี จำนงค์)  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
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ชื่อโครงการ                  จัดทำข้อสอบมาตรฐานของโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาววรัญญา  อภัยรัตน์ 
กลุ่มบริหารงาน              กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ   17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์ และการจัดการเรียนการสอนของครู 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  4 พัฒนาการจัดประสบการณ์ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ที่เน้นเด็ก   
                                          และผู้เรียนเป็นสำคัญ  
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  ............ 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............. 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ......4........ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่............................................................................................................................. ......... 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และ
การดำรงชีวิตในอนาคต ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป้าประสงค์ที่ 
1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมี
คุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการนำการทดสอบ RT,NT, O-NET การประเมินของ PISA และระบบการทดสอบกลาง
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน อีกทั้งได้มี
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการ
ยกระดับคุณภาพ นักเรียน สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 คือ 3R และ 8C ให้เกิดกับผู้เรียนรวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 

 ในการนี้โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อคุณครูได้สร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานใน
ระดับโรงเรียน ในแต่ละระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในตัวชี้วัดที่สำคัญ โดยข้อสอบเน้นทักษะการคิดขั้นสูง(คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์) เพ่ือนำไปดำเนินการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษามีการดำเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพ นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ครูใช้เครื่องมือวัด และประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง 
           2.2 เพ่ือให้ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครู ร้อยละ 83 สามารถใช้เครื่องมือวัด และประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง 
 3.1.2 ครู ร้อยละ 83 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
  
    3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูสามารถใช้เครื่องมือวัด และประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง 
 3.2.2 ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกกรมที่ 1  Shopping & Learning Market 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
1.2 แต่งตั้งคณะทำงาน  
1.3 กำหนดเป้าหมายการพัฒนา 

พฤษภาคม - กรกฎาคม 
2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนอนุบาลป่า
พะยอม 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
 2.1 จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
 ในการจัดทำข้อสอบมาตรฐานของโรงเรียน 
 2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรออกแบบเครื่องมือที่ได้
มาตรฐานตามหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัด
สำคัญในหลักสูตร    
 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 
2566 

คณะครูทุกท่าน 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของโครงการ 
3.2 ประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 2566 ครูวรัญญา  อภัยรัตน์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
   4.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
   4.2 จัดทำรายงานการประเมินโครงการ 
   4.3 ปรับปรุง และพัฒนางานในครั้งต่อไป 

มีนาคม 2566 ครูวรัญญา  อภัยรัตน์ 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 5,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
1.  ค่าตอบแทนวิทยากร 
2. ค่าจัดทำข้อสอบมาตรฐานของ
โรงเรียน 

2,000 
3,000 

2,000 
- 

- 
- 

- 
3,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,000 2,000 - 3,000 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 
    ห้องประชุมคชานันท์ อาคารดอกบัวสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 ครูสามารถใช้เครื่องมือวัด และประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง 
 7.2 ครมูีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นางสาววรัญญา  อภัยรตัน์   หัวหน้าโครงการ  

8.2 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว  รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น  คณะทำงาน 
 8.4 นางสุรพร  สิทธิชัย   คณะทำงาน 
 8.5 นางพัชณี  บุญช่วย   คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ครูใช้เครื่องมือวัด และประเมิน
พัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง 
2. ครูมีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ 
1 ครูร้อยละ 83 สามารถใช้เครื่องมือ
วัด และประเมินพัฒนาการของเด็ก
ตามสภาพจริง 
.2 ครูร้อยละ 83 มีการตรวจสอบ
และประเม ินคุณภาพการจ ัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 
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                                     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางสาววรัญญา  อภัยรัตน์)          .   
                         ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                             (นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว) 
                                    ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน วิชาการ            
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายภักดี จำนงค์)  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  
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กลยุทธ์ที่ 6 
เพิ่มความเข้มแข็งของระบบบริหาร 

และการจัดการ 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายภูไท  พุทธศิริ 
กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน  2565 –เมษายน 2569 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  6 เพ่ิมความเข้มแข็งของระบบบริหารและการจัดการ 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และ 

   ยึดหลักธรรมภิบาล 
4 พัฒนาการจัดประสบการณ์ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ที่เน้นเด็ก 
   และผู้เรียนเป็นสำคัญ   

สนองมาตรฐานการศึกษา  
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  .............. 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 5 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ 

    สิ่งแวดล้อม 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนการสอน         
ให้นักเรียนมีความสุข มุ่งเน้นการปลูกฝังเรื่องความสะอาด สิ่งแวดล้อมเปรียบเสมือนครูที่พูดไม่ได้ ของนักเรียนทุกคน 
บริเวณโรงเรียนเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาของโรงเรียน 
 เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ ที่ส่งต่อการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน  เพราะต้องใช้ชีวิต 
เพ่ือหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ท่ีบ้าน 
 ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้มีบรรยากาศที่ดีเหมาะสมและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการโครงการนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
2.2 เพ่ือจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
2.3 เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.4 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆสำหรับนักเรียน 
2.5 ส่งเสริมให้นักเรียนรักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1  นักเรียน ร้อยละ 90 ใช้สื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
    3.1.2 นักเรียน ร้อยละ 90 ใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย 
    3.1.3 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 90  
       3.1.4 นักเรียน ร้อยละ 100 มีความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ 
       3.1.5 นักเรียน ร้อยละ 90 รักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
  3.2.2  การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  3.2.3 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  3.2.4 นักเรียนมีความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ ในระดับ คุณภาพยอดเยี่ยม 
  3.2.5 นักเรียนรักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ในระดับดีข้ึนไป 
  3.2.6 ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และเอ้ือต่อ
การเรียนการสอนและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมที่ 1 กิจกรรมประกวดห้องเรียนของหนูน่าอยู่ 
1. ขั้นเตรียม (Plan) กันยายน 2565 นายภูไท พุทธศิริ 
ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ   
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   

- กำหนดเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน 
- ประกาศการประกวดห้องเรียนตามโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด 

กันยายน 2565 คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
ติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด กันยายน 2565 คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   

- ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
- สรุปคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
- สรุปรายงานต่อผู้อำนวยการ 
- ประกาศผลการตัดสิน 

กันยายน 2565 นายภูไท พุทธศิริ 

กิจกกรมที่ 2 ส่งเสริมความรับผิดชอบเขตพ้ืนที่ทำความสะอาด 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (Plan) สิงหาคม 2565 นายภูไท พุทธศิริ 
- วางแผนการดำเนินงาน 
- สำรวจพื้นที่รับผิดชอบ 
- กำหนดพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- ตั้งชื่อเขตรับผิดชอบด้วยกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ 

  

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- หาวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนเพ่ือจัดทำป้ายแต่ละเขตพ้ืนที่ 
- เขียนป้ายตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ 

          ปักป้ายตามเขตต่างๆ 
- ชี้แจงแนวปฏิบัติให้ทุกคนทราบเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 

   

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- หัวหน้าเขตพ้ืนที่รับผิดชอบบันทึกการทำความสะอาดของแต่

ละเขต 
  

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานให้ครูผู้รับผิดชอบทราบ 
- รายงานความสะอาดหน้าเสาธง 

  

กิจกกรมที่ 3 ต้นไม้ไทยพูดไทย 
1. ขั้นเตรียม (Plan) พฤศจิกายน 

2565 
นางปาริชาติ พืชนกุูล 

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
- จัดหาอุปกรณ์ 

  

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาบ 
- รวบรวมสุภาษิตคำพังเพย 
- รวบรวมคำคมคุณธรรม 
- ดำเนินการจัดทำป้าย คำคมคุณธรรม คำสุภาษิต คำพังเพย 

  

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- จัดประกวดป้าย คำคมคุณธรรม คำสุภาษิต คำพังเพย 

ความหมาย คำคมคุณธรรม คำสุภาษิต คำพังเพย 
ความคิดสร้างสรรค์ 

  

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- ประกาศผลการคัดเลือกป้ายทุกประเภท 
- รายงานให้ผู้อำนวยการทราบ 

  

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 52,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
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กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประกวดห้องเรียน
ของหนูน่าอยู่ 

    

- การจัดหาสื่ออุปกรณ์เสริมความรู้
และความสวยงามให้องเรียน 
จำนวน 24 ห้องเรียน ห้องเรียน
ละ 1,000 บาท 

24,000 - - 24,000 

- จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดใน
ห้องเรียน จำนวน 24 ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ 500 บาท 

12,000 - - 12,000 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความรับผิดชอบเขต
พ้ืนที่ทำความสะอาด 

    

- อุปกรณ์ในการจัดทำป้าย 1,000 - - 1,000 
- อุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 

15 เขตพ้ืนที่ เขตละ 1,000 
บาท 

15,000 - - 15,000 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมต้นไม้ไทยพูดไทย - - - - 
- ใช้วัสดุเหลือใช้ภายในโรงเรียน - - - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 52,000 - - 52,000 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
          7.2 สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนมีความสวยงาม ร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนรู้และประกอบกิจกรรมต่างๆ 
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นายภูไท  พุทธศิริ   หัวหน้าโครงการ  
 8.2 นางสมใจ  โลหุตางกูร  รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นายศราวุธ  เทพสุภา   คณะทำงาน 
 8.4 นางสาวเพ็ญภรณ์  สวนแก้ว  คณะทำงาน 
 8.5 นางสาวอุมาวดี  นุ้ยคง  คณะทำงาน 
 8.6 นายวัชระ  เจนภักดีกุล  คณะทำงาน 
 8.7 นางปาริชาติ  พืชนุกูล  คณะทำงานและเลขานุการ 
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9. การประเมินผล 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

- นักเรียน ร้อยละ 90 ใช้สื่อเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง 

- นักเรียน ร้อยละ 90 ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย 

- โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- นักเรียน ร้อยละ 100 มีความ
ปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ 

- นักเรียน ร้อยละ 90 รักการทำงาน
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

 
ให้นักเรียนทำแบบประเมินความ
พึงพอใจในการดำเนินโครงการ 
ตามกิจกรรม ต่างๆ 

 
ประเมินความพึงพอใจ
ในการดำเนินโครงการ 
ตามกิจกรรมต่าง 

ผลลัพธ์ 
- การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ

การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ  

- การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย  

- โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- นักเรียนมีความปลอดภัยในสวัสดิ
ภาพด้านต่างๆ 

- นักเรียนรักการทำงานและทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

- ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลป่า
พะยอมมีความสวยงาม ใช้
ประโยชน์ได้เต็มที่และเอ้ือต่อการ
เรียนการสอนและความปลอดภัย
ของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 

 

 
ให้นักเรียนทำแบบประเมินความ
พึงพอใจในการดำเนินโครงการ 
ตามกิจกรรม ต่างๆ 

 
ประเมินความพึงพอใจ
ในการดำเนินโครงการ 
ตามกิจกรรม ต่างๆ 
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     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นายภูไท  พุทธศิริ)          .    
                                    ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
     
                                    

      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                               (นายภูไท  พุทธศิริ)  
                                     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
   (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายภักดี จำนงค์)  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  
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ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 
กลุ่มบริหารงาน   วิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  ๖ เพ่ิมความเข้มแข็งของระบบบริหารและการจัดการ 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง  

  และยึดหลักธรรมภิบาล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ................ 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 2 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่     2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
มาตรา ๔๘ บัญญัติไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” การประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความม่ันใจให้ทั้งผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมเชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรกำหนดและสังคมต้องการ  

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการสนองพระราชบัญญัติดังกล่าวโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมจึงได้ดำเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นกรอบการดำเนินงาน  

ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง ทราบจุดเด่น จุดที่ควร
ปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป   
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
       2.2 เพ่ือนำผลการประเมินมาจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและนำมาใช้
ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา  และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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 2.3  เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 2.4 เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมมือในการวางระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
2.5 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความ

มั่นใจต่อระบบบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
            3.1.1 โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
            3.1.2 โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษาละ 1 เล่ม 
            3.1.3 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีสถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 สถานศึกษาวางระบบประกันคุณภาพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

มีข้ันตอนชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
3.2.2 ผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมมือในการวางระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน         

เป็นอย่างดี  
3.2.3 โรงเรียนนำระบบประกันคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน 
1. ขั้นเตรียม (Plan) พฤษภาคม 65 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 
    ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน 
    ๑.๒ ประชุมคณะทำงาน 

พฤษภาคม 65 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
     2.1 จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ประกาศค่า
เป้าหมาย 
     2.2 ประกาศใช้มาตรฐานและกำหนดค่า 
เป้าหมายของสถานศึกษา 
     2.3 จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 
2565 – 2569) 
     2.4 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
     2.5 จัดทำแบบประเมินมาตรฐาน SAR ปีการศึกษา 2564 
     2.6 ประเมินมาตรฐานผู้เรียนตามแบบประเมิน 
     2.7 จัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา(SAR) 
เป็นรูปเล่ม 

พฤษภาคม 65 
- มีนาคม 66 

คณะกรรมการ 
ตามคำสั่งโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
     ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มีนาคม 66 คณะกรรมการ 

ตามคำสั่งโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
     จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ 

มีนาคม 66 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ  5,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

5,000 - - 5,000 

- จัดทำมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนและ
ประกาศค่าเป้าหมาย 

- - - - 

- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา - - - 2,000 
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 

7 เล่ม 
- - - 2,000 

- จัดทำแบบประเมินมาตรฐาน - - - 1,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,000 - - 5,000 

 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1  ทราบถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของโรงเรียน 
 7.2  สาธารณชนได้รับทราบผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 7.3 ชุมชนมีความม่ันใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1  นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว      หัวหน้าโครงการ  

8.2  นางสาววรัญญา อภัยรัตน์      รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3  นางสาวสภุลักษณ์  ไพชำนาญ      คณะทำงาน 
 8.๔  นางสาวกนกอร  สินน้อย       คณะทำงาน 
 8.5  นางสาวจิราภรณ  ทองแดง       คณะทำงาน 
 8.๕  ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์      คณะทำงานและเลขานุการ 
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9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ระดับความสำเร็จของสถานศึกษา

วางระบบประกันคุณภาพท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอน
ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ ใน
การปฏิบัติ 

2. ระดับความสำเร็จของผู้ที ่มีส ่วน
เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมมือในการ
วางระบบประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนเป็นอย่างดี 

3. ระดับความสำเร็จของผู้ปกครอง 
คณะกร รมกา รสถานศ ึ กษ า 
ช ุมชน/ท ้องถ ิ ่น และผ ู ้ม ีส ่วน
เกี่ยวข้องที่มีความมั่นใจต่อระบบ
บร ิหารและการจ ั ดก ารของ
สถานศึกษาในระดับสูง 

4. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา มีคุณภาพสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา 

 
ตรวจสอบผลงาน/ประเมินความพึง

พอใจ 
 
 
 
 

ตรวจสอบผลงาน/ประเมินความพึง
พอใจ 

 
 
 

ตรวจสอบผลงาน/ประเมินความพึง
พอใจ 

 
 
 

ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
 

 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 
 

แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ 
1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ

ที่ได้มาตรฐาน สามารถนำ
มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ได้ 

 
สังเกต/ประเมิน 

ประเมิน 
 

 
แบบสังเกต/แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 
แบบประเมิน 

 
 
 
                                     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว)          .   
                       ตำแหน่ง หวัหน้าโครงการ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                            (นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ            
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     (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายภักดี จำนงค์)  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
185 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

 
ชื่อโครงการ   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวภัทรนันต์  หีตหนู 
กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2565 - เมษายน 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่    6 เพ่ิมความเข้มแข็งของระบบบริหารและการจัดการ 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 3  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและ 

    ยึดหลักธรรมภิบาล 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
       ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                    ข้อที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
       ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
       ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

            จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดที่ ๙ มาตรา ๖๕ ให้มีการ
พัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการผลิต 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และมาตรา ๖๖ เด็กไทยมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้เพื่อให้มีทักษะเพียงพอที่จะ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้มีความรู้ที่ทันสมัย  และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น  จำเป็นจะต้องจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมจะสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้อยา่ง
ดี  ครูสามารถเข้าถึงสาระและสารสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอน  สิ่งสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
ต่าง ๆ  ซึ่งครูสามารถสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสอน
แนวคิดและความรู้บางประการให้แก่นักเรียนในลักษณะที่มีชีวิตชีวาและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น  ทำให้นักเรียนมีความ
สนใจมากขึ้น  นอกจากนั้นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  จำเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
  โรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการบริหาร และการ
เรียนการสอน ให้ทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ดังนั้น ทางโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ ื ่ อให ้การบร ิหารจ ัดการและการจ ัดการ เร ียนร ู ้ ด้ านเทคโนโลย ีสารสนเทศเป ็นไปอย ่ า งมี  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     2.2 เพื ่อส ่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความรู ้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ใน  
การแสวงหาความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
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3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการการ
เรียนรู้ 
 3.1.2 ผู้เรียน ร้อยละ 100 เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาความรู้ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ 

ดีขึ้นไป  
 3.2.2 ผู้เรียนพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาความรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
 การเช่าพื้นที่เว็บไซต์ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- จัดทำโครงการ  
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ 

มิถุนายน 2565 นางสาวภัทรนันต์  หีตหนู 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ประชุม วางแผนร่วมกันกับคณะครู  
- เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- นำสารสนเทศต่างๆ ภายในโรงเรียนลงเว็บไซต์ 
เฟซบุ๊ก  ยูทูบ 
- จัดบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
โรงเรียน 
 

มิถุนายน2565-เมษายน 
2566 

นางสาวภัทรนันต์  หีตหนู
และคณะครูทุกคน 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- ผู้รับผิดชอบติดตามการใช้พ้ืนที่ในเว้ปไซต์ 
- ผู้รับผิดชอบนำสารสนเทศต่างๆ ภายใน
โรงเรียนลงเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก  ยูทูบ 
 

มิถุนายน2565-เมษายน 
2566 

นางสาวภัทรนันต์  หีตหนู 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

มิถุนายน2565-เมษายน 
2566 

นางสาวภัทรนันต์  หีตหนู 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 4,500 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 การเช่าพื้นที่เว็บไซต์     

- ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไชต์ 4,500 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

4,500 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 4,500 - - 4,500 

 
6. สถานที่ดำเนินการ 

ห้องคอมพิวเตอร์ ดอกบัวชมพู 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีช่องทางในการติดต่อ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
    7.2 ผู้เรียนได้รับการบริการในการหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารและการเรียนรู้ 
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1. นางสาวภัทรนันต์  หีตหนู     หัวหน้าโครงการ 
 8.2  นางสาววรรณา  พิจารณ์     รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3  นางประทีป  ขวัญอ่อน     คณะทำงาน 
 8.4  นางสาวอุไร  สงคง           คณะทำงาน 
          8.5  นางสาวดารณี  เนียมเล็ก          คณะทำงาน 
           8.5  นางสาวสกุลรัตน์  หนชู ู     คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
แบบสอบถาม 
 
 
 

 
แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางสาวภัทรนันต์  หีตหนู)          .   
                              ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
                                    
 

        (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                            (นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ            
                   
 

        (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
         (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายภักดี จำนงค์)  
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม   

 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
การเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน 

แบบสอบถาม  แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน 

ผลลัพธ์ 
1.ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน 

 
- แบบสอบถาม 

 
 

 
- แบบสอบถาม 
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ชื่อโครงการ   โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสมใจ   โลหุตางกูร  
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินการ   16 พฤษภาคม 2565 – 31  มีนาคม  2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่   6 เพ่ิมความเข้มแข็งของระบบบริหารและการจัดการ 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และ 

              ยึดหลักธรรมภิบาล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  .............. 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่   5  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

  
 ขยะเป็นปัญหาใหญ่และปัญหาสำคัญของประเทศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2560 ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม  ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัด
อย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะ
นิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพ่ือมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จึงได้มีนโยบายมายังสถานศึกษาเรื่องเกี่ยวกับขยะที่
มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นสถานศึกษาก็ได้ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้จัดตั้งโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1   เพ่ือลดปริมาณขยะทุกประเภทในโรงเรียน 

2.2   เพ่ือสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียนเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการนำไปใช้ 
2.3   เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชนมีความรู้    

 ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด การคัดแยก และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียน ครูและบุคลากรร้อยละ 95 เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมลดการใช้ (Reduce) การนำมาใช้ซ้ำ 
(Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จำนวน  3 กิจกรรม 
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1) กิจกรรมประกวดแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ 
       2) กิจกรรม Green meeting 
       3) กิจกรรม เรียนรู้สู่ชุมชน  
3.1.2   ปริมาณขยะทุกประเภทในโรงเรียนลดลงร้อยละ 90 

 3.1.3   นักเรียนแครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 จิตสำนึกท่ีดีเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การนำไปใช้ 
    3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1   นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด  
การคัดแยกและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

3.2.2   โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่ปลอดขยะเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมที่ 1 กิจกรรมประกวดแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
   1.1 ประชุมและวางแผนจัดทำแผนการจัดกิจกรรม 
   1.2 เสนอแผนการจัดกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 

กรกฎาคม 2565 สมใจ/วรัญญา 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม พฤศจิกายน 

2565 
สมใจและ

คณะทำงาน 
3. ขั้นติดตามผล (Check)   
   3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม 
   3.2 สำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

พฤศจิกายน 
2565 

สมใจและ
คณะทำงาน 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
   4.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
   4.2 จัดทำรายงานการประเมินกิจกรรม                                               

ธันวาคม 2565 
 

สมใจ/ 
ภัทรนันต์ 

กิจกกรมที่ 2  กิจกรรม Green meeting 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
   1.1 ประชุมและวางแผนจัดทำแผนการจัดกิจกรรม 
   1.2 เสนอแผนการจัดกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 

กรกฎาคม 2565 สมใจ/ปาริชาติ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม สิงหาคม 2565 –

มีนาคม  2566 
สมใจและ
คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
   3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม 
   3.2 สำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

สิงหาคม 2565 –
มีนาคม  2566 

สมใจและ
คณะทำงาน 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
   4.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
   4.2 จัดทำรายงานการประเมินกิจกรรม 
 

มีนาคม 2566 สมใจ/ 
ภัทรนันต์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมที่ 3 กิจกรรม เรียนรู้สู่ชุมชน 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
   1.1 ประชุมและวางแผนจัดทำแผนการจัดกิจกรรม 
   1.2 เสนอแผนการจัดกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 

กรกฎาคม 2565 สมใจ/อุมาวดี 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) มกราคม 2566  
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม มกราคม 2566-

กุมภาพันธ์ 2566 
สมใจและ
คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
   3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม 
   3.2 สำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

มกราคม 2566-
กุมภาพันธ์ 2566 

สมใจและ
คณะทำงาน 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
   4.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
   4.2 จัดทำรายงานการประเมินกิจกรรม 

มีนาคม 2566 สมใจ/ 
ภัทรนันต์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ   5,000   บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประกวดแข่งขัน
ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ 

2,500 - - 2,500 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม Green meeting 500 - - 500 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม เรียนรู้สู่ชุมชน 2,000 - - 2,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,000 - - 5,000 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 6.1โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 6.2 ชุมชน หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง    
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนจิตสำนึกท่ีดีเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการนำไปใช้ 
7.2 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีการจัดการเก่ียวกับขยะได้อย่างถูกวิธี และสนับสนุน
การดำเนินงานของโครงการ 

          7.3โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ปลอดขยะเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นางสมใจ     โลหุตางกูร     หัวหน้าโครงการ  

8.2 นายศราวุธ    เทพสุภา        รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นางสาวปาริชาติ    พืชนุกูล      คณะทำงาน 
 8.4 นางสาววรัญญา    อภัยรัตน์  คณะทำงาน 
 8.5. นางสาวอุมาวดี   นุ้ยคง           คณะทำงาน 
 8.6  นางสาวภัทรนันต์   หีตหนู     คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรร้อยละ 95 
เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมลดการใช้ 
(Reduce) การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) และ
การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จำนวน  
3 กิจกรรม 
2. ปริมาณขยะทุกประเภทในโรงเรียน
ลดลงร้อยละ 90 
3. นักเรียนแครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 95 จิตสำนึกท่ีดีเกี่ยวกับ
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการนำไปใช้ 

 
1. ครู นักเรียนทำ แบบประเมิน
ความพึงพอใจในการดำเนิน
โครงการ ตามกิจกรรม ต่างๆ 
 
2. การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 
1. แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ดำเนินโครงการ ตามกิจกรรม ต่างๆ 
 
2. แบบบันทำพฤติกรรมนักเรียน 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากร เข้าร่วม 
กิจกรรมส่งเสริมลดการใช้ (Reduce) การ
นำมาใช้ซ้ำ 
2. ปริมาณขยะทุกประเภทในโรงเรียน
ลดลง 
3. นักเรียนแครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีจิตสำนึกท่ีดีเกี่ยวกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการนำไปใช้ 

 
 

 
 

 
                                     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นางสมใจ   โลหุตางกูร)          .   
                           ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                               (นายภูไท   พุทธศิริ) 
                                         ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป       
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 (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
             (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายภักดี จำนงค์)  
     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม    
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ชื่อโครงการ   จ้างครูอัตราจ้าง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวอุทิศพร  ทองปันแต 
กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบรหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดำเนินการ  17  พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่   6 เพ่ิมความเข้มแข็งของระบบบริหารและการจัดการ 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และ 

              ยึดหลักธรรมภิบาล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  .............. 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 2 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
............................................................................................................................. ........................................................ 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนเป็น
จำนวนมาก แต่โรงเรียนได้รับจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูมาจำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น  
ดังนั้นเพื่อให้มีจำนวนครูที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ้าง
ครูอัตราจ้างจากสาขาปฐมวัย คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาและนาฏศิลป์ เพ่ือทำหน้าที่สอนนักเรียนตามความเหมาะสม 
และจัดการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามความมุ่งหมายดังกล่าวครูจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ  การ
พัฒนาศักยภาพครูถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะพัฒนา ให ้ เป ็ นคร ู ม ื ออาช ีพ  การว ิ เ คราะห ์ ครู  ในด ้ าน
ความสามารถ  ความถนัด ความสนใจ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสำหรับพิจารณาสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของครูอย่าง
ต่อเนื่อง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

ด้วยเหตุนี้การจ้างครูอัตราจ้าง จึงมีความจำเป็นที่โรงเรียนจ้างครู เพิ่มในสาขาที่ขาดแคน เพื่อการพัฒนา
ส่งเสริมทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีคุณภาพตามความมุ่งหวังของโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมจึงได้จัดทำโครงการจ้างครูอัตราจ้างขึ้นมา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน ให้สูงขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนและมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามนโยบายของโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือจัดให้มีการจ้างคร ูอัตราจ้างปฏิบัติการสอนในสาขาปฐมวัย 1 อัตรา สาขาคณิตศาสตร์ 1 
อัตรา สาขาประถมศึกษา 2 อัตรา และสาขานาฏศิลป์ 1 อัตรา 
  2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีอัตรากำลังครูผู้สอนในสาขาวิชาเอกท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
     3.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

โรงเรียนมีการจ้างครูปฏิบัติการสอน จำนวน 5 อัตรา  
- สาขาปฐมวัย 1 อัตรา  
- สาขาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา  
- สาขาประถมศึกษา 2 อัตรา  
- สาขานาฏศิลป์ 1 อัตรา  

     3.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ครูอัตราจ้างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งด้านความรู้ และคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน โครงการจ้างครูอัตราจ้าง   
1. ขั้นเตรียม (Plan) 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานจัดทำโครงการ 
     2. ประชุมคณะกรรมการ 
     3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
เม.ย. 65 
เม.ย. 65 
พ.ค. 65 

 
อุทิศพร 
อุทิศพร 
อุทิศพร 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
     1. จัดทำสัญญาจ้าง 
     2. อบรมและให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน 
     3. มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 

17 พ.ค. 65  
วรรณา 
อุทิศพร 
อุทิศพร 

3. ขั้นติดตามผล (Check) 
     1. นิเทศ  ติดตาม 
     2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ต.ค.65 และ  
มี.ค. 66 

อุทิศพร 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
     1. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
     2. นำผลการประเมินโครงการเป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการ
ต่อไป 
     3. รายงานผลโครงการให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 

มี.ค.66 อุทิศพร 

5.งบประมาณ 
         โครงการอ่านเขียน คิดเป็น เน้นสื่อสารได้ โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวรวมทั้งสิ้น  
 480,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้   

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4. จ้างครูปฏิบัติการสอน (ครูอัตราจ้าง) 5 อัตรา 
เงินเดือน 8,000 จำนวน 12 เดือน 

480,000 - 480,000 - 

                                     รวม 480,000 - 480,000 - 
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6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1   นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 7.2   ประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างทำให้เกิดผลสำเร็จต่อโรงเรียนมากข้ึน 

 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1 นางสาวอุทิศพร  ทองปันแต    หัวหน้าโครงการ  

8.2 นางสุรพร  สิทธิชัย     รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3 นางสุนันท์  สุจจิต     คณะทำงาน 
 8.๔ นางสาวภัทรนันท์  หีตหนู    คณะทำงาน 
 8.5 นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ช่วย    คณะทำงาน 
 8.6 นางวรวรรณ  ปานแก้ว    คณะทำงาน 
 8.7 นางสาวสุภาวดี  ไข่คง    คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมมีการ
จ้างครูปฏิบัติการสอน จำนวน 5 
อัตรา 
     - สาขาปฐมวัย 1 อัตรา  
     - สาขาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา  
     - สาขาประถมศึกษา 2 อัตรา  
     - สาขานาฏศิลป์ 1 อัตรา  
 

 
ติดตามและประเมินผล สังเกต 
ประเมินผลงาน การพัฒนาของ
นักเรียน 

 
- แบบติดตามและประเมินผล 
- แบบสังเกต 
- แบบวัดความพึงพอใจ 
- ประเมินผลงาน 

ผลลัพธ์ 
1. ครูมีการบริหารจัดการ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
นักเรียนได้รับความรู้ และพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ มีคุณธรรม มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 
ติดตามและประเมินผล สังเกต 
ประเมินผลงาน การพัฒนาของ
นักเรียน 

 
- แบบติดตามและประเมินผล 
- แบบสังเกต 
- แบบวัดความพึงพอใจ 
- ประเมินผลงาน 

 
 
                                     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางสาวอุทิศพร  ทองปันแต)          .   
                         ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
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                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                           (นางสาวอุทิศพร  ทองปันแต)          .    
                                    ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล             
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายภักดี จำนงค์)  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม    
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ชื่อโครงการ   พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวกนกอร   สินน้อย 
กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  6 เพ่ิมความเข้มแข็งของระบบบริหารและการจัดการ 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนให้มีความยั่งยืนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                                      การศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1, ๓, ๔ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ ๑, ๓, ๔ 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 แนวทางการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร
ชุมชน เอกชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื ่นในการจัดการศึกษาและสนับสนุน  
การศึกษาทุกระดับชั้น ในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้โรง เรียนเปิดโอกาสให้ 
ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งโรงเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญว่า ความคิดเห็น ของ
ผู้ปกครองและชุมชน มีผลต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นอย่างมาก ถ้าผู้ปกครองสามารถส่งเสริม  สนับสนุน
การจัดกิจกรรมสนองตอบความต้องการทางการเรียนและความสามารถอันหลากหลายของเด็ก ก็จะทำให้โครงการ
ต่าง ๆ มีโอกาสประสบความสำเร็จมากข้ึน 
  ด้วยเหตุนี้กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนให้ 
  ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมจึงมีโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ดีเยี่ยม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

     -  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

นางสาวกนกอร   สินน้อย 
นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
นางสาวสุภาวดี   ไข่คง 
นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล 
นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์ 

- วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

17 พ.ค.65- 31 ก.ค.
65 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน พ.ย.- ธ.ค.65 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  
- ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลกิจกรรม 
- ประเมินความสำเร็จของกิจกรรม 
- รายงานกิจกรรม 

1-10 ม.ค.66 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  นางสาวกนกอร   สินน้อย 
- สรุปประเมินโครงการ  
- จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอ ผู้บริหาร 

31 มี.ค.66 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

นางสาวกนกอร   สินน้อย 
นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
นางสาวสุภาวดี   ไข่คง 
นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล 
นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์ 
 

- วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

17 พ.ค.65-31ก.ค.65 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน 17 พ.ค.65-31มี.ค.66 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  
- ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลกิจกรรม 
- ประเมินความสำเร็จของกิจกรรม 
- รายงานกิจกรรม 

1-10 มี.ค.66 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  นางสาวกนกอร   สินน้อย 
- สรุปประเมินโครงการ  
- จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอ ผู้บริหาร 

31 มี.ค.66 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันดูแลความประพฤตินักเรียน 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

นางสาวกนกอร   สินน้อย 
นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
นางสาวสุภาวดี   ไข่คง 
นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล 
นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์ 
 

- วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

17 พ.ค.65-31ก.ค.65 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน 17 พ.ค.65-31มี.ค.66 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  
- ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลกิจกรรม 

1-10 มี.ค.66 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
- ประเมินความสำเร็จของกิจกรรม 
- รายงานกิจกรรม 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  นางสาวกนกอร   สินน้อย 
- สรุปประเมินโครงการ  
- จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอ ผู้บริหาร 

31 มี.ค.66  

 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมคณะกรรมการเครือข่ายศิษย์เก่า 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

นางสาวกนกอร   สินน้อย 
นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
นางสาวสุภาวดี   ไข่คง 
นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล 
นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์ 

- วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

17 พ.ค.65-31ก.ค.65 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน พ.ย.- ธ.ค.65 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  
- ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลกิจกรรม 
- ประเมินความสำเร็จของกิจกรรม 
- รายงานกิจกรรม 

1-10 ม.ค.66 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  นางสาวกนกอร   สินน้อย 
- สรุปประเมินโครงการ  
- จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอ ผู้บริหาร 

31 มี.ค.66 

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

นางสาวกนกอร   สินน้อย 
นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
นางสาวสุภาวดี   ไข่คง 
นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล 
นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์ 
 

- วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

17 พ.ค.65-31ก.ค.65 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน 17 พ.ค.65-31มี.ค.66 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  
- ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลกิจกรรม 
- ประเมินความสำเร็จของกิจกรรม 
- รายงานกิจกรรม 

1-10 มี.ค.66 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  นางสาวกนกอร   สินน้อย 
 
 

- สรุปประเมินโครงการ  
- จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอ ผู้บริหาร 

31 มี.ค.66 

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ  ๙๔,๕๐๐ บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับชั้นเรียน 

๗,๐๐๐ - - - 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  - - ๒,000 
- ค่าอาหาร  - ๕,๐๐๐ - 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 

๑๗,๕๐๐ - - - 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  - - 2,000 
- ค่าอาหาร  - ๑๕,๕๐๐ - 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน
ดูแลความประพฤตินักเรียน 

๗,๐๐๐ - - - 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  - - ๒,000 
- ค่าอาหาร  - ๕,๐๐๐ - 
 กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมคณะกรรมการ
เครือข่ายศิษย์เก่า 

๑๔,๐๐๐ - - - 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  - - 2,000 
- ค่าอาหาร  - ๑๒,๐๐๐ - 
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมเครือข่าย
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๑๔,๐๐๐ - - - 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  - - 2,000 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
นางสาวกนกอร   สินน้อย 
นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
นางสาวสุภาวดี   ไข่คง 
นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล 
นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น 
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์ 

- วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

17 พ.ค.65-31ก.ค.65 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน 17 พ.ค.65-31มี.ค.66 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  
- ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลกิจกรรม 
- ประเมินความสำเร็จของกิจกรรม 
- รายงานกิจกรรม 

1-10 มี.ค.66 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  นางสาวกนกอร   สินน้อย 
-  สรุปประเมินโครงการ  
- จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอ ผู้บริหาร 

31 มี.ค.66  
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กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
- ค่าอาหาร  - ๑๒,๐๐๐ - 
 กิจกรรมที่ ๖กิจกรรมวันสถาปนา
โรงเรียน 

๓๕,๐๐๐ 
 

- - - 
 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  - - ๒,000 
- ค่าอาหาร  - ๓๓,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๙๔,๕๐๐ - ๘๒,๕๐๐ ๑๒,000 

 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีการประสานความร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษาและ การ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1  นางสาวกนกอร   สินน้อย   หัวหน้าโครงการ  
 8.2  นายวชัระ  เจนภักดีกุล   รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3  นางสาวจีรภรณ์  เพ็ชรพูล   คณะทำงาน 
 8.4  ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์  คณะทำงาน 
 8.๕  นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น   คณะทำงาน 
 8.๖  นางสาวสภุาวดี ไข่คง   คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา 

 
การสังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 
ผลลัพธ์ 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 
การสังเกต 

 
 

 
แบบสังเกต 
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      (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 

                                             (นางสาวกนกอร สินน้อย)          .   
                          ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                              (นางสาวกนกอร สินน้อย) 
                                      ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน             
 
 
                   (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายพิสิษฐ์  ธนศิยาเวทย์) 
                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
         (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายภักดี  จำนงค์)  
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
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ชื่อโครงการ   โครงการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววรรณา  พิจารณ์ 
กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2565 - เมษายน 2566 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  6 เพ่ิมความเข้มแข็งของระบบบริหารและการจัดการ 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 3  กระบวนการบริหารและการจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและยึด
หลักธรรมภิบาล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  .............. 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 2 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
............................................................................................................................................................................ 
1.หลักการและเหตุผล 
            โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนทุกปี ดังนั้นการจัดซื้อ หรือจัดหาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและครู เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งทางโรงเรียนได้รับ
งบประมาณจากทางราชการหลายประเภทก็ยังไม่เพียงพอกับการพัฒนาศักยภาพ  ของครูและนักเรียน จึงต้องระดม
ทรัพยากรจากองค์กรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนให้  เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรใน
สถานศึกษา เช่นระดมทรัพยากรในเรื่องการเงิน วัสดุอุปกรณ์  ทุนการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาที่มุ ่งเน้นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและนักเรียนอย่างแท้จริง 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือสนับสนุนการระดมทุน(ผ้าป่า)ในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย 
2.2 เพ่ือให้หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันระดมทรัพยากร เพื่อ พัฒนา

การศึกษาและให้ความสำคัญแก่การศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น  
2.3 เพ่ือการบริหารจัดการด้านพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมอ่ืนๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 ระดมทรัพยากรในเรื่องเงินบริจาค วัสดุ อุปกรณ์ สื่อฯ และด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าปีละ 600,000 
บาท  

3.1.2 นักเรียนทุกคนมีความรู้เต็มศักยภาพจากการระดมทรัพยากรมาจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 80  
   3.2 เชิงคุณภาพ  

3.2.1 จัดการศึกษาและพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนได้ครบทุกด้าน  
3.2.2 มีวัสดุและครุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
 กิจกรรมผ้าป่าเพ่ือการศึกษา   
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- จัดทำโครงการ  
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ 

มิถุนายน 2565 นางสาววรรณา  พิจารณ์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ประชุม วางแผนร่วมกันกับคณะครู  
- เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอรับการ
บริจาค/เปิดบัญชีระดมทุน 
- ตรวจสอบงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับ
การระดมทุน/บริจาค 
- บันทึกชื่อผู้ที่ให้ทุน/บริจาค 

มิถุนายน2565-เมษายน 
2566 

นางสาววรรณา  พิจารณ์
และคณะครูทุกคน 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
การตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน มิถุนายน2565-เมษายน 

2566 
นางสาววรรณา  พิจารณ์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

มิถุนายน2565-เมษายน 
2566 

นางสาววรรณา  พิจารณ์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 55,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 1 ผ้าป่าเพ่ือการศึกษา     

- ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการทำ
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

- ค่าอาหารเลี้ยงแขกในงาน 

15,000 
 

40,000 

- 
 
- 
 

- 
 

40,000 

15,000 
 
- 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 55,000 - 40,000 15,000 
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6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       7.1 ได้รับการสนับสนุนการระดมทุน(ผ้าป่า)ในโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย 
       7.2 หนว่ยงานอื่นทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันระดมทุน(ผ้าป่า)เพ่ือ พัฒนาการศึกษา
และให้ความสำคัญแก่การศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น  
       7.3 การบริหารจัดการด้านพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 
8. คณะทำงานบริหารโครงการ 
 8.1. นางสาววรรณา  พิจารณ์   หัวหน้าโครงการ 
 8.2  นางประทีป  ขวัญอ่อน   รองหัวหน้าโครงการ 
 8.3  นางสาวอุไร  สงคง         คณะทำงาน 
          8.4  นางสาวดารณี  เนียมเล็ก        คณะทำงาน 
          8.5  นางสาวภัทรนนัต์  หีตหนู   คณะทำงาน 

8.6  นางสาวสกุลรัตน์  หนชู ู   คณะทำงานและเลขานุการ 
 
9. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
       1. ได้รับการสนับสนุนการระดมทุน(ผ้าป่า)
ในโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย 
       2. หนว่ยงานอื่นทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันระดมทุน(ผ้าป่า)เพ่ือ 
พัฒนาการศึกษาและให้ความสำคัญแก่การศึกษา
ของโรงเรียนมากข้ึน  
       3. การบริหารจัดการด้านพัฒนาการศึกษา
และกิจกรรมอ่ืนๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 

 
- ตรวจสอบข้อมูลการ

ลงทะเบียนผ้าป่า 

 
- แบบรายงานผล

ในรูปแบบเอกสาร
บัญชี 

ผลลัพธ์ 
       1. ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนการ
ระดมทุน(ผ้าป่า)ในโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย 
       2. ร้อยละ 90 หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันระดม
ทุน(ผ้าป่า)เพ่ือ พัฒนาการศึกษาและให้
ความสำคัญแก่การศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น  
       3. ร้อยละ 100 การบริหารจัดการด้าน
พัฒนาการศึกษาและกิจกรรมอ่ืนๆเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 

 
- ตรวจสอบข้อมูลการ

ลงทะเบียนผ้าป่า 

 
- แบบรายงานผล

ในรูปแบบเอกสาร
บัญชี 
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(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 

                                               (นางสาววรรณา  พิจารณ์)          .   
                             ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
                                        
 

(ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ   
                                                 (นางสาววรรณา  พิจารณ์)                 
                                        ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ         
 
 
                       (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์) 
                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
 
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายภักดี จำนงค์)  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
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