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งานบรหิาร

วชิาการ 
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โครงการ         พัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย)  
แผนงาน         งานบริหารวิชาการ     
สนองกลยุทธ    1. กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 
              2. กลยุทธ์ สพท.สระแก้วเขต 1 ข้อที่ 2 
              3. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ข้อ 2 
              4. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มฐ.1 (1.4)  
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณที่ใช้          10,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวจันทร์จิรา สืบสุนทร และคณะ 
ระยะเวลาดำเนินการ    1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 

************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

 

      จากการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย) ในปีการศึกษา 2562 ปรากฏว่า
นักเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน และเขียนอักษรไทยได้ถูกต้อง นักเรียนชั้น
อนุบาลร้อยละ 85 สามารถอ่าน และเขียนอักษรไทย และคำพื้นฐานชั้นอนุบาลปีที่ 2-3  ได้ถูกต้อง นักเรียนชั้น
อนุบาลร้อยละ 60 มีทักษะพ้ืนฐานการอ่าน เขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ     ระดับความพึงพอใจ ผลจากการ
ประเม ินความพ ึงพอใจ ของผ ู ้ท ี ่ เ ก ี ่ ยวข ้องม ีความพ ึ งพอใจในการดำเน ินโครงการ    ร ้อยละ 100 
      โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีพื ้นฐานการเรียนรู้ 
ภาษาไทยและภาอังกฤษ จึงจัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย) ขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะ
การอ่านและการเขียนและการพูด ทั้งภาษาไทยและภาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ให้เกิดกับนักเรียนทุกคนได้เหมาะสมกับ
วัย เพราะภาษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเครื่องมือ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์สำคัญประจำชาติไทย ซึ่ง
เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของคนในชาติ ให้มีความเป็นไทย อันเป็นความภาคภูมิใจ
และแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของชาวไทย และปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษจึงจำเป็นสำหรับเด็ก และเป็นการสร้างความคุ้นเคยและกล้าแสดงออก และสร้างความมั่นใจในการ
เรียนรู้ คุณลักษณะตรงตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุวัตถุประสงค์ และเด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
เป็นพื้นฐานในการเขียนอ่าน การสนทนาได้ถูกต้องเหมาะสมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นพื้นฐานในการเขียน การ
อ่าน การสนทนาได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ได้อ่าน และเขียน อักษรไทยที่ถูกต้อง 
     2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียนอักษรไทยและคำพ้ืนฐานชั้น
อนุบาลปีที่ 2-3 ได้ถูกต้อง 
     2.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานการอ่าน เขียนและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกคน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาการอ่าน และเขียนอักษรไทยที่ถูกต้อง 
            3.2.2 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 สามารถอ่านและเขียนอักษรไทย และคำพ้ืนฐานชั้นอนุบาลปีที่ 
2-3 ได้ถูกต้อง 
                  3.2.3 นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได้ 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน 
ประชุมคณะทำงาน/วางแผนงาน 

ภายในเดือนเมษายน 
 2563 

นางสาวจันทร์จิรา  สืบสุนทร 

2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

ภายในเดือนพฤษภาคม 
2563 

นางสาวจันทร์จิรา สืบสุนทร 

3 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ กรกฎาคม 2563 ครูประจำชั้นทุกคน 

4 รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ทุกสิ้นเดือน นางสาวจันทร์จิรา  สืบสุนทร 

5 ประเมินผล 31 มีนาคม 2564 นางสาวจันทร์จิรา สืบสุนทร 

6 สรุป/รายงานผล 31 มีนาคม 2564 นางสาวจันทร์จิรา สืบสุนทร 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย) 
- กระดาษ A4 จำนวน 10 ลัง ลังละ 
680 บาท 

 
- 

 
- 

 
6,800 

 
6,800 

 
- 

 
6,800 

- กระดาษ สติ๊กเกอร์ จำนวน 2 ห่อ 
ห่อละ 100 บาท 

- - 200 200 - 200 

- การดาษเคลือบ จำนวน 2 ห่อ ห่อ
ละ 120 บาท 

- - 240 240 - 240 

- แฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 248 
แฟ้ม แฟ้มละ 10 บาท 

 
- 

 
- 

 
2,480 

 
2,480 

-  
2,480 

- กระดาษโฟโต้ จำนวน 1 ห่อ ห่อละ 
280 บาท  

- - 280 280 - 280 

 
รวม - - 10,000 10,000 - 10,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- นักเรียนชั้นอนุบาลร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาทักษะการ
อ่าน และเขียน อักษรที่ถูกต้อง 
- นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 สามารถอ่านและเขียนภาษาไทย 
และคำพ้ืนฐานชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ได้ถูกต้อง 
- นักเรียนร้อยละ 60 มีทักษะพ้ืนฐานการอ่าน เขียน และการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

- การประเมิน
ชิ้นงาน 
- รายงาน
โครงการ 
  

- แบบประเมินชิ้นงาน 
- แบบรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการ 
- สรุปรายงานโครงการ  
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 นักเรียนชั้นอนุบาลทุกคน ได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน และเขียนอักษรไทยที่ถูกต้อง 
     7.2 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียนอักษรไทยและคำพ้ืนฐานชั้นอนุบาลปีที่ 
2-3 ดีขึ้น 
     7.3 นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานการอ่าน เขียนและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษดีขึ้น 
 
  

         ผู้เสนอโครงการ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
           (นางสาวจันทร์จิรา  สืบสุนทร)     (นางสาวพัชราภรณ์   เดชสุภา ) 
                  หัวหน้าโครงการ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
           ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                 (นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์         
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ชื่อโครงการ      พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเน้นการลงมือทำตามแนวการสอนไฮสโคป 
แผนงาน         วิชาการ  
สนองกลยุทธ์   1. กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 
          2. กลยุทธ์ สพท.สระแก้ว เขต 1 ข้อ 1   
          3. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อที่ 1 
        4. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มฐ. ข้อที 1.2, 1.3, 1.4  
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ        นางสาวปฏิมา  คำชมภู    และคณะครูปฐมวัย      
งบประมาณ       30,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ    1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 

********************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล  
  จากการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย ตามแนวคิดของไฮสโคป เป็นการถอดแนวคิดไฮสโคป เป็นการถอด
แนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย ที่มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการของตนเองจากสิ่งแวดล้อมที่ได้เตรียมไว้
ให้เด็กประสบความสำเร็จตามความต้องการจากการที่ได้ลงมือกระทำสิ ่งต่างๆ ด้วยตนเองอันเป็นการพัฒนา
ศักยภาพที่มีอยู่ภายในเด็กแต่ละคน มุ่งอธิบายให้ครู พ่อแม่ และผู้ปกครอง ได้ทราบถึงการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ไฮสโคป สำหรับการพัฒนาเด็กการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู รวมทั้งให้เกิดความรู้แก่พ่อแม่ในการ
สนับสนุนเด็กให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์จึงการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของไฮสโคป  เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อ่ืน ให้รู้จักรวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบมีสมาธิทำให้เด็กเกิดปัญญา ฝึก
ความมีระเบียบวินัย  ฝึกการคิดอย่างมีอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและเหมาะสมตามวัย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาเด็ก 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อ่ืน  
2.2  เพ่ือฝึกให้เด็กวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ  

     2.3 เพ่ือฝึกให้เด็กมีสมาธิทำให้เด็กเกิดปัญญา ฝึกความมีระเบียบวินัย  ฝึกการคิดอย่างมีความหมาย  
 

 

3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
     3.1 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/4 จำนวน 30 คน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/5 จำนวน 30 คนและนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 3/3 จำนวน 30 คน ห้องเรียนแกนนำไฮสโคป โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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    เชิงคุณภาพ 
     3.2 นักเรียนมีพัฒนามีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อ่ืน  
     3.3  นักเรียนมีพัฒนาการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ  
     3.4 นักเรียนมีพัฒนาสมาธิเด็กเกิดปัญญา ฝึกความมีระเบียบวินัย  ฝึกการคิดอย่างมีความหมาย 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
-   จัดทำโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน 

ประชุมคณะทำงาน /วางแผนงาน 
พฤษภาคม 2563 

นางสาวปฏิมา  คำชมภู 
นางสาวจันทร์จิรา  สืบสุนทร 
นางสาวกาญจนาพร  ชามกรม 

2 -  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ พฤษภาคม 2563 
นางสาวปฏิมา  คำชมภู 
นางสาวจันทร์จิรา  สืบสุนทร 
นางสาวกาญจนาพร  ชามกรม 

3 - ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 
นางสาวปฏิมา  คำชมภู 
นางสาวจันทร์จิรา  สืบสุนทร 
นางสาวกาญจนาพร  ชามกรม 

4 -  รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ทุกสิ้นเดือน 
นางสาวปฏิมา  คำชมภู 
นางสาวจันทร์จิรา  สืบสุนทร 
นางสาวกาญจนาพร  ชามกรม 

5 - ประเมินผล 31  มีนาคม  2564 
นางสาวปฏิมา  คำชมภู 
นางสาวจันทร์จิรา  สืบสุนทร 
นางสาวกาญจนาพร  ชามกรม 

6 - สรุป / รายงานผล 31  มีนาคม  2564 
นางสาวปฏิมา  คำชมภู 
นางสาวจันทร์จิรา  สืบสุนทร 
นางสาวกาญจนาพร  ชามกรม 
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5. งบประมาณ 

ที ่ รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมา
ณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จัดทำแผนการสอน 
• กระดาษ AA  จำนวน  1  ลัง 

ลังละ 680 บาท  

  
 

680  

 
680  

 
 

680  

2. จัดทำมุม 

• สีน้ำ ขวดละ 60 บาท × 9ขวด  

  
540 540 

 
540 

• สีเทียน กล่องละ 60 บาท  × 40
กล่อง 

  
2,400 2,400 

 
2,400 

• สีไม้ กล่องละ 60 บาท  × 40 
กล่อง 

  
2,400 2,400 

 
2,400 

• หนังสือนิทาน เล่มละ 90 บาท × 
45 เล่ม 

  
4,050 4,050 

 
4,050 

• แป้งโด ชุดละ 500 บาท  × 9 ชุด 
  

4,500 4,500 
 

4,500 

อุปกรณ์เล่นมุมบ้าน ชุดละ 3000 บาท 
× 3 ชุด 

  
9,000 9,000 

 
9,000 

• บล็อกไม้ ชุดละ 350 บาท  × 18 
ชุด 

  
6,300 6,300 

 
6,300 

• กล่องใส่ กล่องละ 130 × 1 
กล่อง 

  
130 130 

 
130 

 รวม   30,000 30,000 
 

30,000 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

3.1 นักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 ,2/5 และอนุบาล 3/3 ร้อย
ละ 90 เกิดการพัฒนามีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อ่ืน  
 3.2  นักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 ,2/5 และอนุบาล 3/3 
ร้อยละ 90 เกิดการพัฒนาการวางแผนการทำงานอย่าง
เป็นขั้นตอน เป็นระบบ  
 2.3 นักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 ,2/5 และอนุบาล 3/3 ร้อย
ละ 90 เกิดการพัฒนาสมาธิเด็กเกิดปัญญา ฝึกความมี
ระเบียบวินัย  ฝึกการคิดอย่างมีความหมาย 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การ
สัมภาษณ์/
สอบถาม 
- การประเมิน
โครงการ 

- แบบรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ 
- แบบประเมินโครงการ 
- แบบรับการติดตามผลการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป 
(HighScope) 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 ,2/5  และอนุบาล 3/3 เกิดการพัฒนามีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อ่ืน  
     7.2  นักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 ,2/5  และอนุบาล 3/3เกิดการพัฒนาการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน 
เป็นระบบ  
     7.3นักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 ,2/5  และอนุบาล 3/3 เกิดการพัฒนาสมาธิเด็กเกิดปัญญา ฝึกความมีระเบียบ
วินัย  ฝึกการคิดอย่างมีความหมาย 
  
 

         ผู้เสนอโครงการ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
         (นางสาวปฏิมา   คำชมภู)    (นางสาวพัชราภรณ์   เดชสุภา ) 
                  หัวหน้าโครงการ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
           ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                 (นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์       
 
 
  



60 
 

โครงการ           โครงการอนุบาลสัมพันธ์ 
แผนงาน            งานบริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์     1.  กลยุทธ์  สพฐ.  ข้อ  1      

2.  กลยุทธ์  สพป.สระแก้ว เขต 1  ข้อ  6         
3.  กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อ  4     
4.  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มฐ.ที ่ 2 ข้อ 2.6        

ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณที่ใช้        7,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบ             นางยุพิน  เรืองสุขสุด  และคณะ             
ระยะเวลาดำเนินการ    1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
************************************************************************************* 
1.  หลักการและเหตุผล 
    การดำเนินงานโครงการสารสัมพันธ์ปฐมวัยในรอบ ปี 2562 ผลดำเนินงานบรรลุว ัตถุประสงค์ที ่กำหนด
ไว้  ผู ้ปกครองได้ร ับสารสัมพันธ์ปฐมวัย ทุกคน ทุกเดือน ผู ้ปกครองได้ร ับทราบความเคลื ่อนไหวของทาง
โรงเรียน  ข้อเสนอแนะในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ซึ่งผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องใส่ใจ
กับการเตรียมตัวเด็กให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต และปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็ง มีภูมิ
ต้านทาน เพ่ือให้เด็กได้เติบโตเป็นเด็กดี เด็กเก่ง มีความสุขและประสบผลสำเร็จในชีวิต  
การส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กในวัยนี้ ผู้ปกครองนับเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการช่วยจัดกิจกรรมให้กับเด็กได้ที่บ้าน 
โดยใช้วิธีการเล่นกับเด็ก เพราะการเล่นเป็นกิจกรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของเด็กที่ผู้ปกครองควรให้การสนับสนุน การ
เล่นเป็นสิ่งที่คุณค่าต่อการเสริมสร้างพัฒนาการ และการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและโลกรอบตัวให้แก่เด็ก  
    โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว   จึงได้ทำโครงการอนุบาลสัมพันธ์  ปีการศึกษา 
2563  โดยใช้ชื ่อว่าโครงการอนุบาลสัมพันธ์ เพื ่อให้พ่อ   แม่  ผู ้ปกครองได้รับทราบความเคลื่อนไหวของทาง
โรงเรียน  กิจกรรมของนักเรียน  ข้อแนะนำจากคณะครูในการเลี ้ยงดูบุตรหลาน   และเปิดโอกาสให้พ่อ แม่ 
ผู ้ปกครองของนักเรียน   ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม   และ
สติปัญญาร่วมกับทางโรงเรียน และเพ่ือเป็นการปลูกฝัง และปูพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  ในการพัฒนาเด็ก
ไปสู่ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น   มีความสุข  และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียน  พ่อแม ่ ผู้ปกครอง  และชุมชน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน  พ่อแม่  ผู้ปกครองและชุมชน 

2.2 เพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถทางสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย 
2.3 เพ่ือให้ผู้ปกครองทราบข่าวความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียน กิจกรรมของนักเรียน และข้อเสนอแนะใน

การเลี้ยงดูบุตรหลาน 
 



61 
 

3.  เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
      พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ระดับปฐมวัยทุกคน ได้รับสารสัมพันธ์ปฐมวัย  เดือนละ  1 ฉบับ 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้รับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถทาง
สติปัญญา 
     3.2.2 พ่อ แม่ ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียน กิจกรรมของนักเรียน และ
ข้อแนะนำในการเลี้ยงดูบุตรหลาน 
 
 

4.  ขั้นตอนวิธีดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
จัดทำโครงการแต่งตั้งคณะทำงานและประชุม
คณะทำงาน / วางแผนงาน / จัดเตรียม 

ภายในเดือนเมษายน 
นางยุพิน  เรืองสุขสุด 
และคณะ 

2 ดำเนินการจัดส่งสารสัมพันธ์ “อนุบาลสัมพันธ์” 
พฤษภาคม 
2563   ถึง  มีนาคม  2564 

นางยุพิน  เรืองสุขสุด 
และคณะ 

3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ทุกสิ้นเดือน 
นางยุพิน  เรืองสุขสุด 
และคณะ 

4 สรุป / รายงานผล 31  มีนาคม  2564 
นางยุพิน  เรืองสุขสุด 
และคณะ 

 

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  7,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1. - จัดซื้อกระดาษสำหรับทำแผ่นพับ  จำนวน 3 ลังๆ 
ละ 625 บาท          เป็นเงิน 1,875 บาท 
- จัดซื้อหัวพิมพ์ HP Desk Jet All-in-One Printer 
รุ่น GT 5810  จำนวน   1 ชดุๆ ละ 
1,990  บาท               เป็นเงิน 1,990 บาท 
- จัดซื้อหมึกเติม HP Desk Jet All-in-One Printer 
รุ่น GT 5810  จำนวน   2 ชดุๆ ละ 1,400 
บาท                เป็นเงิน  2.800  บาท 
-แฟ้ม และซองพลาสติกใส่เอกสาร 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 

 
1,875 

 
 

1,990 
 
 

2.800 
335 

 
1,875 

 
 

1,990 
 
 

2.800 
335 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
1,875 

 
 

1,990 
 
 

2.800 
335 

 
รวม - - 7,000 7,000 - 7,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 90 พ่อ แม่ ผู้ปกครองได้รับสารสัมพันธ์ ทราบความเคลื่อนไหวของ
ทางโรงเรียน และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับ 

- แบบ
ประเมินผล 
- การ
สอบถาม 

- แบบ
ประเมินผล 
- แบบสอบถาม 
- สรุปรายงาน
โครงการ 

    
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ปกครองทราบข่าว กิจกรรมความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียน และข้อเสนอแนะในการเลี้ยงดูบุตร
หลาน  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน  พ่อแม่  ผู้ปกครองและชุมชน และร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการทุก
ด้าน ให้เด็กมีความพร้อม 

 
 

         ผู้เสนอโครงการ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
          ( นางยุพิน  เรืองสุขสุด )                     (นางสาวพัชราภรณ์   เดชสุภา ) 
                  หัวหน้าโครงการ       รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

 
           ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                 (นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์         
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ชื่อโครงการ     โครงการห้องเรียนคุณภาพ (ปฐมวัย) 
แผนงาน     งานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    1. กลยุทธ์  สพฐ. ข้อที่  1 
                    2. กลยุทธ์ สพป.สระแก้ว เขต 1  ข้อที ่ 1 
   3. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 
          4. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มฐ. 2  (2.5) มฐ. 3 (3.2) 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสมเกียรติ  ดัดตนรัมย์   และคณะครูสายชั้นอนุบาลทุกคน  
 งบประมาณที่ใช้     149,509  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ     1 เมษายน 2563 – 31  มีนาคม 2564 

***************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

จากผลการดำเนินงาน โครงการห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา   2562  ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนอนุบาล                
วังสมบูรณ์ดำเนินการตามโครงการ  ได้ทำการจัดหาสื่อ  ผลิตสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเด็ก
นักเรียนรดับปฐมวัย ตามความต้องการและความจำเป็นของแต่ละห้องเรียน   ทำให้การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
สามารถดำเนินการไปตามแผนงานที่วางไว้ โดย มีวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประจำห้องเรียนครบทุกห้องเรียนและ
รายบุคคล ตลอดจน อุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้การดำเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัง
สมบูรณ์มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้ร้อยละ 100 และตรงตามแผนงานของโครงการจึงควรจัดทำ โครงการ
ห้องเรียนคุณภาพ ต่อไป เพื่อการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดมุมประสบการณ์ และตกแต่งห้องเรียนให้
สวยงามน่าอยู่ น่าเรียน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องจัดหาสื่อวัสดุและอุปกรณ์การจัดการเรียนตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้
ส่วนตัวเด็กให้มีความพร้อม เพียงพอ เหมาะสมในการพัฒนาเด็ก  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน มี
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้  มีพัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา  เต็มตามศักยภาพเหมาะสมตามวัย  ตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ ให้ยึดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายบูรณาการผ่านการเล่น และประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5   
 

2.  วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสื่อ  

อุปกรณ์การเรียนรู้ และจัดบรรยากาศในห้องเรียนเพียงพอและตรงตามความต้องการ 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มี และจัดทำเอกสารประจำห้องเรียน  

อย่างเป็นระบบและตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
3.  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและสติปัญญา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามหลักสูตร 
4.  เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
5. เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กนักเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
3.1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดเตรียมสื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้ และจัดบรรยากาศใน

ห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง  
3.2.ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและปัจจุบัน  
3.3 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลมีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวทุกคน 
เชิงคุณภาพ  

    นักเรียนระดับชั้นอนุบาลทั้งหมดได้รับการพัฒนาการที่ดีทั ้งด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ   สังคม และ
สติปัญญาและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2560  
 

4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำเอกสารธุรการประจำห้องเรียน 1-16 พฤษภาคม 2563 นางสมเกียรติ ดัด
ตนรัมย์         
   

2 จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ ตุลาคม -
พฤศจิกายน  2563 

3 จัดซื้อ แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน  ผ้าเช็ดหน้า  แป้ง 
กระดาษทิชชู ถุงดำ  อุปกรณ์ในการทำความสะอาด
ห้องเรียน 

ตุลาคม -
พฤศจิกายน  2563 

4 จัดซื้อตู้และชั้นวางที่นอน ตุลาคม -
พฤศจิกายน  2563 

5 จัดทำกระดานไวน์บอร์ด ตุลาคม -
พฤศจิกายน  2563 

6 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 15 พฤษภาคม 2563-31 
มีนาคม 2564 

 ครูสายชั้นอนุบาล
ทุกคน 

7 รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ทุกสิ้นเดือน  นางสมเกียรติ ดัด
ตนรัมย์           

8 ประเมินผล 31 มีนาคม 2564 นางสมเกียรติ ดัด
ตนรัมย์           

9 สรุป/รายงานผล 31 มีนาคม 2564 นางสมเกียรติ ดัด
ตนรัมย์           
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5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
  

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อเอกสารธุรการ
ประจำห้องเรียน 
1. จัดซื้อบัตรสุขภาพ จำนวน 
250  เล่ม  เล่มละ  7  บาท 
2.จัดซื้อกระดาษ A 4  จำนวน 10 ลัง 
ราคาลังละ 656  บาท  ทำแบบ
รายงานประจำตัวเด็กและระเบียน
สะสม อย่างละจำนวน 300  เล่ม  
และทำบัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึก
พัฒนาการเด็ก จำนวน 10 เล่ม และ
หลักฐานการประเมินพัฒนาการ
นักเรียน จำนวน  10 เล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
1,750 
6,560 
     
 
    
 
  

 
 
1,750 
6,560 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
1,750 
6,560 
 
 
 
 
 
  

รวมเป็นเงิน 
  

8,310 8,310 
 

8,310 

2 กิจกรรมที่ 2  จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
1.จัดซื้อ สื่อ ดินสอ  สีไม้ สีเทียนและ
วัสดุ อุปกรณ์ การเรียน มาตกแต่งและ
จัดบรรยากาศภายในและภายนอก
ห้องเรียนจำนวน  11  ห้องเรียน 
ตลอดปีการศึกษา 

  
66,000 66,000 

 
66,000 

 
รวมเป็นเงิน 

  
66,000 66,000 

 
66,000     

3 กิจกรรมที่ 3  จัดซื้อ แก้วน้ำ แปรงสี
ฟัน ยาสีฟัน  ผ้าเช็ดหน้า  แป้ง 
กระดาษทิชชู ถุงดำ  อุปกรณ์ในการทำ
ความสะอาดห้องเรียนตลอดปี
การศึกษา 

  
 
  51,699 

 
  51,699 

 
 
  51,699 

รวมเป็นเงิน 
  

51,699 51,699 
 

51,699 
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4 กิจกรรมที ่ 4  จัดซืออุปกรณ์ในการทำ
กระดานไวน์บอร์ดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 
7  ตัว ราคา 2,500 บาท  

  
17,500 17,500 

 
17,500 

5 กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อตู้และชั้นวางที่นอน 
จำนวน 3 หลัง ราคา 2,000 บาท 

  
6,000 6,000 

 
6,000 

รวมเป็นเงิน 
  

23,500 23,500 
 

23,500 

รวมทั้งสิ้น  
  

149,509 149,509 
 

149,509 

สามารถถัวได้ทุกรายการ 
 
6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 98 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดเตรียมสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาดและจัดทำข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบและปัจจุบัน ร้อยละ 98   

• แบบ
ประเมินผล 

• การ
สอบถาม  

• แบบประเมินผล 
• แบบสอบถาม 
• สรุปรายงาน

โครงการ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ห้องเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ และอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำตัวเด็กตลอดจน บรรยากาศใน
ห้องเรียนสะอาดและเอ้ือต่อการเรียนรู้มีจำนวนเพียงพอต่อเด็ก  ครูจัดทำเอกสารธุรการห้องเรียน แบบรายงาน
คุณภาพผู้เรียน และข้อมูลสารสนเทศนักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้รับการพัฒนาการศักยภาพครบ  4  ด้าน และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 

         ผู้เสนอโครงการ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
            (นางสมเกียรติ  ดัดตนรัมย์)      (นางสาวพัชราภรณ์   เดชสุภา ) 
                  หัวหน้าโครงการ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
           ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                 (นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์         
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โครงการ    โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL) 

แผนงาน     วิชาการ 

สนองกลยุทธ์       1. กลยุทธส์พฐ. ข้อ5 จุดเน้นสพฐ. ที่ 1 
                       2. กลยุทธส์พท. สระแก้ว เขต1 ข้อ 6 
                       3. กลยุทธข์องโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ข้อ 2 
                       4. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มฐ.1 ข้อ 1.1 ,1.2,1.3 

ผู้รับผิดชอบ        นางสาวนพวรรณ  รื่นนาม   และคณะครูอนุบาล       
งบประมาณ     5,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ    1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564  

************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล  

    สนามเด็กเล่นตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง(BBL) : เล่นตาม
รอยพระยุคลบาท เป็นพื้นที่พัฒนาเด็กรอบด้านผ่านการเล่น คือ สามารถพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข คณะวิจัยการพัฒนาสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง(BBL) : เล่นตาม
รอยพระยุคลบาท ได้น้อมนำพระปรีชาญาณด้านการศึกษาและอบรมเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาของสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งทรงเป็นผู้บุกเบิกในการ
นำหลักธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านโครงสร้างและการทำงานของสมอง คือ Brain 
Based Learning (BBL) มาออกแบบเป็นการเล่นลักษณะต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การจัดทำ
สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง(BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท เป็นประโยชน์อันทรงคุณค่ามหาศาลแก่
พสกนิกรชาวไทย ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้
เป็นหลักปฏิบัติในการเลี้ยงดูเด็ก เพ่ือให้สมองของเด็กเจริญเติบโตได้เต็มที่และเต็มศักยภาพทุกช่วงอายุ นำไปสู่การ
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างมีความสุขตลอดไป 

2. วัตถุประสงค์ : 

    1. เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL) 
    2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของนักเรียนระดับอนุบาล 
    3. นักเรียนชั้นอนุบาลสามารถลอยตัวในน้ำได้ 
  
3. เป้าหมาย : 

      3.1 เชิงปริมาณ 

             3.1.1 นักเรียนอนุบาลทุกคนได้รับการเรียนรู้จากสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL) 

             3.1.2 นักเรียนอนุบาลทุกคนได้รับการฝึกทักษะการลอยตัวในน้ำ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
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1. นักเรียนมีพัฒนาการท้ัง4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาจากการจัด
กิจกรรมสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL) 

2. นักเรียนอนุบาลสามารถลอยตัวในน้ำได้ 
 

 

4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
-  จัดทำโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน 
ประชุมคณะทำงาน /วางแผนงาน 

เมษายน  2563 นางสาวนพวรรณ รื่นนาม 

2 
-  จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน  2563 

ครูประจำชั้นทุกคน 

3 - ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ กรกฎาคม 2563 ครูประจำชั้นทุกคน 
4 - ประเมินผล มีนาคม 2564 นางสาวนพวรรณ  รื่นนาม 

5 - สรุป / รายงานผล มีนาคม 2564 นางสาวนพวรรณ  รื่นนาม 

 
5.งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอกงบ ประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมซื้ออุปกรณ์สระว่ายน้ำ 
- ค่าทำป้ายประกอบการสอน  

  
 
2,000 

 
2,000 

  

- ค่าอุปกรณ์และสนามเด็กเล่น  
- ของเล่น 

  
3,000 3,000 

  

 รวม - - 5,000 5,000 - - 

 
6.การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 

   1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจากการจัดกิจกรรมสนาม
เด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL) 

   2. นักเรียนอนุบาล 2-3 ร้อยละ100 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

   3. นักเรียนร้อยละ 60 สามารถลอยตัวในน้ำได้ 
 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การสัมภาษณ์/
สอบถาม 
- การประเมิน
โครงการ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน
โครงการ 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ  
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 นักเรียนมีสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL) ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนเหมาะสมเพียงพอกับเด็ก 
  7.2 เด็กนักเรียนอนุบาลทุกคนมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านดีขึ้น 
  7.3 นักเรียนสามารถลอยตัวในน้ำได้ 
 

         ผู้เสนอโครงการ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางสาวนพวรรณ รื่นนาม)    (นางสาวพัชราภรณ์   เดชสุภา ) 
                  หัวหน้าโครงการ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
           ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                 (นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์         
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ชื่อโครงการ        โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรท้องถิ่นและ 
  หลักสูตรเพิ่มเติม ระดับปฐมวัย 

แผนงาน         วิชาการ  
สนองกลยุทธ์     1. กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ  1 
          2. กลยุทธ์ สพท.สระแก้ว เขต 1 ข้อ 1   
          3. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อที่ 1 
          4. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มฐ.2 ข้อ 2.1 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ        1.  นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณ และคณะครูปฐมวัย 
งบประมาณ     5,000         บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ    1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564  

********************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล   
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้ดำเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน เพื่อพัฒนาไปสู่หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย และแผนแม่บทกฎหมายต่างๆ มาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กและกระบวนการ
นำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม การจัดหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ หากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งในระดับชาติ 
ชุมชน และครอบครัว เห็นคุณค่าของการศึกษาปฐมวัยมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และสนับสนุน
การจัดการศึกษา โดยร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อสิทธิที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับจากการอบรมเลี้ยงดูและการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งสถานศึกษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐานนั้นจำเป็นจะต้องมีการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ลงสู่การปฏิบัติเพ่ือ
สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กปฐมวัยพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติต่อไป   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
คนดี มีวินัย และสำนึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นระดับปฐมวัย
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยพยายามใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บน
พื้นฐานของสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของตนเอง และพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม “การลอยตัวในน้ำเพ่ือ
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เอาชีวิตรอด” สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองจากการจมน้ำเบื้องต้นได้ และเป็นพื้นฐานใน
การเรียนว่ายน้ำต่อไป  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นกรอบแนวทางในการ
นำไปใช้พัฒนานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 

2.2  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 และเป็นกรอบ
แนวทางในการนำใช้พัฒนานักเรียน 

2.3  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติม “การลอยตัวในน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด” สำหรับนักเรียนชั้น
อนุบาล 2 และอนุบาล 3 และเป็นกรอบแนวทางในการนำใช้พัฒนานักเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ 

3.1.2 โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ที่สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนและเหมาะสมกับวัย 

3.1.3 โรงเรียนมหีลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
โรงเรียน 

 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักการ

จัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 

     3.2.2 โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง

กับบริบทของโรงเรียน เหมาะสมกับวัย เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาปฐมวัย 

3.2.3 โรงเรียนมีหลักสูตรเพ่ิมเติมเพ่ิมเติม “การลอยตัวในน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอด”สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 

และอนุบาล 3 ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางนำไปสู่การ

ปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
-   จัดทำโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน 
ประชุมคณะทำงาน /วางแผนงาน 

พฤษภาคม 2563 นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณ 

2 
-  ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

พฤษภาคม 2563 คณะครูปฐมวัยทุกคน 

3 - ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรท้องถิ่น พฤษภาคม 2563 คณะครูปฐมวัยทุกคน 

4 
- ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ิมเติม “การลอยตัวในน้ำเพื่อ
เอาชีวิตรอด”  

พฤษภาคม 2563 คณะครูปฐมวัยทุกคน 

5 
- จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ตามหน่วยการเรียนรู้ที่
กำหนด 

ตลอดปีการศึกษา คณะครูปฐมวัยทุกคน 

 - ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ตลอด
ปีงบประมาณ 

คณะครูปฐมวัยทุกคน 

6 -  รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ทุกสิ้นเดือน นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณ 

7 - ประเมินผล 31  มีนาคม  2564 นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณ 
8 - สรุป / รายงานผล 31  มีนาคม  2564 นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณ 

 
5. งบประมาณ 

ที ่ รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมาณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย , หลักสูตร
ท้องถิ่น , หลักสูตรเพิ่มเติม 

• กระดาษ AA  จำนวน  1  ลัง ลังละ 
680 บาท 

  

 
680 

  

 
680 

2. จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ 
    -    กระดาษ AA  จำนวน 5 ลัง ลังละ        
         680 บาท 

  

 
3,400 

  

 
3,400 

• กระดาษสีทำปกจำนวน 2 ห่อ    ห่อ
ละ 210 บาท 

  
 

420 

  
 

420 

• สันปกห่อละ 50 บาท 10 ห่อ 
  

500 
  

500 

 รวม   5,000 5,000 
 

5,000 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย พุทธสักราช 2560 สามารถนำไปใช้ในการทำ
แผนการจัดประสบการณ์ เพ่ือพัฒนานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
- ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
ท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
- ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
เพ่ิมเติม “การลอยตัวในน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอด” สามารถนำไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนได้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
โรงเรียน 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การสัมภาษณ์/
สอบถาม 
- การส่งแผนการ
จัดประสบการณ์ 
- การประเมิน
โครงการ 

- แบบรายงาน
ความก้าวหน้าของ
โครงการ 
- แบบประเมิน
โครงการ 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีหลักสูตรท้องถิ่นปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน มี
หลักสูตรเพิ่มเติม “การลอยตัวในน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด” ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร และสามารถ
นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดประสบการณ์ได้ตรงตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด 

 
         ผู้เสนอโครงการ          ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

(นางสาวศริิวรรณ  พงษ์สุวรรณ)    (นางสาวพัชราภรณ์   เดชสุภา ) 
                  หัวหน้าโครงการ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

 
           ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                 (นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์         
 



74 
 

ชื่อโครงการ           โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
แผนงาน              การบริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธที่           1.  กลุยุทธ สพฐ. ข้อ  1    
                             2.  กลยุทธ สพท.สระแก้ว เขต 1   ข้อ 1 
                             3.  กลยุทธ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อที ่ 1 
                             4.  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  4   ข้อที่ 4.1 มฐ ข้อ 3.1, 3.2     
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ     10,000     บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางอารีฟา  เอียดฤทธิ์  และคณะครูอนุบาล 
ระยะเวลาดำเนินการ     1  เมษายน  2563  – 31 มีนาคม  2564 

************************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล 
              ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ปีงบประมาณ  2562  เด็กนักเรียน

ระดับชั้นอนุบาลทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์

น้อย ประเทศไทย และมีพัฒนาการด้านทักษะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ  80.0  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ร้อยละ 100 

            เหตุผลที่โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากโครงการ  “บ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ

กรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทยเนื่องจาก

ความรู ้และทักษะวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังต่ำ   และจากการวิจัยพบว่าเด็กไทยในช่วงปฐมวัย   ( อายุ 3-

6  ปี)  สามารถเรียนรู้และจดจำได้มากที่สุด และ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้

เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   รุ่นที่ 

2  ปีการศึกษา  2555  จึงจัดทำโครงการต่อเนื่องทุกปี  เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้น 

สนุกสนาน มีความสุข และส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ครูและเด็กได้เรียนรู้ร่วมกัน 

เด็กสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังส่งเสริมความสามารถพื้นฐานด้านสติปัญญา ด้าน

ภาษา สังคม และการเคลื่อนไหว    
 

2.วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 -3 
     2.2  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน อยากรู้อยากเห็นและมีความกระตือรือร้น 
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3.  เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 
           2.1  นักเรียนชั้นอนบุาลปีที่ 2 - 3 ทุกคน 
    เชิงคุณภาพ 
           2.2  นักเรียนชั้นอนบุาลปีที่ 2 -3  มีพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำ/จัดหา จัดซื้อสื่ออุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ 

ตามกล่องกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย 

เมษายน  2563 – 
ตุลาคม  2563 

นางอารีฟา  เอียด
ฤทธิ์ 
และคณะครู
อนุบาลทุกคน 2. จัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนตามใบกิจกรรมกล่องวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 

16  พฤษภาคม 2563 –
กุมภาพันธ์  2564 

3. รวบรวมแผนการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย  และแบบสรุปกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม 
ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 

กุมภาพันธ์  2564 
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5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

1. จัดทำ/จัดหา จัดซื้อสื่ออุปกรณ์การทดลอง
วิทยาศาสตร์ ตามกล่องกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

-  - 10,000 
  

10,000 - 10,000 

 
 - กล่องพลาสติก กลม ขนาด 4  ออนซ์ 
100  ชิ้น ชิ้นละ 9  บาท 
-แก้วพลาสติกใส 50  ชิ้น/แพค ๆ
ละ  70  บาท จำนวน  10  แพค 
-อีโน ขนาด  200  กรัม/ขวด  ขวดละ 
95  บาท จำนวน   20  ขวด 
-เบกิ้งโซดา ขนาด 300  กรัม ถุง
ละ  25  บาท  จำนวน  30  ถุง 
 -ผงฟู ขนาด  200  กรัม/ชวดๆละ 120 
บาท จำนวน  6  ขวด 
 
-สีโปสเตอร์  Master  ART ขนาด 15  มล. 
/กล่องๆละ  70  บาท จำนวน  12  กล่อง  
-กาละมังพลาสติกใส  15  ใบๆ
ละ  20  บาท 
-กระดาษกรอง ขนาด  11  ซม. จำนวน 
8  กล่องๆละ  140 
-สีผสมอาหารคละสี จำนวน  20  ขวดๆ
ละ  20  บาท 

  
900 
 
700 
 
 
1,900 
 
 
750 
 
720 
 
840 
 
300 
1,200 
 
400 

900 
 
700 
 
 
1,900 
 
 
750 
 
720 
 
840 
 
300 
1,200 
 
400 

 
900 
 
700 
 
1,900 
 
 
750 
 
720 
 
840 
 
300 
1,200 
 
400 

รวมเงิน 
  

7,710 7,710 
 

7,710 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1, 2 

• กระดาษ A4  ในการ 
จัดทำรายงานผลการทดลองของ
นักเรียน  จำนวน  15  รีม ๆ
ละ  130  บาท 

  
 
 
1,950 

 
 
1,950 

 
 
 
1,950 

รวมเงิน 
  

1,950 1,950 
 

1,950 
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3. รวบรวมแผนการจัดกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  และแบบสรุป
กิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม 
ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 

• -กระดาษ A4  ในการ 
จัดทำรายงานผลการทดลองขอ
นักเรียน  จำนวน  1  รีม ๆละ 
  130  บาท 

• -กระดาษปกขาว  180 
  แกรม 1  แพคๆละ  210  บาท  

  
 
 
 
130 
 
210 

 
 
 
130 
 
210 

 
 
 
 
130 
 
210 

รวมเงิน 
  

340 340 
 

340 
รวมเงินทั้งสิ้น 

  
10,000 10,000 

 
10,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ทุกคนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
-  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 -3  มีพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ  90 

-สังเกต 
-ประเมิน
ชิ้นงาน 
-รายงาน
โครงการ 

-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน
โครงการ 
-สรุปรายงาน
โครงการ  

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    นักเรียนระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 -3  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 

                  ผู้เสนอโครงการ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 

    ( นางอารีฟา เอียดฤทธิ์ )          (นางสาวพัชราภรณ์   เดชสุภา ) 
                  หัวหน้าโครงการ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 

           ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 

                                (นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์         
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ชื่อโครงการ  ห้องเรียนคุณภาพ (ระดับชั้นประถมศึกษา) 
แผนงาน  งานบริหารงานวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ 1. กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 
   2. กลยุทธ์ สพป.สก.1 ข้อที่ 1 
   3. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ข้อที่ 1,3 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ  224,658 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  1.  นางสุพินดา  ทรงศิริศักดิ์ 
   2.  นางกาญจนา  พงษ์รักษ์ 
   3. หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา    
ระยะเวลาดำเนินการ 1  เมษายน  2563  -  31  มีนาคม  2564 

************************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล 
    ห้องเรียนคุณภาพเป็นแนวทางการขับเคลื ่อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานแก่

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการกระจายอำนาจให้โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง  เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามกลยุทธ์มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ   ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  ผู้สร้างและวางแนวทางการพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
เพื่อสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้เก่งและดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข การจัดกิจกรรมการ
พัฒนาภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนเป็นส่วนสำคัญท่ีจะต้องสร้างให้ห้องเรียนมีคุณภาพ 

โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นแก่ผู ้เรียนอย่างยั่งยืนอย่าง
ต่อเนื่อง   ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ  มีสื่อ
นวัตกรรมที่ทันสมัย   บรรยากาศห้องน่าเรียน ครูมีความรู้ด้านเทคโนโลยีในการสอน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาแก่ผู้เรียนในโรงเรียนต่อไป 
   
  2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
2. เพ่ือให้มีสื่อ-นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ ที่เพียงพอกับจำนวนห้องเรียน 

    3.  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

1. ห้องเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน  26  ห้อง 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาระดับประถมศึกษาทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถ  จนเกิดทักษะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนสูงขึ้น 
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     4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือปรับปรุงและตกแต่ง
ห้องเรียน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียน
คุณภาพ 

- จัดทำเกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
- ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เดือนละ 1ครั้ง  

1 พ.ค.63 - 30 มิ.ย.64 
 

นางสุพินดา  ทรงศิริศักดิ์ 
นางกาญจนา พงษ์รักษ์ 

และหัวหน้าสายชั้น 
 

2 จัดซื้อเอกสารประจำห้องเรียน 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระเบียนสะสม   

1 เม.ย.63 – 30 มิ.ย.64 
 

นางสุพินดา  ทรงศิริศักดิ์ 

3 จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์ห้องเรียน 14 พ.ค.63 - มี.ค.64 หัวหน้าสายชั้น 

4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าถ่ายเอกสาร  14 พ.ค.63 - มี.ค.64 ทีมบริหารวิชาการ 
5 รายงานกิจกรรม/โครงการ มิ.ย. 63 - มี.ค.64 นางสุพินดา  ทรงศิริศักดิ์

และหัวหน้าสายชั้น 
 

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ   224,658 บาท ( สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง
ห้องเรียน 

  88,000 
 

88,000 
 

 88,000 

2 จัดซื้อพัดลมปรับปรุงห้องเรียน   23,400 23,400  23,400 

2 จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ประจำสาย
ชั้น 

  30,000 30,000  30,000 

3 จัดซื้อสื่อประจำกลุ่มสาระ       
(ครูประจำวิชา 7 คน) 

  14,000 14,000  14,000 

4 จัดซื้อเอกสารประจำห้องเรียน   20,000 20,000  20,000 

5 จัดซิ้อวัสดุอุปกรณ์งานวิจัย   28,000 28,000  28,000 

6 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าถ่าย
เอกสาร 

  21,258 21,258  21,258 

รวมทั้งสิ้น   224,658 224,658  224,658 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ  90  ห้องเรียน
ระดับประถมศึกษามีสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ สภาพห้อง  ที่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน 
ร้อยละ80 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 

-  ประเมินสภาพห้องเรียน 
-  สังเกตนักเรียน 

- แบบประเมินห้องเรียน 
- แบบสังเกตผู้เรียน 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ  มีความสามารถและผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นจากการจัด
ห้องเรียนคุณภาพ 
  
                    

         ผู้เสนอโครงการ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
              ( นางสุพินดา  ทรงศิริศักดิ์)    (นางสาวพัชราภรณ์   เดชสุภา ) 
                  หัวหน้าโครงการ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
 
           ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                 (นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์         
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ชื่อโครงการ     โครงการรักษ์ภาษาไทย 
แผนงาน     งานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที่         1. กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 
      2. กลยุทธ สพป.สก. 1  ข้อ  1 
       3. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อ  2 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ      1. นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง                
       2. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
งบประมาณ      60,000  บาท  
ระยะเวลาดำเนินการ       1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564    

************************************************************************************* 
1.หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติไทยและเป็นเครื ่องมือที ่ใช้สื ่อสารระหว่างบุคคลให้มีความเข้าใจ
ตรงกัน  เด็กและเยาวชนไทยต้องเห็นความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่คนไทยทุกคนควร
อนุรักษ์และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม  การอ่านและเขียนภาษาไทยที่ถูกต้องเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการ
เรียนรู้  ซึ ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในทุกกลุ ่มสาระ   สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  โดยเฉพาะการอ่านคล่อง  เขียนคล่อง  การอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้   ผู้เรียนจะสามารถเชื่อมโยงความ
เป็นไทยสู่สากลได้อย่างสร้างสรรค์  ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เร ียน  และต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ผู ้เร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3   อ่านออกเขียนได้ทุกคน   ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3    สามารถอ่านออก  เขียนได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้  อ่านรู้เรื่องและสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง 
 

2.วัตถุประสงค์     
2.1  เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้คล่องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  สอดคล้องกับ

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.2  เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  สามารถอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 
2.3  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยในด้านทักษะการอ่านและการเขียน     

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 

3.เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ 

  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ร้อยละ  85  สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง อยู่ในระดับ
อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  และอ่านจับใจความสำคัญ  อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 
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เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  สามารถอ่าน  และ
เขียนภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   สามารถอ่านรู้เรื่องและ
สื่อสารได้  สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยในด้านทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรยีน 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นได้ 
 
4.  กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 อ่านคล่อง  เขียนคล่อง 
• จัดทำโครงการ  แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมอ่านคล่อง 

เขียนคล่อง 
• ประชุมคณะทำงาน  และ  ประชุมวางแผนเตรียมการ 
• สำรวจนักเรียนด้านทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาไทย 
• จัดทำบัญชีคำพ้ืนฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
• จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน  การเขียนภาษาไทย 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
• จัดทำแบบบันทึกการสอนซ่อมเสริมประจำชั้นเรียน 
• จัดทำแบบทดสอบ  การอ่าน  การเขียนภาษาไทย

ประจำเดือน   
• ดำเนินงานตามโครงการ  โดยครูประจำชั้น / ครูที่

ปรึกษา        
   สอนซ่อมเสริมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปี
ที่ 3  

• ครูประจำชั้น / ครูที่ปรึกษา  นำผลบันทึกการสอนซ่อม
เสริม     

    ส่งหัวหน้าฝ่ายวชิาการตรวจทุกสิ้น
เดือน                            

• สรุปผล  และรายงานโครงการ      
 
 
 
    

เม.ย. 63  
มี.ค. 64 

นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง 
นางดวงใจ   แจ่มเพ็ง 
นางสิริมา   พ่วงศร ี                
นางสาวนิภารัตน์  ถาดทอง 
นายโชคชัย  ทศกรณ์ 
นางสาวรวิวรรณ  กลิ่นชาต ิ
นายณัฐวัฒน์ ชัยอ่อน 
นางสาวพรพนา  เขตต์สิงห์ 
 
คณะกรรมการกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
 
ครูประจำชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
2 

กิจกรรมเพชรภาษาไทย 
• จัดทำโครงการ  แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมเพชร

ภาษาไทย 
• ประชุมคณะทำงาน  และ  ประชุมวางแผนเตรียมการ 
• ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยสู่ความ

เป็นเลิศ 
   ในระดับต่าง ๆ  ประจำปีการศึกษา  2563 

1. กิจกรรมเวทีไทย 
2. กิจกรรมเพชรยอดมงกุฎ 

3. กิจกรรมสนองนโยบาย จุดเน้น “อ่านเขียน ต้องได้” 
• สรุปผล  และรายงานโครงการ  

เม.ย. 63  
มี.ค. 64 

นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง 
นางดวงใจ   แจ่มเพ็ง 
นางสิริมา    พ่วงศร ี                
นางสาวนิภารัตน์  ถาดทอง 
นายโชคชัย  ทศกรณ์ 
นางสาวรวิวรรณ  กลิ่นชาต ิ
 
คณะกรรมการกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
 
ครูประจำชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 

3 กิจกรรมอ่านได้ วิเคราะห์เป็น 
• จัดทำโครงการ แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมอ่านได้ 

วิเคราะห์เป็น 
• ประชุมคณะทำงาน และ ประชุมวางแผนเตรียมการ 
• สำรวจนักเรียนด้านทักษะการอ่าน การเขียน และ

วิเคราะห์ 
    ภาษาไทย 

• จัดทำแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และวิเคราะห์ 
ภาษาไทย 

   ประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง  
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

• จัดทำแบบบันทึกแบบฝึกทักษะประจำชั้นเรียน 
• ดำเนินงานตามโครงการ  โดยครูประจำชั้น / ครูที่

ปรึกษา        
   สอนซ่อมเสริมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ชั้น   
   ประถมศึกษาปีที่ 6  

• ครูประจำชั้น / ครูที่ปรึกษา  นำผลบันทึกการสอนซ่อม
เสริม     

    ส่งหัวหน้าฝ่ายวชิาการตรวจทุกวันที่ 1 และ 16 ของ
เดือน                            
สรุปผล  และรายงานโครงการ        

เม.ย. 63  
มี.ค. 64 

นายณัฐวัฒน์  ชัยอ่อน 
นางสาวพรพนา  เขตต์สิงห์ 
นายโชคชัย  ทศกรณ์ 
นางสิริมา  พ่วงศรี 
นางสุพินดา ทรงศิริศักดิ์          
คณะกรรมการกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
 
ครูประจำชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4 กิจกรรมคัดลายมือ 
• จัดทำโครงการ แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมคัดไทย 
• ประชุมคณะทำงาน และ ประชุมวางแผนเตรียมการ 
• จัดทำแบบฝึกทักษะการคัดไทย 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
• ดำเนินงานตามโครงการ  โดยครูประจำชั้น / ครูที่

ปรึกษา        
         สอนซ่อมเสริมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
         ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตอบสนอง นโยบายของเขต 
จุดเน้น  
        “อ่านเขียน ต้องได้” 
สรุปผล  และรายงานโครงการ         

เม.ย. 63  
มี.ค. 64 

นางสุพินดา ทรงศิริศักดิ ์ 
นางจุฬารัตน์  วงษ์คำนา         
นางสาวนิภารัตน์  ถาดทอง 
นายโชคชัย ทศกรณ์ 
นายณัฐวัฒน์  ชัยอ่อน 
นางสาวพรพนา เขตต์สิงห์  
คณะกรรมการกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
ครูประจำชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    เงินอุดหนุน  60,000  บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ ระยะเวลา 

1 อ่านคล่อง  เขียนคล่อง 
• บัญชีคำพ้ืนฐาน ระดับชั้น ป.1 - ม.3 
• กระดาษ A4 และกระดาษปกการ์ดสี 
• แฟ้ม  ปกใส  และสันปกพลาสติก 
• ตลับหมึกสีและตลับหมึกสีดำ 
• หมึกเติมสีและหมึกเติมสีดำ 
• แม็กซ์และลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 
• แล็กซีน ขนาด 1.5 นิ้ว   

25,000 - - 25,000 
เม.ษ. 63 – 
มี.ค. 64 

2 กิจกรรมเพชรภาษาไทย 
• ป้ายบอร์ด  ไวนิล  โฟม  กรอบรูป   
• แฟ้ม  ปกใส  และสันปกพลาสติก 
• กระดาษ  A4  กระดาษโปสเตอร์สี   
• อุปกรณ์การฝึกซ้อมและการแข่งขัน 

 
  

10,000 - - 10,000 
เม.ษ. 63 – 
มี.ค. 64 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ ระยะเวลา 

3 กิจกรรมอ่านได้ วิเคราะห์เป็น 
• แบบฝึกทักษะ การอ่าน การเขียน 

วิเคราะห์ ภาษาไทย 
• กระดาษ A4 และกระดาษปกการ์ดสี 
• แฟ้ม ปกใส และสันพลาสติก 
• หมึกเติมสีและหมึกเติมสีดำ 
• แม็กซ์และลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 

15,000    เม.ษ. 63 – 
มี.ค. 64 

4 กิจกรรมคัดลายมือ 
• กระดาษ A4 
• กระดาษปกการ์ดสี 
• แลกซีน 
• แม็กซ์และลวดเย็บกระดาษ 

10,000    เม.ษ. 63 – 
มี.ค. 64 

 
รวม 60,000 - - 60,000 - 

 
6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีประเมินผล 
เครื่องมือ
ประเมินผล 

    นักเรียนสามารถสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง  อ่านจับ
ใจความสำคัญ  อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้  ร้อยละ  85     
 
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 เข้าร่วม
กิจกรรม       และผ่านเกณฑ์ประเมินกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยด้านทักษะ     การอ่านและการเขียน  ดียิ่งขึ้น  

การทำแบบ
ประเมิน 

แบบประเมิน 

การทำ
แบบทดสอบ 

แบบทดสอบ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง  อ่านจับใจความสำคัญ  อ่านรู้เรื่องและ สื่อสาร
ได ้ ร้อยละ  85     

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านเกณฑ์ประเมิน 
กิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยด้านทักษะการอ่านและการเขียน  ดียิ่งขึ้น 
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3. นักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทยในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับภาค  และระดับประเทศ  เพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จริงให้เกิดผลเชิงประจักษ์ต่อตนเองและสถานศึกษาสืบไป     
        
 

                      ผู้เสนอโครงการ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
             ( นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง )                             (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา) 
                     หวัหน้าโครงการ                             รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายสุเทพ  ไผ่ล้อม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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โครงการ                โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
แผนงาน                การบริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที่             1. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มฐ.ที่ 1 
                  2. กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 
                  3. กลยุทธ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 ข้อที่ 1 
                  4. กลยุทธ์โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ข้อที่ 2 
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ          1. นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม 
       2. คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
งบประมาณ            40,000  บาท 
ระยะเวลา                1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564    

*********************************************************************** 
1.   หลักการและเหตุผล 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวด 4 ว่าด้วยการศึกษา  มาตรา 22 การจัดการ
ศึกษา  ต้องยึดหลักว่าด้วยผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ
ที่สุด  กระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการคิดคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหา
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
     ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
 
2.   วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ให้ดีขึ้น 
     2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
     
3.   เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        -  นักเรียนชั้น ป.1- ม.3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์ตามที่โรงเรียนจัด  
    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        -  นักเรียนชั้น ป.1- ม.3 นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหาและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
        -  นักเรียนชั้น ป.1- ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น       
          -  นักเรียนได้รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวิชาการระดับกลุ่มเครือข่าย ระดับเขตพ้ืนที่และ
ระดับภา 
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4.   การดำเนินงานและกิจกรรม 
 
ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564  
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค 

1. ประชุมครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

*  
           

นางสาวสุรรีัตน์   
ศุภนาม 
นางสาวปัทมาพร   
หนูทอง 
นายจารุวัฒน ์  
อังกุระศร ี
นางสาววราลักษณ์ 
สิทธิพล 
นางสาวศรนุช 
สุวรรณกูล  

2. จัดทำโครงการ
เพ่ือเสนอขอ
อนุมัติ 

* 
    

  
 

      
  

3. ขออนุมัติ
โครงการ 

* 
           

นางสาวสุรรีัตน์  ศุภ
นาม  

4. ดำเนินงานตาม
โครงการ 
 

กิจกรรมคิดเลขใน
ใจ 
 

กิจกรรมแข่งขัน
แม่นสูตรคูณและ
คิดเลขเร็ว 
 

กิจกรรมฐาน
คณิตศาสตร ์
 

กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศการ
แข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร ์

  
 
 
 
 
  

 
* 
 
* 
 
  

 
* 
 
* 
 
*  

 
* 
 
* 
 
* 
  

 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

 
* 
 
* 
 
* 
 
*  

 
* 
 
* 
 
* 
 
*  

 
* 
 
* 
 
* 
  

 
* 
 
*  

นางสาวสุรรีัตน์  ศุภ
นาม 
นางสาวปัทมา
พร  หนูทอง 
นายจารุวัฒน ์ อัง
กุระศร ี
นางสาววราลักษณ์ 
สิทธิพล 
นางสาวศรนุช 
สุวรรณกูล 
และครปูระจำช้ันป.
1- ม.3 
 
 
  

5. ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 

   
* * * * * * * * * นางสาวสุรรีัตน์  ศุภ

นาม 

6. สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

          
* * นางสาวสุรรีัตน์  ศุภ

นาม  
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5.  รายละเอียดการใช้โครงการ 
    เงินอุดหนุน    40,000  บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมคิดเลขในใจ 
- แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับชั้น ป.1- ม.3 
- กระดาษ A4 และกระดาษปกการ์ดสี 
- หมึกเติมสีและตลับหมึกดำ 
- แม็กซ์และลวดเย็บกระดาษ  

20,000 - - 20,000 20,000 

2 กิจกรรมแข่งขันแม่นสูตรคูณและคิดเลขเร็ว 
- กระดาษ A4 และกระดาษปกการ์ดสี 
- หมึกเติมสีและตลับหมึกดำ 
- ตลับหมึกสีและตลับหมึกสีดำ 
- แม็กซ์และลวดเย็บกระดาษ 
- แล็กซีน  
- กระดาษเกียรติบัตร 
- ไวนิล 
- ของรางวัล 
- ปากกา ดินสอ ยางลบ 

3,000 - - -3,000 3,000 

3 กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ 
- กระดาษ A4 และกระดาษปกการ์ดสี 
- หมึกเติมสีและตลับหมึกดำ 
- ตลับหมึกสีและตลับหมึกสีดำ 
- แม็กซ์และลวดเย็บกระดาษ 
- แล็กซีน  
- ไวนิล 
- ของรางวัล 
- อุปกรณ์ทำสื่อ 
- สื่อคณิตศาสตร์ 

15,000 - - 15,000 15,000 

4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศการแข่งขันทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ 

2,000 - - 2,000 2,000 

รวม 40,000 - - 40,000 40,000 

สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

     นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์และมี
การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง 

การ
ทดสอบ 

แบบทดสอบ 
ชิ้นงาน  

     นักเรียนมีความรู้ในเรื่องสูตรคูณและทักษะในเรื่องการคิด
เลขเร็ว คิดเลขในใจ คิดคำนวณและการคิดวิเคราะห์ 

การ
ทดสอบ 

แบบฝึกคิดเลขในใจ 
 - แบบฝึกแม่นสูตรคูณ 
 - แบบฝึกตารางร้อยและทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
     นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมด้าน
คณิตศาสตร์ตามท่ีโรงเรียนจัด 

การสังเกต  
ประเมินผลงานนักเรียน 

แบบสังเกต 
แบบประเมินผลงาน
นักเรียน 

    นักเรียนมีส่วนร่วมในการเข้าแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ  

ทดสอบและคัดเลือก ประเมินผลงาน
ที่ปรากฏตามชั้นเรียน 

แบบทดสอบ 
ชิ้นงาน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนโรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์ มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น     
    7.2 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในสาระคณิตศาสตร์สูงขึ้น และได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์ตามที่โรงเรียนจัด 
 

ผู้เสนอโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

     (นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม)                          (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา) 
หัวหน้าโครงการ                             รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(นายสุเทพ  ไผ่ล้อม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ        โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แผนงาน           การบริหารงานวิชาการ     
สนองกลยุทธ์ที่             1. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มฐ.ที ่1  
             2 .กลยุทธ์  สพฐ.ข้อ 1 
              3. ยุทธศาสตร์ สพป.สระแก้ว เขต 1   ข้อ 1 
             4. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์   ข้อที ่2 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณที่ใช้           40,000 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์     4. นางสมสนิท  สารรัมย์   
                               2. นายอลงกรณ์ จงรักษ์            5. นายไพโรจน์   ภาคโพธิ์      
                               3. นางสาวถานมาศ  โปร่งจิตต์    6. นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน 
ระยะเวลาดำเนินการ    1  เมษายน 2563  -  31  มีนาคม 2564 

*************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ตระหนักในบทบาทและหน้าที่  ภารกิจอันที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะส่งผลให้การ
บริหารจัดการศึกษาประสบความสำเร็จ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ด้านเนื้อหา
ความรู้  ด้านการพัฒนาทักษะกระบวนการ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดี   มีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  นักเรียนได้ทำกิจกรรม
ตามความถนัดและแสดงออกถึงความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องตามแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่
มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์เทียบเคียง มาตรฐานสากลโดยมุ่งหวังให้โรงเรียนได้ พัฒนา ต่อยอด
คุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์  นักเรียนมีพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้  ความคิด  มีเหตุมี
ผล  สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้แก้ปัญหาต่างๆ 
 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
           นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  -  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ทุกคน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ทุกกิจกรรมตามที่โรงเรียนจัด     
           เชิงคุณภาพ  

นักเรียนมีความรู้  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   สามารถประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี สื่อ ใช้ประจำ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถม-มัธยมฯ 

กรกฏาคม 
2563 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2 กิจกรรม  นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สิงหาคม 2563 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี สื่อเพ่ือ ใช้
ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ระดับประถม-มัธยมฯ 

- 
 
 
  

- 
 
 
  

35,000 
 
  

35,000 
 
  

- - 

2 จัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

- - 5,000  5,000 - - 

 
รวม - - 40,000 40,000 - - 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัด 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้สื่อ วัสดุและ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างหลากหลายได้รับ
ความรู้ เกิดทักษะกระบวนการจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกคน  

- สังเกต 
- ประเมินผล
งานนักเรียน 
- รายงาน
โครงการ 

- แบบสังเกต 
- แบบ
ประเมินผลงาน
นักเรียน 
- สรุปรายงาน
โครงการ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     นักเรียนมีความรู้  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   สามารถประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
 
 
               ผู้เสนอโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
      (นางกัณยารัศม ี ศิริธีรพัฒน์)                                    (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา)                          
      ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์                             รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
                                    
 
                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

 
                                                   (นายสุเทพ  ไผ่ล้อม) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ โครงการคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม   

แผนงาน งานบริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 1. กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 
 2. ยุทธศาสตร์ สพป.สก. 1  ข้อ  2 
 3. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ข้อ 2 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณที่ใช้ 20,000  บาท  
ผู้รับผิดชอบ 1. นายภูดิส สะเทิงรัมย์  2. นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร  
ระยะเวลาดำเนินการ       1  เมษายน 2563 - 31  มีนาคม 2564 

************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ มีความรู้ความสามารถคิดเป็น  ทำเป็น 
แก้ปัญหาเป็น เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย รู้จักการคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล 
รู้จักไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านการเรียนรู้ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและพัฒนาการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น  

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์จึงได้จัดทำ
โครงการคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรมขึ้น เพื่อให้
ผู ้เรียนได้รับการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ทั ้งในและนอกห้องเรียน  ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมสำคัญตามวันนักขัตฤกษ์  กิจกรรมพลิ้วเสียงสร้างสมาธิ กิจกรรมสวดมนต์  
ทำสมาธิในวันธรรมสวนะ เป็นต้น ทั้งนี้ด้วยความมุ่งหวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการเรียนการ
สอน การดำเนินชีวิตประจำวันและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิด

วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เห็นความสำคัญของกิจกรรมวันสำคัญท่ีจัดขึ้น 
2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมจากวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี

ความสุข 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดขึ้น 
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เชิงคุณภาพ 
 3.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
ได้รับความรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
   - วันมาฆบูชา 
   - วันวิสาขบูชา 
   - วันอาสาฬหบูชา 
   - วันเข้าพรรษา 
   - วันออกพรรษา 

พฤษภาคม 2563  
ถึง 
กุมภาพันธ์ 2564 

คณะครูกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

2 กิจกรรมวันสำคัญตามวันนักขัตฤกษ์ 
    - วันแม่แห่งชาติ 
    - วันพ่อแห่งชาติ 
    - วันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวง       
      รชักาลที่ 10 
 

กรกฎาคม  
ถึง 
ธันวาคม 2563 

คณะครูกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

3 - กิจกรรมบัตรคำสุภาษิต 
- กิจกรรมสวดมนต์ทำสมาธิในวันธรรมสวนะ 

พฤษภาคม 2563  
ถึง 
มีนาคม 2564 

คณะครูกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 20,000 บาท 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 

ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม     
วันสำคัญทางศาสนา  ได้แก่ 
วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา,   
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, 
วันออกพรรษา 
- นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา 
มีพิธีตักบาตร ตามความ
เหมาะสม 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น เทียนพรรษา ดอกไม้ 
ธูป เทียน ภัตตาหารถวาย
พระสงฆ์ เป็นต้น 
 

- - 8,500 8,500 - 8,500 

2 กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมวันสำคัญตามวัน 
นักขัตฤกษ์  ได้แก่วันแม่แห่งชาติ 
วันพ่อแห่งชาติ, วันคล้ายวัน  
พระราชสมภพของในหลวง
รัชกาลที่ 10 
- กระดาษ เอ 4 สำหรับ

จัดทำกิจกรรมการ
ประกวดผลงานนักเรียน 

- ค่ากระดาษสำหรับจัดทำ
เกียรติบัตร 

- ค่าจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ     

เช่น ดอกไม้ สำหรับ
ตกแต่งสถานที่ 

- - 10,000 10,000 - 10,000 
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3 กิจกรรมที่ 3 
- กิจกรรมบัตรคำสุภาษิต 
- กิจกรรมสวดมนต์ทำสมาธิ    
ในวันธรรมสวนะ 
 

- - 1,500 1,500 - 1,500 

รวม - - 20,000 20,000 - 20,000 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
ได้รับความรู้จากกิจกรรม 
การเรียนรู้ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ระดับชั้นระถมศึกษา 
ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น 
 

- สังเกต 
- ประเมินผลงานนักเรียน 
- สอบถาม 
- รายงานโครงการ 

- แบบประเมินผลงานนักเรียน 
- แบบสอบถาม 
- สรุปรายงานโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับความรู้ เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย รู้จักคิดวิเคราะห์ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เกิดความตระหนักและเป็นความสำคัญของกิจกรรมวัน
สำคัญ 
 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 นำความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม 
มาปรับใช้ในการเรียนและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 3. นักเรียนสามารถนำหลักธรรมจากวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ความสุข 
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ผู้เสนอโครงการ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
       (นายภูดิส สะเทิงรัมย์)                          (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา) 

หัวหน้าโครงการ                             รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายสุเทพ  ไผ่ล้อม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
แผนงาน  การบริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตหลัก          1.กลยุทธ์  สพฐ.ข้อ 2    
   3.กลยุทธ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 ข้อ 2 
   4.กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ข้อที่ 9 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                1.นางสายสมร  นำลาภ      2.นายเอกสิทธ์  วงษ์อ่อน  3.นางสาววาสนา  มิ่งอรุณ 
                               4.นางสาววิไลลักษณ์  เงินสมบัติ         5.นางสาวพนิดา  คำคม  
                               6.นางสาวนิสารัตน์  ลิขุนทด 
งบประมาณ  40,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน 2563 - 31  มีนาคม 2564 

*************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
                  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องถือว่าผู้เรียนทุกคน 
มีความสามารถ สูงสุดและจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน ฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จากแนวคิดดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เพื่อ ให้ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ 
มี วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ
ทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ โดยให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามความถนัดและแสดงออกถึงความสามารถของแต่ละบุคคล  
และเป็นการสนองตามแนวนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาอังกฤษต้องดี 
                 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง 
พูด อ่านและเขียน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียน จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 
 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 
          2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและตลอดจนเรียนรู้
วัฒนธรรมของ เจ้าของภาษา 
         3. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้ร่วม
กิจกรรมทุกๆกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทั้ง4ทักษะด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
ด้านคุณภาพ 
        นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสื่อสารได้ดีข้ึน 
 

4. กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

เรื่อง Myself ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   มิ.ย. -ต.ค.63 

 
นายเอกสิทธิ์  วงษ์อ่อน 

2 แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง  
You and me ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

มิ.ย. -ต.ค.63 นายเอกสิทธ์  วงษ์อ่อน 
 

3 แบบฝึกทักษะการอ่านเรื่องสั้น Short Storiesชั้นป.3  มิ.ย. -ต.ค.63 นางสาววิไลลักษณ์  เงินสมบัติ 
4 1.แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องจากภาพชั้นป.4 

2.แบบฝึกทักษะการประสมอักษรภาษาอังกฤษให้
เป็นคำอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 มิ.ย. -ต.ค.63 นางสายสมร  นำลาภและ
นางสาวนิสารัตน์  ลิขุนทด 

5 แบบฝึกทักษะการประสมอักษรภาษาอังกฤษให้เป็น
คำอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 มิ.ย. -ต.ค.63 นางสายสมร  นำลาภ 
 

6 แบบฝึกทักษะการอ่านเรื่องสั้น Short Storiesชั้นป.6  มิ.ย. -ต.ค.63 นางสาววิไลลักษณ์  เงินสมบัติ 
7 แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพทภ์าษาอังกฤษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 มิ.ย. -ต.ค.63 นางสาววาสนา  มิ่งอรุณ 

8 การใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 มิ.ย. -ต.ค.63 นางสาวพนิดา  คำคม 
 

9 การใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 มิ.ย. -ต.ค.63 นางสาวพนิดา  คำคม 

10 กิจกรรมวันคริสต์มาส (จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ)   

25ธ.ค.63 คณะครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
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6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ    40,000  บาท 
   

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
เรื่อง Myself ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

2,500 - - 2,500 2,500 

2 แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์
ภาษาอังกฤษเรื่อง  
You and me ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

2,500 - - 2,500 2,500 

3 แบบฝึกทักษะการอ่านเรื่องสั้น Short 
Storiesชั้นป.3 

2,500 - - 2,500 2,500 

4 1.แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องจากภาพ
ชั้นป.4 
2.แบบฝึกทักษะการประสมอักษร
ภาษาอังกฤษให้เป็นคำอ่าน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

2,500 - - 2,500 2,500 

5. แบบฝึกทักษะการประสมอักษร
ภาษาอังกฤษให้เป็นคำอ่าน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

2,500 - - 2,500 2,500 

6 แบบฝึกทักษะการอ่านเรื่องสั้น Short 
Storiesชั้นป.6 

2,500 - - 2,500 2,500 

7 แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2,500 - - 2,500 2,500 

8 การใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

2,500 - - 2,500 2,500 

9 การใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

2,500 - - 2,500 2,500 

10 กิจกรรมวันคริสต์มาส   (จัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)   

17,500   17,500 17,500 

 รวม 40,000   40,000 40,000 

7.  การประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือประเมินผล 
ร้อยละ 80  
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาในทุกกิจกรรมด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทั้ง4ทักษะด้านการ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

       -    การสอบถาม 
       -    ตรวจสอบ 
       -    การวิจัย 

      -    แบบสอบถามความพึงพอใจ 

- แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 

- แบบรายงานการวิจัย 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
              นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษทั้ง4ทักษะ  ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนเพ่ือการสื่อสาร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 
 

     ผู้เสนอโครงการ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

  (นางสายสมร  นำลาภ  )                          (  นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา) 
                หวัหน้าโครงการ          รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 

ผู้อนมุัติโครงการ 
 

 
( นายสุเทพ   ไผ่ล้อม ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ทักษะความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วย 
        กระบวนสะเต็มศึกษา STEM และ Coding Programming 

แผนงาน        งานบริหารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์    1.  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 
                         2.  กลยุทธ์ สพฐ. จุดเน้น มัธยมศึกษา ข้อ 1 
          3.  กลยุทธ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 จุดเน้น ข้อ 3   ICT ต้องเหนือชั้น 
          4.  กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ข้อ 1,2 
ลักษณะของโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ          1. นายอลงกรณ์ จงรักษ์          2. นายจารุวัฒน์ อังกุระศรี 

    3. นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์    4. นางสาวชญาดา อ่อนหวาน 
งบประมาณ    10,000   บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ    1  เมษายน  2563 -  31  มีนาคม  2564 

************************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์ในโลกปัจจุบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ ตลอดเวลา มี

ความยากและง่ายแตกต่างกันไปตามประเภทและชนิดของเทคโนโลยี ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีนักเรียนจำนวนมาก
สามารถสร้างนวัตกรรมไปสู่การใช้งาน หรือจำหน่ายจริงได้ ซึ่งทักษะด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับการเรียนรู้สู่การพัฒนา ประเทศไทยไปสู่ยุคของประเทศไทย 4.0 ที่นักเรียนจะต้อง
พ ัฒนาความคิดสร ้างสรรค ์ เป ็นฐาน Creativity based learning(CBL) ทักษะกระบวนการสะเต ็มศ ึกษา 
STEM  ทักษะการคิดการคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) สู่ทักษะแห่งในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรยีนรู้ 
หลากหลายรูปแบบ สร้างผลงานเชิงนวัตกรรมจากจินตนาการสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างเป็นต้นแบบหรือ แบบจำลอง 
หรือชิ้นงานจริง โดยแนวคิดการสร้างสิ่งต่าง ๆ อาจมาจากเรื่องพื้นฐานไปสู่เรื่องที่ต้องเน้นทักษะอาชีพ สามารถคิด
เพิ่มมูลค่าของผลงานที่ได้ ผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิดสมรรถนะสำคัญ
ดังกล่าวจำเป็นต้องพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านการโค้ดดิ้ง และมีโอกาสฝึกฝนและใช้ งานสื่อ และอุปกรณ์จริง 
รวมทั้งมีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจะได้มีประสบการณ์และ แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาทักษะ
ด้านการโค้ดดิ้ง เพื่อการพัฒนานวัตกรรม โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อ 
อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ  

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้พัฒนาตนเองตามศักยภาพจัดการเรียนการสอน   เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่
พ ัฒนาความคิดสร ้างสรรค ์ เป ็นฐาน Creativity based learning (CBL) ทักษะกระบวนการสะเต ็มศ ึกษา 
STEM  ทักษะการคิดการคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) สู ่ทักษะแห่งในศตวรรษที่ 21 ผ่านการ
เรียนรู้  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ทักษะความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วย
กระบวนสะเต็มศึกษา STEM และ Coding Programming ขึ้นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ความสามารถ และยังส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ นี้ขึ้น 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=609795&Area_CODE=2701
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2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 ผลผลิต (Output) 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เต็มตาม
ศักยภาพ ผ่านกระบวนสะเต็มศึกษา STEM  

2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในกระบวนด้านการคิดการคิดเชิงคำนวณ(Computational 
thinking) ผ่านกิจกรรมการเรียนโค้ดดิ้ง (Coding) 

3. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเป็นต้นแบบด้าน ICT ต้องเหนือชั้น ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านโค้ดดิ้งให้กับนักเรียน สู่นักประดิษฐ์ดิจิทัล 
    2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1.  นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับดี ขึ้นไป 
2.  นักเรียนเกิดทักษะกระบวนด้านการคิดการคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) ผ่านกิจกรรม

การเรียนโค้ดดิ้ง (Coding) ในระดับดี ขึ้นไป 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ทักษะความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ด้วยกระบวนสะเต็มศึกษา STEM และ Coding Programming ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ

ภาค และระดับประเทศ ร้อยละ 80 มีผลการแข่งขันอยู่ในระดับ ดี  
3.2 เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนมีทักษะความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยกระบวนสะเต็มศึกษา STEM และ 
Coding Programming สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในระดับ ดี  ขึ้นไป 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน 
4.1 ขั้นตอน/ระยะเวลาการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 
ขั้นเตรียมการ (P) 
1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

พฤษภาคม 2563 
นายอลงกรณ์ จงรักษ์ 
และคณะกรรมการ 

2. ขั้นดำเนินการ (D)   

2.1 ปฏิบัติงานตามแผน   

- กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนด้านการคิดการคิดเชิง
คำนวณ (Computational thinking) ผ่านห้องเรียน
โค้ดดิ้ง Coding Programming 

พฤษภาคม 2563 
-  มีนาคม 2564 

นายอลงกรณ์ จงรักษ์ 
นางสาวชญาดา 
อ่อนหวาน 

- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านความคิดสร้างสรรค์เป็น
ฐาน Creativity based learning (CBL) ผ่านห้องเรียน
สะเต็มศึกษา STEM Education 

พฤษภาคม 2563 
-  มีนาคม 2564 

นายอลงกรณ์ จงรักษ์ 
นางสาวชญาดา 
อ่อนหวาน 

- กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์เป็น
ฐาน (CBL) ห้องเรียนสะเต็มศึกษาSTEM Young Pilot 
& Robot Coding 

พฤษภาคม 2563 
-  มีนาคม 2564 

นายอลงกรณ์ จงรักษ์ 
และคณะกรรมการ 

3. ขั้นติดตามประเมินผล(C) 
พฤษภาคม 2562 
-  31  มีนาคม 2563 

นายอลงกรณ์  จงรักษ ์  3.1 สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2 ประเมินความพึงพอใจ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
พฤษภาคม 2563 
-  31  มีนาคม 2564 

นายอลงกรณ์  จงรักษ์ 
และคณะกรรมการ 

 4.1 ตรวจสอบผลการดำเนินการ 
 4.2 วางแผนแก้ไขปรับปรุง 

5. สรุปผล และรายงานโครงการ มีนาคม  2564 นายอลงกรณ์  จงรักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=609795&Area_CODE=2701
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=609795&Area_CODE=2701
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
งบประมาณ 10,000 บาท (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุถัวจ่ายได้ทุกรายการ)  

ที ่ รายการ 
งบ 

ประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ ระยะเวลา 

1. การจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดการ
เรียนการสอน Coding with KidBright 

7,000 - - 7,000 
พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2563  

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการด้านการ
คิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) 
ผ่านห้องเรียนโค้ดดิ้ง Coding Programming 

1,000 - - 1,000 
พฤษภาคม 2563 
-  มีนาคม 2564 

3. กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน 
Creativity based learning (CBL) ผ่าน
ห้องเรียนสะเต็มศึกษา STEM Education 

1,000 - - 1,000 
พฤษภาคม 2563 
-  มีนาคม 2564 

4. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้านความคิด
สร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ผ่านห้องเรียนสะ
เต็มศึกษา STEM Young Pilot & Robot 
Coding 

1,000 - - 1,000 กันยายน 2563 

5. สรุปผล และรายงานโครงการ - - - - มีนาคม  2564  
รวม 10,000 - - 10,000  
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
1. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เต็มตามศักยภาพ ผ่าน
กระบวนสะเต็มศึกษา STEM และ Coding Programming คิด
เป็นร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะในกระบวน
ด้านการคิดการคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) ผ่าน
กิจกรรมการเรียนโค้ดดิ้ง (Coding) คิดเป็นร้อยละ 80 

 
-  สังเกตการใช้ห้อง  
- ตรวจผลงาน/โครงงาน 
ของนักเรียน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
1. ผลงาน/โครงงาน
ของนักเรียน 
2. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
3. แบบบันทึกการใช้
ห้อง  

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในระดับดี ขึ้นไป 
2.นักเรียนเกิดทักษะกระบวนด้านการคิดการคิดเชิงคำนวณ 

(Computational thinking) ผ่านกิจกรรมการเรียนโค้ดดิ้ง 
(Coding) ในระดับดี ขึ้นไป 

 
-  สังเกตการใช้ห้อง  
- ตรวจผลงาน/โครงงาน 
ของนักเรียน 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
1. ผลงาน/โครงงาน
ของนักเรียน 
2. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
3. แบบบันทึกการใช้
ห้อง 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีและนำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำวันหรือสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมต้นแบบ ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่อง
กระบวนการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ 

7.2 โรงเรียนเป็นต้นแบบการบริหารจัดการจุดเน้น ICT ต้องเหนือชั้น ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งให้กับนักเรียน สู่นักประดิษฐ์ดิจิทัลต่อไป 

 
ผู้เสนอโครงการ                                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                     
      (นายอลงกรณ์ จงรักษ์)                                               (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา) 
          หัวหน้าโครงการ                                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายสุเทพ ไผ่ล้อม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ            การฝึกทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 
แผนงาน                งานบรหิารงานวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์        1.กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1  
                      2.กลยุทธ์ สพป.สก.1 ข้อที่ 1 
              3.กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่ 
งบประมาณ                   20,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบ      1. นายศราวุธ  พงษ์รักษ์ 
             2. นางกาญจนา  พงษ์รักษ์ 
            3. นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร 
             4 นายโชคชัย  ทศกรณ์ 

************************************************************************************ 
1.หลักการและเหตุผล 
     การจัดการเรียนการสอนในสถานการโควิค-19 ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างต้องดูแลตัวเอง  เว้นระยะห่างสวมใส
หน้าการอนามัย  ซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยจะทำให้การติดเชื้อโรคโควิด-19 อยู่ในเกณฑ์ต่ำ  แต่หน้ากากอนามมัย
มีราคาค่อนข้างแพง  และหายาก  และนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่สามารถจะหาซื้อหน้ากากอนามัยมาใช้
หลายอันได้ 
     โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้  จึงจัดทำโครงการฝึกทำหน้ากากอนามัยแบบ
ผ้าเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปทำหน้ากากอนามัยใช้ในชีวิตประจำวัน   เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว 
 
2.วัตถุประสงค์  

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย 
2. เพ่ือฝึกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 

 
3. เป้าหมาย 
          เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 

   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ทำหน้ากากอนามัยได้ 
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4.กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำโครงการ 1 เม.ย 63 - 10 พ.ค. 63 นายศราวุธ พงษ์รักษ์และคณะ 
2 วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหน้ากาก

อนามัย 
11 พ.ค. 63 – 31 พ.ค. 
63 

 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการททำหน้ากากอนามัยแบบ
ผ้า 

1 มิ.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63 
 

4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรม 1 ก.ค. 63 – 31 ต.ค. 63 
 

5 รายงานโครงการ 31 มี.ค. 64 
 

 

5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 20,000 ( สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ) 
 

ที ่ รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการททำ
หน้ากากอนามัยแบบผ้า 
-จักรเย็บผ้า  6  เครื่อง 
-ผ้าทำหน้ากากอนามัย 
-ยางยืด 
-กรรไกร 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 
 
 
 
  

วัสดุ 
 
 
 
 
20,000 

รวม 
 
 
 
 
20,000 

 
 
 
 
 
 
20,000 

รวมทั้งสิ้น 20,000 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5-6 ทำหน้ากากอนามัยได้ทุกคน 

-  ประเมินพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      นักเรียนสมารถทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้ได้ทุกคน 
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                    ผู้เสนอโครงการ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
              ( นายศราวุธ  พงษ์รักษ์)                  (นางสาวพัชราภรณ์   เดชสุภา ) 
                  หัวหน้าโครงการ                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
แผนงาน งานบริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตหลัก 1. กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 
 2. ยุทธศาสตร์ สพป.สก. 1  ข้อ  2 
 4. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ข้อ  2 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ 1.  นางสาวภาณิตา  ศรีชาหลวง   2.  นางสาวจิรภรณ์  เนาแสง 
 3.  นางดวงใจ  แจ่มเพ็ง   4.  นางฉอเลาะ โคสาสุ 
 5. นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา  6. นางสุพินดา  แดงภักดี 
 7. นางสายสมร  นำลาภ   8. นางสาวปัทมาพร  หนูทอง 
 9. นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์  10. สตท.วรจิตร ห่อดี 
 11. นางลออ  คงกระพันธุ์  12. นางสาวสงกรานต์  กาญกิ่งไพร 
งบประมาณ  40,000         บาท  
ระยะเวลาดำเนินการ       1 เมษายน 2563 - 30  เมษายน 2564 

******************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาเป็นแหล่งแสวงหาความรู้   จึงต้องมีหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่นที่ครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาทุกด้าน  โดยอิงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ประกอบด้วยการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจะต้องวางแผนการดำเนินงาน
เพื ่อพัฒนาผู ้เรียนโดยตรง  ซึ ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร และผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีหลักสูตรสถานศึกษา  และหลักสูตรท้องถิ ่นตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว  แต่เพื่อเป็นการทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนาให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ ่งขึ้น  จึงจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่นข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
ทั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้  มีทักษะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ตลอดจน 
เอกสารประกอบหลักสูตร ตามแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น และองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. จัดทำระเบยีนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับครู 
และนักเรียนได้ศึกษาและรับความสะดวกในการนำมาปรับใช้ในจัดกิจกรรมการเรียนสอน 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้รับการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถ่ิน ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 เชิงคุณภาพ  
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้รับความรู้เกิด

ทักษะชีวิต สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและดำรงตนอยู่ในท้องถิ่น สังคม 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงคณะครูเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

เมษายน 2563 นางสาวภาณิตา ศรีชาหลวง 
นางสาวจิรภรณ์  เนาแสง 
นางสาวสงกรานต์  กาญกิ่งไพร 

2 ดำเนินการการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

เมษายน 2563 นางสาวภาณิตา ศรีชาหลวง 
นางสาวจิรภรณ์  เนาแสง 
นางสาวสงกรานต์  กาญกิ่งไพร 

3 จัดทำระเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก  
โรงเรียน 

กรกฎาคม 2563  ถึง
มีนาคม 2564 

นางสาวภาณิตา ศรีชาหลวง 
นางสาวจิรภรณ์  เนาแสง 
นางสาวสงกรานต์  กาญกิ่งไพร 

4 จัดทำป้ายแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน กรกฎาคม – ตุลาคม
2563   

นางสาวภาณิตา ศรีชาหลวง 
นางสาวจิรภรณ์  เนาแสง 
นางสาวสงกรานต์  กาญกิ่งไพร 

5 จัดหาวิทยากรหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น กรกฎาคม 2563  ถึง
เมษายน 2564 

นางสาวภาณิตา ศรีชาหลวง 
นางสาวจิรภรณ์  เนาแสง 
นางสาวสงกรานต์  กาญกิ่งไพร 

6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน เมษายน 2564 นางสาวภาณิตา ศรีชาหลวง 
นางสาวจิรภรณ์  เนาแสง 
นางสาวสงกรานต์  กาญกิ่งไพร 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ     40,000       บาท 
 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ชี้แจง
การทบทวน ปรับปรุงและ
พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น 

- 
 
 
 
 

- 4,000 4,000 - 4,000 

2 ค่าวิทยากรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- - 4,000 4,000 - 4,000 

3 ค่าทำป้ายแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

- - 8,000 8,000 - 8,000 

4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ  - - 24,000 24,000 - 24,000 
รวม - - 40,000 40,000 - 40,000 

 
 หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ   
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่มี 
องค์ประกอบครบถ้วน มีความชัดเจนและตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
3. ผู้เรียนมีทักษะ มีความรู้จากวิทยากรท้องถิ่น 

- หลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่น 
- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบประเมิน 
- สรุปรายงานโครงการ 
 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้รับ
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สามารถนำความรู้ ทักษะชีวิตจากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

2. ครูผู้สอนและนักเรียนให้มีความรู้ มีทักษะ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น และองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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                  ผู้เสนอโครงการ                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
        (นางสาวภาณิตา   ศรีชาหลวง )                                      (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา) 
                  หัวหน้าโครงการ                                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(นายสุเทพ   ไผ่ล้อม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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โครงการ                            การพัฒนาการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 

แผนงาน                            งานบริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธ์                      1. กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 

                                      2. กลยุทธ์ สพป.สก.1 ข้อที่ 1,3 

                                      3. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ข้อที่ 2 

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง 

งบประมาณที่ใช้                   5,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ             นางสาวถานมาศ  โปร่งจิตต์   และนายโชคชัย  ทศกรณ์ 

ระยะเวลาดำเนินการ             1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 

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

1.หลักการและเหตุผล 

         นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและ
ด้อยโอกาส มีความรู้ทักษะแห่งยุคโลกควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้มีความรู้
สู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทำงาน 
         โรงเรียนจึงจัดทำโครงการเพ่ือสนองนโยบาย พัฒนาความสามารถการเรียนรู้ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษ นักเรียนที่มีการพัฒนาล่าช้า มีปัญหาการเรียนรู้ บกพร่องทางสติปัญญา และร่างกายให้มี
ความสามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข 
 

2.วัตถุประสงค ์
       1. เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
       2. ผู้ปกครองเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน  และมีความพึงพอใจในการรั บ
บริการและส่งเสริมการเรียนของนักเรียน 
       3. เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียน ครู และผู้บริหารเห็นความสำคัญของนักเรียนที่มีความบกพร่องใน 
 ด้านต่างๆ 
 

3.เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

2. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน  และมีความพึง
พอใจในการรับบริการและส่งเสริมการเรียนของนักเรียน 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนที่มคีวามบกพร่องในด้านต่างๆได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และมีการพัฒนาที่ดีข้ึน  
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4.ขั้นตอนวิธีดำเนินการ 

วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (2563) ผู้รับผิดชอบ 

เมย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-  ประชุมคร ู
-  กำหนดแนวทางใน
การดำเนินงานและ
มอบหมายงาน 

            คณะครู

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

 

ขั้นดำเนินการ (D) 
- เสนอโครงการต่อ 
โรงเรียน 
-ดำเนินการตามแผนที่
กำหนด 

            คณะครู

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

 

ขั้นประเมินผล (C) 
 - ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ดำเนินงานให้ผู้บริหาร
ทราบ 

            คณะครู

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

 

ขั้นปรับปรุง/พัฒนา (A) 
- นำผลการประเมินมา
ปรับปรุง/พัฒนา ให้เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

            คณะครู

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
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กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ตกแต ่ งห ้อง  (ม ุมการศ ึกษาพ ิ เศษ ) ให ้มี

บรรยากาศที่เอื ้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

- จัดหาอุปกรณ์สำนักงานและตกแต่ง
บรรยากาศในห้องการศึกษาพิเศษ 

- จัดทำแบบฝึกซ่อมเสริม  

1  เมษายน  2563  -  
31  มีนาคม  2564 

1. นางสาวถานมาศ  โปร่งจิตต์ 
2. นายโชคชัย  ทศกรณ์ 
 

2. คัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านต่างๆชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 

- ประชุมคณะทำงาน 
- วางแผนการดำเนินงานตามขั้นตอน 
- จัดทำแบบคัดกรองแจกให้แก่ 

ครูประจำชั้น 
- กรอกข้อมูลผ ่านระบบ IEP Online 

เพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา 

1-10 สิงหาคม 2563 1. นางสาวถานมาศ  โปร่งจิตต์ 
2. นายโชคชัย  ทศกรณ์ 
 

3. 
 
 
 
 

บริการและจัดกิจกรรมห้องการศึกษาพิเศษที่
ส่งเสริมการอ่านการเขียนสำหรับเด็กพิเศษ 

- ประชุมคณะทำงานแบ่งงานรับผิดชอบ 
- ด้านการบริการ การยืม การคืน สื่อ

การสอนเด็กพิเศษ 
- การลงทะเบียนหนังสือ สื่อ นักเรียน

พิเศษ 
- จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล ( IEP ) 
- จัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคล (IIP) 
- แจกแบบฝึกซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงาน 

11 สิงหาคม 2563   
 
 

1. นางสาวถานมาศ  โปร่งจิตต์ 
2. นายโชคชัย  ทศกรณ์ 
 
 
 

4. ประเมินความก้าวหน้าและประเมินความพึง
พอใจ 

1  กันยายน 2563  -  
31  มีนาคม  2564 

1. นางสาวถานมาศ  โปร่งจิตต์ 
2. นายโชคชัย  ทศกรณ์ 
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5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 5,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ จำแนกตามหมวดรายการ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 
1.1 ค่าจัดทำเอกสาร สื่อ 
แผนการจัดการศึกษา 

- - 3,500 3,500 - 3,500 

2 กิจกรรมที่ 2 
2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์  
 

- - 1,500 1,500 - 1,500 

 รวม - - 5,000 5,000 - 5,000 
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

6.การประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถเรียน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

สอบถาม 
            ประเมิน 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

2.ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองเห็นความสำคัญ
และให ้ความร ่วมม ือในการช ่วยเหลือ
นักเรียน   และมีความพึงพอใจในการรับ
บริการและส่งเสริมการเรียนของนักเรียน 

การสังเกต การสำรวจ แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        1. นักเรียนที่มีความบกพร่อง ได้รับการคัดกรองเพื่อการดูแล ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ ส่งผล

ให้นักเรียนรู้จักแก้ไขปัญหาด้วยตนเองสามารถเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

        2. ผู้ปกครองเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน และมีความพึงพอใจในการรับ

บริการและส่งเสริมการเรียนของนักเรียน 

2. สร้างความตระหนักให้นักเรียน ครู และผู้บริหารเห็นความสำคัญของนักเรียนที่มีความบกพร่องอัน 

จะก่อให้เกิดการพัฒนาทางการเรียนที่สูงขึ้นแก่นักเรียน   
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                     ผู้เสนอโครงการ                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
             (นางสาวถานมาศ  โปร่งจิตต์)                                      (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา) 
                  หัวหน้าโครงการ                                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

(นายสุเทพ   ไผ่ล้อม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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โครงการ                 งานทะเบียน 
แผนงาน                  งานบริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์              สมศ. มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ที่ 5 
                              กลยุทธ์ที่  สพฐ. ข้อที่ 1 
                               กลยุทธ์ สพป.สก.1 ข้อที่ 2,6,7 
                               มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณที่ใช้             10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       1. นางสาววาสนา มิ่งอรุณ    2. นางสาวพนิดา   คำคม 

  3. นางสมสนิท   สารรัมย์    4. นางสาวสุริษา  สุขจันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ        1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 

******************************************************************************************* 
1.หลักการและเหตุผล 
          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้มี
คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของ แต่ละระดับการศึกษา โดยยึดหลักความมี
เอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ กาหนดจุดหมายที่เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวม 
12 ปี สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ซึ่งถือเป็น
มาตรฐานที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้
สถานศึกษาจดัหลักสูตรได้ยืดหยุ่นทั้งด้านเนื้อหาสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้ โดยมีหลักการวัดผลประเมินผลที่
สอดคล้องกับมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 กล่าวคือ การวัดผลตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการปฏิบัติประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนด้วยวิธีการที่หลากหลายต่อเนื่องควบคู่ไปกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น ดังนั้นงานทะเบียนจึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น 
 

2.วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพตามขอบข่ายภารกิจงานวิชาการ 
 

3.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. เพ่ือให้มีวัสดุ – อุปกรณ์เพียงพอรองรับงานทะเบียน 
2.เพ่ือให้การดาเนินงานในงานพัฒนางานทะเบียนดำเนินไปอย่างถูกต้องเป็นระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
3. เพ่ือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อใช้บริการได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานวิชาการงานทะเบียนในระดับมากขึ้นไป 
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4.วิธีการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการการเนินงานขออนุมัติโครงการและ
กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

1 เม.ย. 2563 ครูวาสนา ครูพนิดา 
ครูสมสนิทย์ ครูสุริษา 

2. จัดหาทรัพยากรในการดาเนินงาน 18 พ.ค. 2563- 22ก.ค.
2563 

ครูวาสนา ครูพนิดา 
ครูสมสนิทย์ ครูสุริษา 

3. ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ -จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สาหรับงาน
วิชาการทะเบียน 

23 ก.ค.2563- 15 ต.ค.
2563 

ครูวาสนา ครูพนิดา 
ครูสมสนิทย์ ครูสุริษา 

4. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงาน 16 ต.ค.2563-10 ก.พ.
2564 

ครูวาสนา ครูพนิดา 
ครูสมสนิทย์ ครูสุริษา 

5. ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน 11 ก.พ.2564-31 มี.ค.
2564 

ครูวาสนา ครูพนิดา 
ครูสมสนิทย์ ครูสุริษา 

 
5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 10,000 บาท 
ที ่ กิจกรรม/รายการ จำแนกตามหมวดรายการ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 จัดซื้อแบบ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 
(ประถมศึกษา) 

- - 5,000 5,000 - 5,000 

2 จัดซื้อแบบ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 
(มัธยมศึกษา) 

- - 5,000 5,000 - 5,000 

 
รวม - - 10,000 10,000 - 10,000 

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6.การประเมิน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.ความพึงพอใจ
ต่อ งานทะเบียน 

ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจต่องานทะเบียน 

- สอบถามจากนักเรียน , คณะครูใน
โรงเรียน , ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อขอ
ใช้บริการ 

- 
แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งานสานักงานทะเบียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล 
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    ผู้เสนอโครงการ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
            (นางสาววาสนา   มิ่งอรุณ)                       (นางสาวพัชราภรณ์   เดชสภุา) 
              หัวหน้าโครงการ                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายสุเทพ   ไผ่ล้อม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ        ส่งเสริมและพัฒนาทักษะงานอาชีพ 
แผนงาน            วชิาการ 
สนองกลยุทธ์        สพฐ. ข้อ 1   สพป.สก ข้อ 1,4    โรงเรียน ข้อ 1 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง (โครงการใหม่) 
งบประมาณที่ใช้        30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายพรรณนรินทร์  ศรีเพ็ชร์ 2.นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง      
ระยะเวลาดำเนินการ    1 เมษายน 2563  –  31 มีนาคม 2564 

************************************************************************************ 
1. หลักการและเหตุผล 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 6    กล่าวว่า 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การ
จ ัดการเร ียนรู ้จึ งต้องจัดให ้สอดคล้องกับการเปลี ่ยนไปของส ังคมและหลักส ูตร  เพื ่อพัฒนาให้ผ ู ้ เร ียนมี
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพตลอดจนการเพิ่มทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บุคลากรมีความเป็นครูมืออาชีพ และมีสื่ออุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ความเป็นสากล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
พ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้ เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ 
มาใช้ประโยชน์ในการทำงาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อ การทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมี
ความสุข ดังนั้นมีความจำเป็นที่ สถานศึกษาจะต้องจัดการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ในเรื ่องของอาชีพให้กับ
ผู้เรียน   

    ดังนั้น  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของงานอาชีพให้กับผู้เรียน
เกิดคุณสมบัติดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้
ทักษะชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ได้พบเห็นและศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษา และสร้างแนวทางค้นพบความถนัด ความสนใจ และมีทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ ให้

สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน 
2. เพ่ือศึกษา สร้างและพัฒนาทักษะงานอาชีพ ด้านการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน

และสถานศึกษา 
3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยการใช้งานอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน

และสถานศึกษา 
4. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้แนวทางค้นพบความถนัด ความสนใจ และทัศนคติต่อการ

ประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน 
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5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดย 
การใช้งานอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา  และความพึงพอใจต่อแนวทางค้นพบความถนัด 
ความสนใจ และทัศนคติต่อการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการงานอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
        3.1.2. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมงานอาชีพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางค้นพบความถนัด 
ความสนใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทักษะการทำงานใน

การประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง 
2.นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมโครงการฯมีความ 
พึงพอใจต่องานอาชีพ 
3.นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค้นพบความถนัด ความสนใจ และมี

ทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับบริบทของตนเอง  
 
4.  กิจกรรมหลัก/งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

แหล่งสนับสนุน
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กิจกรรมการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย 

120 
คน  

100 10,000 - 10,000 

2. มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กิจกรรมการเลี้ยง
ปลาในกระชัง 

90 คน 100 10,000 - 10,000 

3. มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงเห็ดในโรงเรือน 

90 คน 100 10,000 - 10,000 

รวมเงิน 30,000 
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5.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

รายการกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แต่งตั้งคณะทำงาน พ.ค. 63 

30,000 
นายพรรณนรินทร์ ศรีเพ็ชร ์

และคณะครูสายชั้น
มัธยม  

ประชุมคณะทำงาน พ.ค. 63 

กำหนดระยะเวลาการทำกิจกรรม พ.ค. 63 

จัดเตรียมเอกสาร/สถานที่ทำกิจกรรม พ.ค. 63 

ประชาสัมพันธ์นักเรียน/เตรียมการ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

มิ.ย. 64 

นำนักเรียนลงมือประกอบกิจกรรม ก.ค.  63 –ก.พ. 
64 

สรุปประเมินผลและรายงาน มี.ค. 64 
                    

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น    ทำเป็นและ

แก้ปัญหาเป็น การเรียนรู้สู่อาชีพ  
4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน

ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต 

สังเกต 
 
สอบถามตอบ
คำถาม 

แบบสังเกต 
 
แบบสอบถาม แบบ
บันทึก 

  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
2. นักเรียนตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต 
4. นักเรียนเรียนรู้การประกอบอาชีพ  
                                                               

 ผู้เสนอโครงการ                           ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                                             
     (นายพรรณนรินทร์  ศรีเพ็ชร์)                                       (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา) 
                 หวัหน้าโครงการ                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายสุเทพ  ไผ่ล้อม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ         โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ  
แผนงาน            งานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที่            สมศ. มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ที่ 5 
                              กลยุทธ์ที่  สพฐ. ข้อที่ 1 
                               กลยุทธ์ สพป.สก.1 ข้อที่ 2,6,7 
                               มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3 
ลักษณะโครงการ           ตอ่เนื่อง 
งบประมาณที่ใช้            97,704   บาท         
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางละออ  คงกระพันธุ์ นางสาวพนิดา คำคม และคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ     18 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน   2564 

******************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล 
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการ
สอนได้ตามปกติ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้สถานศึกษานำระบบการเรียนการสอน
ทางไกลมาใช้กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนในระบบ On 
Air  Online Onsite ไปปฏิบัติเพราะมีความเชื่อว่าการศึกษาต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนั้นการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพครูจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ตามแนวคิดของ สพฐ. ครูจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน (BWD)  ใช้ ICT  เพ่ือการสอนและการสนับสนุนการสอน และสร้างวินัยเชิง
บวก (Positive Discipline) เพื่อสนองแนวคิดของ สพฐ. โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จึงได้มีนโยบายให้ครูทุกคน
ดำเนินการพัฒนาห้องเรียนของตนเองให้ไปสู่ห้องเรียนคุณภาพในปัจจุบันและอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนา
ห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับให้ผู้เรียนได้ใช้ในศึกษา ค้นคว้า พัฒนาตนเอง อันจะส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนและโรงเรียนสูงขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพ 
2.2 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

          3.1.1 มุมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนอย่างน้อย 1 จุด 
         3.1.2 บอร์ดให้ความรู้และป้ายนิเทศต่างๆ จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                      3.1.3 มีการจัดทำเอกสารประจำห้องเรียนอย่างเป็นระบบ ตรงตามหลักสูตร 

         3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ห้องเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 

            3.2.2 มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสื่อเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ 
  3.2.3 เอกสารประจำชั้นเรียนทุกอย่างเป็นระบบ เรียนร้อยเป็นปัจจุบัน 



127 
 

4. กิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการ เมษายน 2563 บุคลากรทุกคน 

2 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม 2563 นางละออ  คงกระพันธุ์ 
3 กิจกรรมที่ดำเนินการ มีดังนี้ 

3.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือตกแต่ง 
      ห้องเรียน 
3.2 ดำเนินการตกแต่งห้องเรียน 
 
3.3 จัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์ในการเรียน        
      การสอน 
3.4 จัดซื้อเอกสารประจำห้องเรียน 
3.5 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ  
      เดือนละ 1 ครั้ง  
3.6 กิจกรรม 1 ครู 2 สื่อการสอน/เดือน 
3.7 กิจกรรม 1 ครู 1งานวิจัยในชั้นเรียน 

 
1 พฤษภาคม 2563 

 
1 มิถุนายน 2563 

 
16 พฤษภาคม 2563 

 
10 พฤษภาคม 2563 

 
มิถุนายน2563 – มีนาคม 

2564 
 

กุมภาพันธ์ 2564 

 
นางละออ  คงกระพันธุ์ 
 
บุคลากรทุกคน 
 
นางละออ คงกระพันธุ์ 
 
นางละออ คงกระพันธุ์ 
ผอ. /รอง ผอ. 
หน.กลุ่ม/หน.สายชั้น 
บุคลากรทุกคน 
บุคลากรทุกคน 

4 ประเมินโครงการ 25 มีนาคม 2564 นางละออ คงกระพันธุ์ 

5 สรุปผลการดำเนินโครงการ 30 มีนาคม 2564 นางสาวพนิดา คำคม 

6 รายงานผลการดำเนินโครงการ 31 มีนาคม 2564 นางละออ คงกระพันธุ์ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 97,704 บาท 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม/ รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนและห้อง
พิเศษ จำนวน 10 ห้องๆละ 4,000 
บาท/ปี 

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

2 จัดซื้อเอกสารประจำชั้นเรียน  - - 10,000 10,000 - 10,000 
3 ค่าวัสดุ/ ครุภัณฑ์  

- กระดาษ A4 ทำแบบทดสอบ 
- กระดาษคำตอบ 

- - 20,000 20,000 - 20,000 

4 จัดซื้อโทรทัศน์ห้องเรียนละ 1 เครื่อง 
จำนวน 1 ห้องเรียน 

- - 20,000 20,000 - 20,000 

5 อ่ืนๆ 
  

7,704 7,704 - 7,704 

                  รวมทั้งสิ้น - 
 

97,704 97,704 - 97,704 
 

6.การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.มีสื่อประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เหมาะสมสำหรับการ
เรียนการสอน 

- การเยี่ยม
ห้องเรียน 

-แบบประเมิน
ห้องเรียน 

2.มีสื่อด้านเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การนิเทศการสอน - แบบนิเทศการสอน 

3. รายงานผลการดำเนินโครงการ แบบสังเกต/ 
สอบถาม 

แบบประเมิน
โครงการ 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ทุกห้องเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้และจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7.2 มีการจัดทำป้ายนิเทศต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ครบถ้วนห้องเรียนมีความสะอาด สวยงาม          

     7.3 จัดทำเอกสารธุรการห้องเรียน แบบงานงานคุณภาพผู้เรียน ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
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    ผู้เสนอโครงการ                           ผู้เห็นชอบโครงการ  

                                                                             
(นางละออ  คงกระพันธุ์)          (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา) 

                 หวัหน้าโครงการ                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(นายสุเทพ  ไผ่ล้อม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ      โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
แผนงาน          งานบริหารงานวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์     
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ        40,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ        1. นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง      2. นางสิริมา   พ่วงศรี 
              3. นางรวิวรรณ  กลิ่นชาติ           4. นายโชคชัย  ทศกรณ ์
           5. นางสาวนิภารัตน์  ถาดทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ    1  เมษายน  2563  -  31  มีนาคม  2564 

************************************************************************************* 
1.หลักการและเหตุผล 

     การอ่าน มีความสำคัญอย่างมากในการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ทางวิชาการและการรับรู้ข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพของประชากร แต่
ปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีนิสัยรักการอ่าน และไม่รู้จักใช้การอ่านเพื่อพัฒนาจิตใจของตนเอง ดังนั้นห้องสมุดซึ่ง
เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงเรียน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการห้องสมุด ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
แรงกระตุ้น จูงใจ เสริมความรู้สึกให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ และร่วมกิจกรรม โดย
ดำเนินการจัดทำในรูปแบบของโครงการห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งในโครงการจะเน้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย
และต่อเนื่อง เพ่ือให้ห้องสมุดการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ตามโครงการห้องสมุดมีชีวิต กอปรกับ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีความสำคัญที่สุด จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า เป็น
คนคิดเป็น ทำเป็น มีนิสัยรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียน ครู และผู้บริหารเห็นความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรัก  การอ่าน
ตลอดจนให้การอ่านนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
    2.เพ่ือสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน ครูและผู้บริหารร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อย่างต่อเนื่อง 
    3. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและยกระดับความสามารรถในการอ่านของนักเรียน ครูและผู้บริหาร 
 

3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  สื่อต่างๆ  และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในระดับดีข้ึนไป 

2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมใน
ระดับดีข้ึนไป 

        เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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4. วิธีการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ (2563) ผู้รับผิด 
ชอบ เมย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

ขั้นเตรียมการ 
(P) 
-  ประชุมคร ู
-  กำหนด
แนวทางในการ
ดำเนินงานและ
มอบหมายงาน 

            
คณะครู
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ห้องสมุด  

ขั้นดำเนินการ 
(D) 
- เสนอโครงการ
ต่อโรงเรียน 
-ดำเนินการตาม
แผนที่กำหนด 

            
คณะครู
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ห้องสมุด  

ขั้นประเมินผล 
(C) 
 - ประเมินผล
และรายงานผล
การดำเนินงาน
ให้ผู้บริหาร
ทราบ 

            
คณะครู
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ห้องสมุด  

ขั้นปรับปรุง/
พัฒนา (A) 
- นำผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุง/
พัฒนา ให้เอ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนการสอน
และการเรียนรู้
ของนักเรียน 

            
คณะครู
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ห้องสมุด  
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5.กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมห้องสมุดเฉลิมราช
กุมารี  (ระดับชั้นประถมศึกษา) 

1. กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 

2. กิจกรรมสุดยอดนักอ่าน 
3. กิจกรรมแฟนพันธ์แท้

ห้องสมุด 
4. กิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน 
5. คัดเลือก  จัดหา หนัง

สื่อ   สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
6. ตกแต่งห้องสมุดภายใน

และภายนอก/จัดมุม
เทคโนโลยี (ICT) 

7.  รายงานกิจกรรม/
โครงการ 

1  เมษายน  2563  -  31  มีนาคม  2564 1. นางสิริมา พ่วงศร ี                    
2. นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง 
3. นางรวิวรรณ  กลิ่นชาติ            
4. นายโชคชัย  ทศกรณ ์
5. นางสาวนิภารัตน์  ถาดทอง  

2 กิจกรรมห้องสมุดปทุมาบรรณา
ลัย (ระดับช้ันมัธยมศึกษา) 

1. กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 

2. กิจกรรมสุดยอดนักอ่าน 
3. กิจกรรมแฟนพันธ์แท้

ห้องสมุด 
4. กิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน 
5. คัดเลือก  จัดหา หนัง

สื่อ   สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
6. ตกแต่งห้องสมุดภายใน

และภายนอก/จัดมุม
เทคโนโลยี (ICT) 

7.  รายงานกิจกรรม/
โครงการ 

1  เมษายน  2563  -  31  มีนาคม  2564 1. นางสิริมา พ่วงศรี                     
2. นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง 
3. นางรวิวรรณ  กลิ่นชาติ            
4. นายโชคชัย  ทศกรณ์ 
5. นางสาวนิภารัตน์  ถาดทอง 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 40,000  บาท 

ที ่ รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมห้องสมุดเฉลิมราช
กุมารี              (ระดับชั้น
ประถมศึกษา) 
- จัดหา หนังสื่อ วารสาร  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง
ป้ายนิเทศ  
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- กระดาษ A4  
- กระดาษปกการ์ดสี  
- หมึกเครื่องปริ้น 
- ไวนิล 
- แลกซีนขนาด 1.5 นิ้ว 
- รางวัลในการจัดกิจกรรม 

  
20,000 20,000 

 
20,000 

2 กิจกรรมห้องสมุดปทุมาบรรณาลัย 
(ระดับชั้นมัธยมศึกษา) 
- จัดหา หนังสื่อ วารสาร  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง
ป้ายนิเทศ  
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- กระดาษ A4  
- กระดาษปกการ์ดสี  
- หมึกเครื่องปริ้น 
- ไวนิล 
- แลกซีนขนาด 1.5 นิ้ว 
- รางวัลในการจัดกิจกรรม 

  
20,000 20,000 

 
20,000 

รวม 
  

40,000 40,000 
 

40,000 
หมายเหตุ    สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องสมุด ประเมินผลความพึงพอใจ แบบประเมินผล
ความพึงพอใจ 

• ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่รักการอ่าน แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้สื่อต่างๆ  และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในระดับดีข้ึนไป 

• ร้อยละ85ของผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่านฟังดูพูด
เขียนและตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมใน
ระดับดีข้ึนไป 

• แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
นักเรียน 

• สถิติการเข้าใช้
บริการห้องสมุด 

• แบบบันทึกการ
อ่านของนักเรียน 

- แบบประเมิน 
- สถิติการเข้าใช้
บริการห้องสมุด 
- แบบบันทึกการ
อ่าน 
  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. สร้างความตระหนักให้นักเรียน ครู และผู้บริหารเห็นความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านตลอดจน
ให้การอ่านนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
    2. สามารถสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน ครูและผู้บริหารร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่าง
ต่อเนื่อง 
    3. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและยกระดับความสามารรถในการอ่านของนักเรียน ครูและผู้บริหาร 
     
                    ผู้เสนอโครงการ                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
             (นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง)                            (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา) 
                      หวัหน้าโครงการ                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายสุเทพ  ไผ่ล้อม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 

 
 
 
 



135 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบรหิารการเงนิ 
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โครงการ   บริการงานการเงิน-พัสด ุ
แผนงาน                    งานบริการงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร์ 1. กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่1 

                               2. กลยุทธ์ สพป.สก.1 ข้อ 1 

                               3. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อ1 

ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณที่ใช้            40,000   บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์ 

2. นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร 
3. นางสาวภาณิตา  ศรีชาหลวง 
4. นางสาววิไลลักษณ์ เงินสมบัติ 
5. นางสาวอรจิรา สุวิเศษ 
6. นางธัญญาลักษณ์ หลงชิน 
7. นางสาวจิราพร มณีจอม 
8. นางสาวสุนิสา สัมโมทย์ 

ระยะเวลาดำเนินการ 1  เมษายน 2563 – 31 มีนาคม  2564 
*************************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นหน่วยงานย่อยซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี พัสดุ การบริหารดังกล่าวต้อง
ดำเนินไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ แต่จากการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาพบว่าครู
มีหน้าที่หลักคืองานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการเงินและพัสดุเป็นงานพิเศษที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการจัดทำหลังเวลาราชการทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ขาดความ
มั่นใจ อีกทั้งการปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ธุรการและงานบริหารจัดการ โรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุและธุรการ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงาน
ของทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย ให้สามารถดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให้ดำเนินการอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 2. เพ่ือพัฒนาการเงินและพัสดุของโรงเรียน และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน 
 3. เพ่ือดำเนินการซ่อมบำรุงสื่อเทคโนโลยี 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
  1. ระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได้ในระดับดี 
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  2. ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้องงานธุรการ การเงินและพัสดุได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระดับดี 

   3. สถานศึกษามีทะเบียนสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี 

  4. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในสภาพดีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี 

 3.2 ด้านคุณภาพ 

  โรงเรียนอนุบาลอนุบาลวังสมบูรณ์ มีระบบการเงิน การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มี
ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 

4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผนงาน/โครงการ/คณะทำงาน พฤษภาคม 2563 นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์และคณะ 
2. พัฒนาระบบงานการเงิน-พัสดุ 

  - งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  - งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - งานบัญช ี
  - งานการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตลอดปีการศึกษา นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์และคณะ 

3. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และบริการ
สนับสนุนงานอื่นๆ 
  - การจัดหาวัสดุสำนึกงาน 
  - ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  - การบริหารด้านเอกสาร 

ตลอดปีการศึกษา นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์และคณะ 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน งบประมาณ วัสดุ รวม 

1. จัดหาวัสดุในการปฏิบัติงาน 
  - กระดาษ A4 
  - หมึก(เติม) 
  - ตลับหมึก 

- 
 
 
 

- 
 
 

 

15,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

- 
 

15,000 
 

2. ซ่อมครุภัณฑ์ 
  - คอมพิวเตอร์ 
  - เครื่องปริ้น 

  25,000 25,000  25,000 

รวมเงิน - - 40,000 40,000 - 40,000 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือประเมินผล 
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร การเงิน – พัสดุ และ
ระบบงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

- แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
- หลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- เอกสารทางการเงิน-พัสดุ 

- แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
- หลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
เอกสารทางการเงิน-พัสดุ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 งานการเงิน/พัสดุ สามารถพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และการให้บริการด้านอ่ืนๆให้ทันเวลา รวดเร็ว 

 

               ผู้เสนอโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 

       (นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์)                                (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสภุา)  
             หัวหน้าโครงการ          รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
 

             ผู้อนุมัติโครงการ 
 

( นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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โครงการ   จัดหาเครื่องแบบนักเรียน 
แผนงาน                    งานบริหารงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร์ 1. กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 

                               2. กลยุทธ์ สพป.สก.1 ข้อ 2 

                               3. กลยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อ.2,5 

ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่ 
งบประมาณที่ใช้           481,770 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร 
   นางสาวจิราพร  มณีจอม 
ระยะเวลาดำเนินการ 1  เมษายน 2563 – 31 มีนาคม  2564 

***************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวด 3 มาตรา 49 ได้บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อม
มีสิทธิเสมอกันในการับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที ่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั ่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พุทธศักราช2553 
มาตรา10วรรค1 ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” โดยที่รัฐบาลได้กำหนด
เป็นนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว 

 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้รับงบประมาณเพื ่อรองรับนโยบาย การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังได้จัดโครงการสนองนโยบาย คือ โครงการจัดทำ
เครื่องแบบนักเรียน 

2. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือจัดงบประมาณสนับสนุนค่าเครื่องแบบให้กับนักเรียนทุกคน 
3.เป้าหมาย 
 นักเรียนทุกคนได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 

4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
1. มอบค่าเครื่องแบบนักเรียนให้นักเรียน 
2. ติดตามหลักฐานการจ่ายเงิน 

3. ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 

มิ.ย. 2563 
 

ก.ค. 2563 – 31 ส.ค. 2564 
 

ก.ค. 2563 – 31 ส.ค. 2564 

ครูประจำชั้น 
นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร 
นางสาวจิราพร  มณีจอม 
นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร
นางสาวจิราพร  มณีจอม 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. มอบค่าเครื่องแบบให้กับนักเรียน - 
 
 

 

- 
 
 
 

 

481,770 
 

 

481,770 
 

 

 

- 
 

 

รวมเงิน - - 481,770 481,770 - 481,770 
 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Output) 
1. นักเรียนได้รับงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน 

- ตรวจสอบ แบบหลักฐานการจ่ายเงิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนตามความต้องการ 

2. นักเรียนทุกคนได้รับงบประมาณสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

- ตรวจสอบ -แบบหลักฐานการจ่ายเงิน 
-ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนทุกคนได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าเครื่องนักเรียน 

 

               ผู้เสนอโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
       (นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร)                                (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสภุา)  
             หัวหน้าโครงการ          รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 

 
       ( นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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โครงการ   จัดหาสื่อการเรียนรู้(หนังสือเรียน) 
แผนงาน                    งานวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ 1. กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 3 

                               2. กลยุทธ์ สพป.สก.1 ข้อ 1 

                               3. กลยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อ.2,5 

ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่ 
งบประมาณที่ใช้           771,710 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์ 

นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร 
นางสาวจิราพร  มณีจอม 
นายพงษ์ศักดิ์  เรตสันเทียะ 

ระยะเวลาดำเนินการ 1  เมษายน 2563 – 31 มีนาคม  2564 
****************************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศท่ีสถานศึกษาต้องนำ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไปจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณ์ตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตร โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและสิ่ง
ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลของผู้เรียนก็คือหนังสือเรียน 
  ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดให้มีคณะกรรมการเลือกสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีเนื้อหาสาระเหมาะสมตรงตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดซื้อสื่อหนังสือเรียนให้แก่ผู้เรียนทุกชั้นมีไว้ศึกษาค้นคว้าครบทุกคน 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมครบทุกคน และมีเนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาไว้
ใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของในแต่ละชั้นเรียน 
 

3.เป้าหมาย 
3.1 ผู้เรียนมีสื่อหนังสือที่ดีเหมาะสมตรงตามหลักสูตรไว้ศึกษาค้นคว้า 
3.2 ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ด้วยสื่อการเรียนรู้หนังสือเรียนที่ดี 
3.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของโรงเรียน     
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4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสื่อหนังสือเรียน
และกรรมการจัดซื้อจัดหาสื่อหนังสือเรียน 

มี.ค. 2563 
ผู้บริหารโรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้ง

ผู้ดำเนินการ 
2. ดำเนินการจัดซื้อ 

เม.ย. 2563 
นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์ 
นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร 
นางสาวจิราพร  มณีจอม 

3. ประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้หนังสือเรียน 
ส.ค. 2563 

นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์ 
นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร 
นางสาวจิราพร  มณีจอม 

9. สรุปโครงการ 

ก.ย. 2563 

นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์ 
นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร 
นางสาวจิราพร  มณีจอม 

นายพงษ์ศักดิ์  เรตสันเทียะ 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 771,710  บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จัดซื้อหนังสือเรียนตาม
จำนวนนักเรียน 

- - 771,710 771,710 - 771,710 

รวมเงิน - - 771,710 771,710 - 771,710 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต(Output) 
1.ผู้เรียนมีสื่อหนังสือเรียนที่เหมาะสมตรงตาม
หลักสูตร 

 
-ประเมินความพึงพอใจ 
-ประเมินการใช้สื่อ 

 
- หลักฐานการจัดซื้อ 

2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโรงเรียน -วัดและประเมินผล -แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์(Outcomes) 
1.ผู้เรียนมีความพึงพอใจสื่อหนังสือเรียน 

  
-แบบประเมิน 

2.ผู้เรียนนำสื่อหนังสือเรียนไปใช้ค้นคว้าได้ตรงตาม
เนื้อหาสาระของหลักสูตร 

-ประเมินการใช้สื่อ -แบบประเมิน 

3.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าของ
โรงเรียน 

-วัดและประเมินผล -แบบทดสอบ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ผู้เรียนมีสื่อหนังสือเรียนที่เหมาะสมตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถนำไปใช้ศึกษาค้นคว้า
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

 7.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของโรงเรียนเนื่องจากสื่อหนังสือเรียนมีคุณภาพ 

 
               ผู้เสนอโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

      (นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์)                                (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสภุา)  
             หัวหน้าโครงการ          รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
 

    ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
( นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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โครงการ   จัดหาอุปกรณ์การเรียน 
แผนงาน                    งานบริหารงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร์ 1. มาตรฐาน สพฐ. ข้อ 11 

                               2. กลยุทธ์ สพป.สก.1 ข้อ 1 

                               3. กลยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อ.2,5 

ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่ 
งบประมาณที่ใช้            470,160  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิราพร  มณีจอม 

นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร 
ระยะเวลาดำเนินการ 1  เมษายน 2563 – 31 มีนาคม  2564 

************************************************************************************ 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการลดรายจ่าย และลดค่าครองชีพของประชาชน โดยสนับสนุนงบประมาณ
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และสนับสนุนผุ ้ด้อยโอกาสเป็นค่าปัจจัยพื ้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อสร้างและสนับสนุนทางการศึกษาให้กับ
ประชาชน ทุกคนได้มีโอกาสเรียนฟรีกันอย่างทั่วถึง และเพื่อลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ฉะนั้นทาง
โรงเรียนจึงต้องมีการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวให้กับนักเรียนทุกคน 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพ่ือสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอย่างท่ัวถึง 
 2.2 เพ่ือลดภาะค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
 2.3 เพ่ือจัดระบบการเบิก-จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินและพัสดุ 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์จำนวน 1,309 คน ได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  

ครบทุกคน(100%) 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนลดภาระค่าใช้จ่าย 

  3.2.2 ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และมีคุณภาพสูงขึ้น     
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4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ พ.ค. 2563 นางสาวจิราพร  มณีจอม 
นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร 

2. แต่งตั้งคณะทำงาน พ.ค. 2563 นางสาวจิราพร  มณีจอม 
นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 
- กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- ดำเนินการเบิก-จ่ายตามข้ันตอน
และระเบียบการเงินและพัสดุ 

 
- 1 มิ.ย. 2563  
- พ.ย. 2563 
 

นางสาวจิราพร  มณีจอม 
นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร 

4. ประเมินผล - ก.ค. 2563 

- ธ.ค. 2563 

นางสาวจิราพร  มณีจอม 
นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร 

5. สรุปรายงานผล - ส.ค. 2563 

- ธ.ค. 2563 

นางสาวจิราพร  มณีจอม 
นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. 
2. 
3. 

ค่าอุปกรณ์การเรียน ก่อน
ประถมค่าอุปกรณ์การเรียน 
ประถมศึกษาค่าอุปกรณ์การ
เรียน มัธยมศึกษา 
 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
 

 

51,600 
297,180 
121,380 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

51,600 
297,180 

121,380 

รวมเงิน - - 470,160 470,16
0 

- 470,160 

 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเงินและ
พัสดุ และครบถ้วนตามจำนวนนักเรียน 

- ตรวจหลักฐานการจ่ายเงิน 
- สังเกตและใบเสร็จรับเงิน 

- หลักฐานการจ่ายเงิน 
- แบบประเมินโครงการ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ทุกคนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายการ 

 7.2 ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่าย และลดค่าครองชีพ 

 7.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบการเงินและพัสดุ 

 
               ผู้เสนอโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       (นางสาวจิราพร  มณีจอม)                                (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสภุา)  
             หัวหน้าโครงการ          รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
 
                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

 
( นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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งานบรหิาร

บุคคล 
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ชื่อโครงการ   โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร 
แผนงาน   งานบริหารบุคคล 
สนองยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  สพฐ.ข้อ 6  
    สพป.สระแก้ว เขต 1 ข้อ 1, 4 
    โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อ 1 ข้อ 4    
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ   ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี และคณะ 
งบประมาณ    80,200 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563  ถึง 31 มีนาคม  2564 
************************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักการบริหารนั้นถือว่า บุคคลมีความสำคัญที่สุด   ดังนั้นการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จึงเป็น
ภารกิจสำคัญ   ที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพ่ือดำเนินการ
ด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว    อิสระภายใต้กฎระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  มีความรู้ ความสามารถและมีจิตสำนึก  ให้การปฏิบัติภารกิจที่
รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ  มีขวัญและกำลังใจ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ขวัญและกำลังใจนำมาซึ่งแรงจูงใจในการทำงาน   ถ้าบุคลากรในหน่วยงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
แล้ว  ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อการทำงาน   ทำงานอย่างมีความสุข  มีพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ไม่
เฉื่อยชาและท้อแท้  การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญของการทำงาน        

ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการเพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ
ในการปฏิบัติงานขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู/บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 2.เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของครู/บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 
3.  เป้าหมาย 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

    1.1 ครู/บุคลากรทุกคนได้รับขวัญและกำลังใจในการทำงาน ร้อยละ100 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
     2.1 โรงเรียนสามารถบริหารงานบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  กิจกรรมกรรมหลัก/ระยะเวลา / งบประมาณ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน 
 - ร่างและเสนอโครงการ 
 - ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 
วางแผนการทำงาน 
- จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ 

1 เมษายน 2563 - 
 
 

ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี 
และคณะ 

2. ขั้นดำเนินการ 
   - แต่งตั้งคณะทำงานและประชุม 
คณะทำงานเพ่ือเตรียมดำเนินงานางแผน 
   -  เริ่มทำตามโครงการ 

 1 เมษายน  2563 – 
31 เมษายน 2563 
 
1 เมษายน 2563 –  
31 มีนาคม 2564 

80,200 ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี 
และคณะ 

3. ขั้นประเมินผล/สรุปงาน 
- ประเมินผลการดำเนินงาน 

 31 มีนาคม2564 - ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี 
และคณะ 

4. ขั้นรายงาน 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
- พัฒนา ปรับปรุง โครงการ ครั้งต่อไป 

ทุกสิ้นเดือน - ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี 
และคณะ 

 
  เงินงบประมาณ 54,200 บาท 
จำแนกตามรายการใช้จ่ายแหล่งงบประมาณ  ได้ดังนี้ 

(ถัวจ่ายทุกรายการสองหมื่นบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. เชิดชูเกียรติบุคลากรที่ไม่มี 
วันลา  

- - 3,500 3,500 1 เม.ย63-
31 พ.ค.64 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ครบรอบวันเกิดของคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

- - - -  กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรม เลี้ยงรับ-ส่ง คณะครู 

- 49,500 - 20,000  กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

4. จัดกระเช้าของขวัญเยี่ยมครู
บิดามารดาคณะครูที่เจ็บป่วย  

- 30,700 - 30,700   

รวม    80,200   



150 
 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว 
 
6. เครื่องมือชี้วัดความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล สื่อ/เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) -  สำรวจ / สอบถาม -  แบบสำรวจ / แบบสอบถาม 
ผลลัพธ์ (Outcomes) -  สำรวจ / สอบถาม -  แบบสำรวจ / แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครู/บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. ครู/บุคลากรทางการศึกษา มีความตั้งใจและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งภายในโรงเรียน 
 
                                           ลงชื่อ ส.ต.ท.................................................. ผู้เสนอโครงการ                                                                      
                                                                                    (  วรจติร    ห่อดี  )   
                     ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์                                                             
 

                                              ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
            (  นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา ) 

                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 

                                              ลงชื่อ ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                                                      
                (  นายสุเทพ   ไผ่ล้อม   ) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

 
 

 
 

 

 

 

 



151 
 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริม อบรม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
แผนงาน   งานบริหารบุคคล 
สนองยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  สพฐ.ข้อ 6  
    สพป.สระแก้ว เขต 1 ข้อ 1, 4 
    โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อ 1 ข้อ 4     
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ   ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี และคณะ 
งบประมาณ    80,200 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563  ถึง 31 มีนาคม  2564 

******************************************************************************** 
 
1. หลักการและเหตุผล 
            บุคลากรของสถานศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและองค์กร โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาในยุคที่สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ปัจจัย ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหา

ให้กับท่ัวโลกทำให้การพัฒนาทุกด้านหยุดชะงักคือจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 
(โควิค 19 ) ส่งผลทำให้บุคคลในทุกองค์กรต้องมีการปฏิบัติตนตามแนว New normal ใหม่  

การจัดการอบรมสัมมนา ส่งเสริม สนับสนุนศึกษาดูงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ซ่ึง
ควรจัดให้มีข้ึน  เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญกำลังใจในการทำงาน  สร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ  ก่อให้เกิด
ความสามัคคี อีกทั้งทำให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการปฏิบัติงาน สามารถมองเห็นภาพการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ของหน่วยงานอ่ืนและหน่วยงานของตนเองว่าอยู่ในระดับใด  จะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนา
งานของตนเองให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการเพ่ือสร้างขวัญ 
กำลังใจในการปฏิบัติงานขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการทำงานมากขึ้น 
       2.  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นตามหลักปฏิบัติ New normal 
     3.  เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ 
 
3.  เป้าหมาย 
 1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                 1.1 บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  70  คน 
  2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ      
                 2.1 บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 พัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
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4. กิจกรรมการดำเนินการ/ระยะเวลา / งบประมาณ 
  กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ 
1.  ขั้นวางแผน 
   - ร่างและเสนอโครงการ 
   - ประช ุมคณะกรรมการท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง      
เพ่ือวางแผนการทำงาน 
   - จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ 

 
 
1  เมษายน  2563 

 
 
- 
 
 

 
ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี

และคณะ 

2. ขั้นดำเนินการ 
   - แต่งตั้งคณะทำงานและประชุม 
คณะทำงานเพ่ือเตรียมดำเนินงานวางแผน      
   -  เริ่มทำตามโครงการ/จัดการอบรม /ส่ง
คณะครูเข้ารับการอบรม 

 
พฤษภาคม 2563 – 31 
มีนาคม 2564 

 
 

80,200 

ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี
และคณะ 

3. ขั้นประเมินผล/สรุปงาน 
   - ประเมินผลการดำเนินงาน 

 
มี.ค. 2564 

 
- 

ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี
และคณะ 

4. ขั้นรายงาน 
    -  สังเกตจากความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรมของครูผู้ร่วมโครงการ 
    -  ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

มี.ค. 2564 

 
 
- 

ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี
และคณะ 

 
  เงินงบประมาณ  54,200.- บาท   
จำแนกตามรายการใช้จ่ายแหล่งงบประมาณ  ได้ดังนี้ 

กิจกรรมหลัก รายการ งบประมาณ/บาท หมายเหตุ 

1. 1. ขั้นเตรียมการ - -  
2.  ขั้นดำเนินการ ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน 80,200  บาท  

   

   

3. ขั้นประเมินผล - -  
4.  ขั้นสรุป จัดทำรายงานผลโครงการ -  

ถัวจ่ายทุกรายการ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)   รวม 80,200  บาท  
 
5. สถานที่ดำเนินงาน 
  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  
   



153 
 

6. เครื่องชี้วัดความสำเร็จ 
  แบบประเมินโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1.  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงานมากขึ้น 
           2.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายผู้เรียนมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 
           3.  บุคลากรในโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 

 
 

ลงชื่อ ส.ต.ท.................................................. ผู้เสนอโครงการ 
                                                      (  วรจิตร    ห่อดี  )   
             ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์       
                                                       
 

                                ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
                                          (  นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา ) 
                                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 

 

                                 ลงชื่อ ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                                                      
                                            (  นายสุเทพ   ไผ่ล้อม   ) 
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ   จัดจ้างบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 
แผนงาน   งานบริหารบุคคล 
สนองยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  สพฐ.ข้อ 6  
    สพป.สระแก้ว เขต 1 ข้อ 1, 4 
    โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อ 1 ข้อ 4     
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา ,ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี,นางสาวพรพนา เขตต์สิงห์ 
งบประมาณ   108,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2563  ถึง 31 มีนาคม  2564 

******************************************************************************** 
1.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ดูแลรับผิดชอบจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 1,300 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 70 คน ปัจจุบันมี
การจัดชั้นเรียนทั้งสิ้น 52 ห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัด เรียนร่วม (Inclusive School) โดยในแต่
ละปีการศึกษาจะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะผู้ปกครองมีความศรัทธาในการบริหารงานของผู้บริหารและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครู ส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
ในการพัฒนาทักษะกลุ ่มสาระการเรียนรู ้หลัก ประกอบกับพนักงานบริการของโรงเรียนที ่ทำหน้าที่บริการได้
เกษียณอายุราชการทำให้โรงเรียนขาดบุคลากรสนับสนุนงานทั้ง 4 งาน ส่งผลให้งานดำเนินการได้ไม่เต็มที่ 
 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดหาจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่
จำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนและทำหน้าที่แทนพนักงานบริการทั้ง 2 ตำแหน่งที่เกษียณไป ส่งผลให้โรงเรียนมีความ
คล่องตัวและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปโดยสะดวก 
 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญจำเป็นในการพัฒนาผู้เรียนตลอดจนการ
สนับสนุนภารกิจของงานทั้ง 4 งานจึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์  

  1. เพ่ือจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านการสอนระดับชั้นอนุบาลให้มีพัฒนาการเรียนอย่างมีคุณภาพ 
  2. นักเรียนพิเศษมีครูและบุคลากรด้านภาษาดูแลอย่างใกล้ชิดและมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ  
  3. เพ่ือจัดจ้างบุคลากรทำหน้าที่พนักงานบริการสนับสนุนงานทั้ง 4 ฝ่ายภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
  1. โรงเรียนมีอัตรากำลังครูทดแทนครูที่เกษียณอายุราชการและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนด้าน

ภาษาต่างประเทศ  
  2. คณะครูและนักเรียนได้รับการบริการจากพนักงานบริการในการอำนวยความสะดวกทุกงาน  
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3.2 ด้านคุณภาพ (ผลลัพธ์)  
1. นักเรียนระดับปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษา ได้รับการสอนที่มีคุณภาพ 
2. โรงเรียนมีครูเพียงพอตามอัตรากำลังครูที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
3. โรงเรียนมีพนักงานบริการสนับสนุนงานทั้ง 4 อย่างมีคุณภาพ  

 

4. งานและข้ันตอนในการดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดจ้างบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ 8 ราย 1เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 1.นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา และคณะ 
2. จัดจ้างนักการภารโรง 1 คน 1เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64  
3. จัดจ้างครูอัตราจ้าง 2 ราย 1เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64  

 

5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดจ้างบุคลากรที่มี

ความสามารถพิเศษ 7 ราย 
- - - - 140,000 1,400,000 

2. จัดจ้างนักการภารโรง 1 ราย 
12 เดือน 

9,000/
เดิอน 

- - 108,000 - 108,000 

3. จัดจ้างพี่เลี้ยงเด็ก 1  ราย 9,000/
เดือน 

- -  108,000 108,000 

4. จ้างครูอัตราจ้าง 2 ราย 18,000 - - - 180,000 216,000 
 รวมทั้งสิ้น - - - 108,000 428,000  

 
6.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมินผล 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นอนุบาล – ม.3 ผลงานนักเรียน/ผลงานครู ผลงานนักเรียน/ผลงานครู 
ความพึงพอใจในการบริการ - รายงานผลการพัฒนา

ตนเอง 
- ผลการปฏิบัติงาน 
- ผลการประเมินโครงการ 

- แบบรายงานผลการพัฒนา
นักเรียน 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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 7.1  นักเรียนชั้นอนุบาล – ม.3 สามารถนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไปใช้ในการสนทนากับ
ประชากรอาเซียนหรือชาวต่างชาติได้ 
 7.2 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีบุคลากรสนับสนุนด้านการสอนและบริการงานทั้ง 4  ฝ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ลงชื่อ ส.ต.ท.................................................. ผู้เสนอโครงการ 
                                                               (  วรจิตร    ห่อดี  )   
                   ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์        
                                                      
                                              ลงชื่อ ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      

          (  นางสาวพัชราภรณ ์ เดชสุภา ) 
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

 
                                              ลงชื่อ ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                                                      

             (  นายสุเทพ   ไผ่ล้อม   ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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งานบรหิาร

ทัว่ไป 
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ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

ภายในโรงเรียนระดับอนุบาล 

แผนงาน  งานบริหารงานทั่วไป 

สนองผลผลิตหลัก 1.  มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 11   
   2.  กลยุทธ์  สพฐ. ข้อ 5   
3.  กลยุทธ์  สพป.สระแก้ว เขต 1  ข้อ 1, 4   
4.  กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อ  4 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ  1. นายพงษ์ศักดิ์ เรตสันเทียะ และคณะกรรมการ  
งบประมาณ  50,000   บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน  2563 -  31 มีนาคม  2564   
************************************************************************************* 

1. หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยมีการบริหาร
จัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  มีกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน   โดยให้ครู  นักเรียน  และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และเนื่องจากอาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว้าง  ดังนั้น  สมควรได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม เต็นท์บริเวณหน้าอาคารเรียนอนุบาล ที่ชำรุดทรุดโทรม ให้มีความแข็งแรง มีความ
ปลอดภัยสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 
2.2  เพ่ือปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียนอนุบาลให้สวยงาม สะอาด มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

3. เป้าหมาย 

3.1 ปรับปรุง ซ่อมแซม เต็นท์บริเวณปรับปรุง ซ่อมแซม เต็นท์บริเวณหน้าอาคารเรียนอนุบาล 

3.2 ดูแล  บำรุงรักษา  ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารเรียนอนุบาลให้สวยงาม 
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4. กิจกรรมหลัก/งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ประเภทงบประมาณ 

งบประมาณ  
(เงินอุดหนุนราย

หัว) 

เงินนอก
งบประมาณ 

1 ปรับปรุง ซ่อมแซม เต็นท์บริเวณปรับปรุง ซ่อมแซม เต็นท์บริเวณ
หน้าอาคารเรียนอนุบาล 

- - 

2 ดูแล  บำรุงรักษา  ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณอาคาร
เรียนอนุบาลให้สวยงาม 

- - 

 รวม 50,000    - 
 

5. ขั้นตอนวิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 

ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
• จัดทำโครงการ  แต่งตั้ง

คณะทำงาน 
• ประชุมคณะทำงาน 
• ประชุมวางแผนเตรียมการ 
• ดำเนินงานตามโครงการ     
• สรุปผล และรายงาน

โครงการ        

16 พฤษภาคม 2563 
ถึง 

31 มีนาคม 2564 

นายพงษ์ศักดิ์ เรตสันเทียะ
คณะกรรมการ 

 

6. งบประมาณ    50,000   บาท 

ที ่ รายการ งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ ระยะเวลา 

1 ปรับปรุง ซ่อมแซม เต็นท์บริเวณหน้าอาคาร
เรียนอนุบาล 

- 
- - - - 

2 ดูแล  บำรุงรักษา  ปรับภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมบริเวณอาคารเรียนอนุบาลให้
สวยงาม 

- 
- - - - 

 
รวม 50,000    - - 50,000    - 
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7. การประเมินผล 

วิธีประเมินผล เครื่องมือประเมินผล 

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน แบบบันทึกตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ปรับปรุงซ่อมแซมเต็นท์บริเวณหน้าอาคารเรียนอนุบาล ที่ชำรุดทรุดโทรม ให้มีความแข็งแรง มีความปลอดภัย
สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์มั่นคง ปลอดภัย 

8.2 บริเวณรอบอาคารเรียนอนุบาลมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
             
 

          ผู้เสนอโครงการ                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

           (นายพงษ์ศักดิ์ เรตสันเทียะ)                                       (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา ) 
              หัวหน้าโครงการ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(  นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ  โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน การบริหารทั่วไป 
สนองผลผลิตหลัก 1. กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
 2. กลยุทธ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 ข้อ 5 
 3. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบรูณ์ ข้อ 2, 5  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม         
2. คุณครูประจำชั้นทุกท่าน 
งบประมาณ  25,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 
**************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่จะ  ดำเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน มีครูประจำชั้นหรือ ครูที่ปรึกษาเป็น
บุคลากรหลักในการดำเนินงานดังกล่าว โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครูทุกคน   
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จัดระบบการบริหารงานและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและสนองจุดเน้น สพฐ. เพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง  ปี พ.ศ.2562 - 2564 เป็นปีแห่งการรู้จัก  รัก  เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพ่ือให้เกิด
ความยั ่งยืนซึ ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ ้มครองอย่างรอบด้าน ด้วย
กระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข  และปลอดภัย
ในสภาพสังคมปัจจุบัน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือแยกกลุ่มนักเรียน ออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มปัญหา กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
3. เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทำงานร่วมกันโดยผ่าน  

กระบวนการทำงานที่ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้   
 

 3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน 
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3.2 ครูสามารถแยกกลุ่มนักเรียน ออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มปัญหา กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 
 เชิงคุณภาพ 
 3.1 ครูทุกคนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้ครบ 100%  
 3.2 นักเรียนสามารถนำกระบวนการคิดมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 3.3 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการที่
ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา เพ่ือให้เป็นคนดี มี
ความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน 
 

4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม 1 เมษายน 2563 
นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม และ

คณะกรรมการ 
2. ดำเนินงานตามโครงการ 

1. เยี่ยมบ้าน 
2. การคัดกรองข้อมูลนักเรียน  
3. ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ 
4. วิเคราะห์ SDQ 
     - กลุ่มปกติ 
     - กลุ่มเสี่ยง 
     - กลุ่มท่ีมีปัญหา 
     - กลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษ 
5. การส่งเสริมนักเรียน 
     -  กิจกรรมโฮมรูม 
     - ประชุมผู้ปกครอง 
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
     - กิจกรรมซ่อมเสริม 
     - ให้คำปรึกษา 
7. การส่งต่อ 
8. ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน CCT 
 - ทุนการศึกษา 

 
 

 
1 เม.ย. 63 – 31 ส.ค. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ก.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 
 
 
 
 

 

1 มิ.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 

 
นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม 
นางสาวพรพนา  เขตต์สิงห์ 
นางสมเกียรติ  ดัดตนรัมย์ 
นางสาวสุนิสา  สัมโมทย์  
นางสาวอรจิรา สุวิเศษ 
นางสาวปัทมาพร หนูทอง 
นางสาวจิราพร  มณีจอม 
นายณัฐวัฒน์  ชัยอ่อน 
นางสาววราลักษณ์  สิทธิพล 
นางสาวชญาดา อ่อนหวาน 
นายพรรณนรินทร์  ศรีเพ็ชร์           
และครูประจำชั้นทุกท่าน 

3. จัดทำระบบดูแลต้นแบบ/ห้องระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน 

1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม และ
คณะกรรมการ 

4. สรุป/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มี.ค. 64 นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม  



163 
 

5. งบประมาณ  25,000 บาท จากงบอุดหนุน  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม - - - - - 
2. ดำเนินการเยี่ยมบ้าน 

จัดทำเอกสารเยี่ยมบ้าน 
- กระดาษ A4 และกระดาษปกการ์ด
สี 
- หมึกเติมสีและตลับหมึกดำ 
- ตลับหมึกสีและตลับหมึกสีดำ 
- แม็กซ์และลวดเย็บกระดาษ 
- แล็กซีน  
- กระดาษเกียรติบัตร 

 
2,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,000 

3. ดำเนินการจัดทำรูปเล่มระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - กระดาษ A4 และกระดาษปกการ์ด
สี 
- หมึกเติมสีและตลับหมึกดำ 
- ตลับหมึกสีและตลับหมึกสีดำ 
- แม็กซ์และลวดเย็บกระดาษ 
- แล็กซีน  
- แฟ้ม ไส้แฟ้ม 
- ปกใส 
- กรรไกร 

 
10,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10,000 

4. ดำเนินการส่งเสริมนักเรียน กิจกรรม
โฮมรูม การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
(Classroom Meeting) 
- กระดาษ A4 และกระดาษปกการ์ด
สี 
- หมึกเติมสีและตลับหมึกดำ 
- ตลับหมึกสีและตลับหมึกสีดำ 
- แม็กซ์และลวดเย็บกระดาษ 
- แล็กซีน  
 

 
1,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,000 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ระยะเวลา 
5. ดำเนินการระบบปัจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน CCT 
- กระดาษ A4  
- หมึกเติมสีและตลับหมึกดำ 

 
2,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,000 

6. จัดทำระบบดูแลต้นแบบ/ห้องระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้
มาตรฐาน 
- ห้องระบบดูแล 
- ตู้โชวผ์ลงานต่างๆ 
- ตู้เก็บเอกสาร 
- ชั้นวางของ 
- แฟ้ม 
- กล่องใส่เอกสาร 
- กรอบรูป 

 
10,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10,000 

7. สรุปการดำเนินงาน - - - - - 
รวม 25,000 - - 25,000 25,000 

สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือประเมินผล 

ครูได้รู้จัก , ทราบปัญหาของนักเรียน
เป็นรายบุคคล สามารถคัดกรองและ
ส่งเสริมนักเรียนได้ถูกต้อง นำไปสู่การ
เป็นระบบดูแลที่สมบูรณ ์ 

- บันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็น
ประจำทุกสิ้นเดือน 
- สรุปผลต่างๆ 

- แบบบันทึกและรายงานผล
การดำเนินงานประจำเดือน 
 
- สรุปรายงานโครงการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูทุกคนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 คุณครูที่เยี่ยมบ้านครบ 100% จะได้รับ
เกียรติบัตร ครูทราบปัญหาของนักเรียน สามารถคัดกรองและส่งเสริมนักเรียนได้ถูกต้องเพื่อให้เหมาะสมกับตัวนักเรียนแต่
ละคน  ครูสามารถจัดทำเอกสารต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ครบถ้วนและมีระบบสามารถตรวจสอบได้  นอกจากนั้นผู้ปกครอง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทำงานร่วมกันโดยผ่าน กระบวนการทำงานที่ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการ
ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้   ส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลวัง
สมบูรณ์เป็นระบบดูแลที่ดีและสมบูรณ์ที่สุด และเป็นโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีห้องระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน 
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             ผู้เสนอโครงการ          ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
       ( นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม )                                ( นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา ) 
             หัวหน้าโครงการ       รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ ์
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
( นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 

ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลวังสมบรูณ์ 
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ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงอาคาร และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
แผนงาน  งานบริหารงานทั่วไป 
สนองผลผลิตหลัก 1.  มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 11   
   2.  กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5   
3.  กลยุทธ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 ข้อ 1, 6   
4.  กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ข้อ 4 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  1. นายศราวุธ พงษ์รักษ์  2. นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์      
3. นายโชคชัย  ทศกรณ์  4. นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม  
งบประมาณ  178,000   บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน  2563 -  31 มีนาคม  2564   

************************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยมีการบริหาร
จัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  มีกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  โดยให้ครู  นักเรียน  และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเนื่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอนุบาลวัง
สมบูรณ์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว้างดังนั้น  สมควรได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโรงเรียนจึงจัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม ให้มีความแข็งแรง มีความปลอดภัย
สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 
2.2  โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด มีจุดพักผ่อนเพียงพอ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
3. เป้าหมาย 
3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม อาคารใหม่ (สีฟ้า) ให้สวยงาม 
3.2 สร้างโรงจอดรถหน้าห้องสมุด 
3.3 ปรับปรุงระบบทางระบายน้ำ 
3.4  ปรับปรุงไฟแสงสว่างถนนในโรงเรียน 
3.5 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียน 
3.6 ทำป้ายชั้นเรียน ป้ายชื่อครูติดทุกห้องเรียน 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 

ปรับปรุงอาคารสถานที่ 

- จัดทำโครงการ  แต่งตั้งคณะทำงาน 

- ประชุมคณะทำงาน 

- ประชุมวางแผนเตรียมการ 

- ดำเนินงานตามโครงการ  
* ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม อาคารใหม่ 
(สีฟ้า) ให้สวยงาม 
          * สร้างโรงจอดรถหน้าห้องสมุด 
* ปรับปรุงระบบทางระบายน้ำ 
* ปรับปรุงไฟแสงสว่างถนนในโรงเรียน 
* ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียน 
* ทำป้ายชั้นเรียน ป้ายชื่อครู 

- สรุปผล และรายงานโครงการ        
 

1 เมษายน  2563 -   
31 มีนาคม  2564   

นายศราวุธ พงษ์รักษ ์ 
พร้อมคณะกรรมการ 

 
5. รายละเอียดการใช้โครงการงบประมาณ   178,000   บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม อาคารใหม่ 
(สีฟ้า) ให้สวยงาม 

178,000    

- - 

178,000    178,000    
2 สร้างโรงจอดรถหน้าห้องสมุด   

3 ปรับปรุงระบบทางระบายน้ำ   

4 ปรับปรุงไฟแสงสว่างถนนในโรงเรียน - - 

5 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียน - - 

6 ทำป้ายชั้นเรียน ป้ายชื่อครู - - 

รวม 178,000    - - 178,000    178,000    
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6. การประเมินผล 
 

วิธีประเมินผล เครื่องมือประเมินผล 
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน แบบบันทึกตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนมภีูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมั่นคง ปลอดภัย 
7.2 โรงเรียนมีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร 
7.3 ปรับปรุงระบบรางระบายน้ำ ที่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7.4 โรงเรียนมีไฟแสงสว่างถนนที่เพียงพอ 
7.5 โรงเรียนมีระบบเสียงตามสายที่มีคุณภาพ เสียงดัง ฟังชัดและทั่วถึงทั้งโรงเรียน 
7.6 โรงเรียนมีป้ายชั้นเรียน ป้ายชื่อครูครบทุกห้องเรียน 
             
 
               ผู้เสนอโครงการ                                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
           (นายศราวุธ พงษ์รักษ์ )                                           (นางสาวพัชราภรณ ์ เดชสุภา ) 
              หัวหน้าโครงการ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

(  นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ     โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน                     บริหารงานทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์        กลยุทธ์สพฐ. ข้อ 2  
                               กลยุทธ์เขต ข้อ 1 
                                กลยุทธ์โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ข้อ 2 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
งบประมาณที่ใช้           80,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1.นางสายสมร  นำลาภ   2.นายไชยา  นำลาภ   3. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี      
                               4.นางฉอเลาะ โคสาสุ   5.นายมานะ แจ่มเพ็ง  6.นางจุฬารัฐ วงษ์คำนา    
                               7.นางสมสนิท สารรัมย์   8.นางสิริมา พ่วงศรี   9.น.ส.นิสารัตน์ ลิขุนทด 
                               10.ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ สันติเวทย์วงศ์   
ระยะเวลาดำเนินการ           1 เมษายน  2563 – 31 มีนาคม 2564 

***************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล  

  วัยที่กำลังเจริญเติบโตมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา   ด้านอารมณ์และการอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขก็คือวัยเด็ก ปัจจัยที่ส่งผลให้วัยเด็กได้รับการพัฒนาที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีทั้งการออกกำลังกายที่จะ
ส่งเสริมให้การมีน้ำหนักไม่มากเกินเกณฑ์ การดูแลความสะอาดของร่างกาย   การป้องกันตนเองจากการเกิดโรคติดต่อ 
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษ  รวมถึงด้านสุขาภิบาล เพ่ือให้นักเรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตได้มีความรู้ความเข้าใจเห็น
คุณค่าในการดูแลสุขภาพของตนเองที่ถูกต้องและเหมาะสม กับวัย นำไปปฏิบัติได้เองในชีวิตประจำวันและเป็นแบบอย่าง
ให้กับคนในครอบครัวและชุมชน ในโอกาสต่อไปได้โรงเรียนได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาด้าน
สุขภาพขึ ้นมาภายใต้องค์ประกอบทั้ง 10ข้องโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนี้โดยมีการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นองค์ประกอบ
ต่างๆ  10  องค์ประกอบ  นโยบายโรงเรียน  การบริการจัดการในโรงเรียน    โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน   
การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อสุขภาพ   การบริการอนามัยโรงเรียน   สุขศึกษาในโรงเรียน   โภชนาการและอาหาร
ที่ปลอดภัย   การออกกำลังกาย  กีฬาและนันทนาการ  การให้คำปรึกษา  และสนับสนุนทางสังคม   การส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากรในโรงเรียน โดยให้ครอบคลุมการป้องกันโรค covid19   ทั้ง10 องค์ประกอบ การจัดกิจกรรมและดำเนินการในแต่
ละองค์ประกอบมีครูผู้รับผิดชอบดำเนินการตลอดปีการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน อย่างสม่ำเสมอ 
2. เพ่ือจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยรวมถึงการบริการด้านสุขาภิบาลให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการดูแลด้านสุขภาพ การรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นทุกคน 
2.นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ 
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    ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมาะสมกับวัย 
2.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและนำไปปฏิบัติจนเกิดผลดีต่อ
ตนเองและครอบครัว 
 

4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การจัดทำเอกสารงานอนามัย 

- จัดทำเอกสารงานอนามัยแจกครูประจำชั้นตั้งแต่
ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
-บัตรสุขภาพ 

1 พ.ค.63 นางสายสมร  นำลาภ 
 

2. ค่ายา 
-จัดซื้อยาท่ีจำเป็นบริการตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ครั้งที่ 1    1เม.ย. 63 
ครั้งที่ 2     1ธ.ค.63 

นางสายสมร  นำลาภ 
 

4. 
 
 
 

 จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ประจำห้องสุขา จัดหาถังดำใส่
ขยะ  ถุงดำ  ขันน้ำ  แปรงขัดห้องน้ำ   น้ำยาล้าง
ห้องน้ำ  สบู่   รองเท้าฟองน้ำ(สำหรับใส่เข้าห้องน้ำ) 

ครั้งที่ 1    1เม.ย. 63 
ครั้งที่ 2     1ธ.ค.63 

                 
นายไชยา  นำลาภ 

5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันโรคcovid19 
เฟสชิล เจลแอลกอฮอล์ ขวดสเปย์ น้ำยาฆ่าเชื้อ 

 นางสายสมร  นำลาภ 

6. - แต่งตั้งคณะทำงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- ประชุมคณะทำงาน/วางแผนงาน 
ดำเนินการจัดกิจกรรม 

เม.ย.63 
 

 

นางสายสมร  นำลาภ 
หัวหน้าแต่ละองค์ประกอบ 

1. นโยบายโรงเรียน เม.ย.63 - มี.ค.64 
 

 
 
 

ผู้บริหาร 
2. การบริหารจัดการในโรงเรียน ผู้บริหาร 
3. โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน นายไชยา นำลาภ 
4. การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อ 
      ต่อสุขภาพ (ส้วมสุขสันต์) 

 
นายไชยา  นำลาภ 

5. บริการอนามัยโรงเรียน นางสายสมร  นำลาภ 
 

6. สุขศึกษาในโรงเรียน นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์ 
7.โภชนาการและอาหารปลอดภัย นางฉอเลาะ  โคสาสุ 
8. การออกกำลังกายและนันทนาการ นายมานะ  แจ่มเพ็ง 
9. การให้คำปรึกษาและสนับสนุน ทางสังคม นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม 
10. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในโรงเรียน ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี 



171 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
7. กิจกรรมอย.น้อยรอบรู้ด้านสุขภาพ(ทันตสุขภาพ) 

กิจกรรมอย.น้อยรอบรู้ด้านสุขภาพ 
-ทันตสุขภาพ 
-อย.น้อยประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมอย.น้อยรอบรู้ด้านสุขภาพ 
-ทันตสุขภาพ 
-อย.น้อยประชาสัมพันธ์ 

 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  
สันติเวทวงศ์ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  
สันติเวทวงศ 
น.ส.นิสารัตน์  ลิขุนทด 
นางสิริมา  พ่วงศรี 
 

8. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ทุกสิ้นเดือน หัวหน้าแต่ละองค์ประกอบ 
9. สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 31 มีนาคม 2564 นางสายสมร  นำลาภ 
 
5. งบประมาณ 80,000 บาท จากงบอุดหนุน  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ระยะเวลา 
1 ค่ากระดาษ  

ดับเบิล A(10X130) 
1,300   1,300  

2 ค่ากระดาษปกสี(3X100) 300   300 
3 บัตรสุขภาพ(3x400) 1,200   1,200 
4 ยาสามัญประจำบ้าน 

 
20,000   20,000 ครั้งที่ 1   1เม.ย.63 

ครั้งที่ 2   1ธ.ค.63 
5 วัสดุ - อุปกรณ์ประจำ

ห้องสุขา  
7,200   7,200 ครั้งที่ 1   1เม.ย.63 

ครั้งที่ 2   1ธ.ค.63 
6 เฟสชิล 35,000   35,000  
7 น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดทตอล

ขนาด250ml 
10,000   10,000  

8 เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 3,750   3,750  
9 ขวดสเปย์ 1,250   1,250  
 
สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6.การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 80 นักเรียนและครูมีความรอบรู้
ได้รับการบริการด้านสุขอนามัย และสุขา 
ได้รับความรู้ในการรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์
แข็งแรงสมวัยตามสภาวะโรคปัจจุบันและ
สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

รายงานการดำเนินโครงการ
แต่ละกิจกรรม 
 

สรุปรายงานโครงการ 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

                นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  ได้รับการดูแลด้านสุขภาพให้
สมบูรณ์แข็งแรง มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์  รวมถึงการบริการด้านสุขาภิบาลที่เหมาะสม โดยผ่านกระบวนการ ที่
ส่งผลให้สุขภาพกายสุขภาพจิตอยู่ในสภาวะที่ดี  

     
 
                      ผู้เสนอโครงการ                                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                   (นางสายสมร  นำลาภ)                                 (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา) 
               ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
 
 
                  ผู้อนุมัติโครงการ 
                          
 
                                                      (นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน 
แผนงาน งานบริหารทั่วไป 
สนองผลผลิตหลัก      1. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มฐ.ที่ 1  (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5)  
                               2. กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 จุดเน้นที่ 2,11,13 
                              3. ยุทธศาสตร์ สพป.สก.เขต 1 ข้อ 4 จุดเน้นที่ 1,3 
                           4. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ข้อ 10 จุดเน้นที่ 4 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางละออ  คงกระพันธุ์              2. นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม 
 3. นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์      4. นายพรรณนรินทร์  ศรีเพ็ชร์ 
 5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  สันติเวทย์วงศ์ 6. นางสาวนันท์ธิดา   แจ่มเพ็ง      
 7. นายอนุรักษ์ พร้อมบัวป่า และครูประจำชั้นทุกท่าน  
งบประมาณ 50,000  บาท  
ระยะเวลาดำเนินการ    1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564    
 

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

1.หลักการและเหตุผล 
         การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนอกจากการเรียนการสอนนักเรียนตามเนื้อหาวิชาเรียนแล้วทางโรงเรยีน
ยังต้องมีการปลูกฝัง ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฝึกฝนทักษะ เสริมศักยภาพในด้านต่างๆแก่นักเรียน ให้
สร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจึงได้จัด
โครงการ”ส่งเสริมกิจการนักเรียน” ให้มีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิดและกล้า
แสดงออก มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาสังคม มีความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน รู้หน้าที่ในสังคมประชาธิปไตย 
อันจะทำให้นักเรียน เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพชองประเทศงานบริหารกิจการนักเรียนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียนขึ้น  เมื่อ
นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะเป็นกำลังสำคัญ ในการนำพาประเทศไปสู่การปกครองที่เข้มแข็งและมีความ
สามัคคี มีความรัก ความผูกพันและหวงแหนในการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วย
เหตุผลดังกล่าวโรงเรียนมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียนเป็น
โครงการต่อเนื่องต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์  
           2.1 เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในทุกด้าน 
           2.2 เพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ของนักเรียน 
           2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสียสละ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน
มีความเป็นประชาธิปไตย 
           2.4 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวางแผนการทำงานเป็นทีม และทำงานอย่างเป็นระบบ 
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3.เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ  
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ทุกครั้ง  
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีทักษะชีวิตตามมาตรฐานของ จุดเน้นสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1และ สพฐ. 
  3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
3.2.2 นักเรียนมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
3.2.3 นักเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมที่ดีในการดำเนินชีวิต และสร้างเสริมศีลธรรม จริยธรรม  

 
4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนการดำเนินการ 1 เมษายน 2563 – 
31 มีนาคม 2564 

 

นางละออ  คงกระพันธุ์ 
และคณะกรรมการ 

 
 
 

นางละออ  คงกระพันธุ์ 
คณะกรรมการ 

และครูประจำชั้นทุกท่าน 
 
 
 
 
 

นางละออ  คงกระพันธุ์ 
และคณะกรรมการ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ค. 63 
 

3 ดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
- กิจกรรม To be number one  
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม. 3 
 

1 เมษายน 2563 – 
31 มีนาคม 2564 

 

4 ประเมินการดำเนินงาน มิ.ย.63- มี.ค.64 

5 สรุปผลการดำเนินงาน มี.ค.64 

6 รายงานผลการดำเนินงาน มี.ค.64 
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 5. งบประมาณ  50,000 บาท จากงบอุดหนุน  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 

- กระดาษ A4 และกระดาษปกการ์ดสี 
- ปกและสันปกพลาสติก 
- กระดาษสีสองหน้า 
- แม็กซ์และลวดเย็บกระดาษ  
- แล็กซีน ขนาด 1.5 นิ้ว 
- หมึกเติมสีดำและหมึกสี 
-ไวนิล 

8,750 
 

- - 8,750 
 

8,750 
 

2 กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- กระดาษ A4 และกระดาษปกการ์ดสี 
- ปากกาเคมี 
- ตลับหมึกพร้อมหมึกเติมสีและสีดำ 
- ปลอกแขนสภานักเรียน 
- คูหาเลือกตั้ง 
- ฟิวเจอร์บอร์ด 
-ไวนิล 

8,750 
 

- - 8,750 
 

8,750 
 

3 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
- กระดาษ A4 และกระดาษปกการ์ดสี 
- ฟิวเจอร์บอร์ด 
- กาวสองหน้า/กาวน้ำ 
- สีน้ำ 
- แล็กซีน ขนาด 1.5 นิ้ว 
-ไวนิล 

8,750 
 

- - 
8,750 

 
8,750 

 

4 กิจกรรม To be number one  
- กระดาษ A4 และกระดาษปกการ์ดสี 
- ปกและสันปกพลาสติก 
- กระดาษสีสองหน้า 
- แม็กซ์และลวดเย็บกระดาษ  
- หมึกเติมสีดำและหมึกสี  / ไวนิล 

8,750 
 

- - 
8,750 

 
8,750 

 

5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม. 3 15,000 - - 15,000 15,000 

รวม 50,000  - - 50,000 50,000 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือประเมินผล 

       นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ได้รู้จักคิดและกล้าแสดงออก มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาสังคม มีความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
รู้หน้าที่ในสังคมประชาธิปไตย อันจะทำให้นักเรียน เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ
เป็นพลเมืองทีม่ีคุณภาพชองประเทศงานบริหารกิจการนักเรียนจึงได้
จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นได้ 

 

การทำแบบประเมิน แบบประเมิน 

การทำแบบทดสอบ แบบทดสอบ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 นักเรียนได้รู้จักคิดและกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาสังคม มีความเอ้ืออาทรซึ่งกัน
และกัน รู้หน้าที่ในสังคมประชาธิปไตย อันจะทำให้นักเรียน เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชองประเทศงานบริหารกิจการนักเรียนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและ
พัฒนางานกิจกรรมนักเรียนขึ้น  เมื่อนักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะเป็นกำลังสำคัญ ในการนำพาประเทศ
ไปสู่การปกครองที่เข้มแข็งและมีความสามัคคี มีความรัก ความผูกพันและหวงแหนในการปกครองแบบประชาธิปไตย 
โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 
               ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ              
 
                       
         (นางละออ  คงกระพันธุ์)                            (นางสาวพัชราภรณ ์เดชสุภา) 
              หัวหน้าโครงการ         รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์                    
 
                  ผู้อนุมัติชอบโครงการ  
                                                              
                                       
            (นายสุเทพ   ไผ่ล้อม)      
          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์   
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ชื่อโครงการ  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายใน 

แผนงาน  การบริหารงานทั่วไป 

สนองกลยุทธ  1. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มฐ.ข้อที่   4  , 9 , 10   

   2. กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่  2 ,  3  , 5  จุดเน้นที่  9 , 10 , 4 

   3. ยุทธ์ศาสตร์ สพป.สก. ข้อ  4 , 6   จุดเน้นที่  5 , 1 , 2 , 3 , 4 

   4. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ  1.นายมานะ  แจ่มเพ็ง  2. นายศราวุธ  พงษ์รักษ์ 

   3. ส.ต.ท.วรจิตร   ห่อดี  4. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า 

   5. นายณัฐวัฒน์   ชัยอ่อน  6. นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์ 

งบประมาณ  50,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 1  เมษายน   2563  -   31  มีนาคม   2564  (ปีการศึกษา  2563) 

**************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2551  และนโยบายของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตาม
มาตรา 6 และ 7 รวมถึงโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล และเป็นศูนย์กีฬาไทย – กีฬา
พื้นบ้าน ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา
ความรู้ คุณธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและจัดกระบวนการเรียนรู้  จุดมุ่งหมาย
จะปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องในเรื่องของกีฬา และกีฬาไทย – กีฬาพื้นบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  การเล่นกีฬาทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณืแข็งแรง รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย เคารพกติกามารยาทในการเล่นกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงจัดให้มีโครงการการจัดการ
แข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียนขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกคนได้เข้าร่วมการเล่นกีฬา – กรีฑาภายใน 
2. นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกคนได้เรียนรู้และศึกษาการเล่น และเข้าแข่งขัน

กีฬาไทย – กีฬาพ้ืนบ้านได ้
3. นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกคนมีสมรรถภาพทางกายที่ดีตามเกณฑ์ของกรม

พลศึกษา 
4. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา และกีฬาไทย – กีฬาพื้นบ้านเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาในระดับท่ีสูงขึ้นได ้
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ

ห่างไกลสิ่งเสพติด 
6. เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
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3. เป้าหมาย 

ผลผลิต  ( Outputs ) 
1. นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกคนได้เข้าร่วมการเล่นกีฬา – กรีฑาภายใน 
2. นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกคนได้เรียนรู้และศึกษาการเล่น และเข้าแข่งขันกีฬา

ไทย – กีฬาพื้นบ้านได้ 
3. นักเรียน เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกล       สิ่ง

เสพติด 
4. นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกคนมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีตามเกณฑ์ของกรมพล

ศึกษา 
5. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา และกีฬาไทย – กีฬาพ้ืนบ้านเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาในระดับที่สูงขึ้นได้ 
          ผลลัพธ์  ( Outcomes ) 
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกคนได้เข้าร่วมการเล่นกีฬา – กรีฑา และได้เรียนรู้จนสามารถเข้า
ร่วมการเล่นและแข่งขันกีฬาไทย – กีฬาพื้นบ้าน ในระดับโรงเรียน ระดับที่สูงขึ้นได้  ด้วยสมรรถภาพทางกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจตลอดจนได้เล่นกีฬา ด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา เคารพกฎ กติกา มารยาท  และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป  
 

4. กิจกรรมหลัก/งบประมาณ 

ที ่
กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ประเภทงบประมาณ 
 งบพัฒนา เงินนอกงบประมาณ 
1 การจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายใน 20,000  
2 จัดซื้อวัสดุ 20,000  
3 ดำเนินการส่งเสริมศักยภาพกีฬาสู่ความเป็นเลิศเพ่ือการ

แข่งขันในระดับต่างๆ 
10,000  

รวม 50,000  
 

5. ขั้นตอนวิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงาน/วางแผน  ก.ค.- ส.ค. 63 นายมานะ  แจ่มเพ็ง 

นายศราวุธ  พงษ์รักษ์ 
ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี 
และคณะครู 

2 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายใน   ม.ค.- มี.ค. 64 
3 จัดซื้อวัสดุกีฬา ก.ค.  – ต.ค.63 
4 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ธ.ค.63 – มี.ค..64 
5 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ มี.ค. 64 นายมานะ  แจ่มเพ็ง 
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6. งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้ในการดำเนินงานโครงการ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ระยะเวลา 
1 จัดกิจกรรมกีฬา – กรีฑาภายใน 20,000  20,000  ม.ค. – มี.ค.64 
2 จัดซื้อวัสดุกีฬา 20,000   20,000 ก.ค.  – ต.ค.63 

 
3 ดำเนินการส่งเสริมศักยภาพกีฬา

สู่ความเป็นเลิศในระดับต่างๆ 
10,000  10,000  ธ.ค. 63 – มี.ค.64 

รวม 50,000  30,000 20,000  
 
7. การประเมินผล 

วิธีประเมินผล เครื่องมือประเมินผล 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

              นักเรียน , ครู , ผูป้กครอง และผู้มาร่วมงาน 
แบบประเมิน 

2. แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพ แบบทดสอบ 
3. แบบประเมินโครงการ แบบประเมิน 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ KPI หน่วยวัด 
ข้อมูลฐาน 

2562 
เป้าหมาย  

2563 
1 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกคนได้เข้า

ร่วมการเล่นกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียน 
ร้อยละ 100 100 

2 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกคนได้
เรียนรู้และศึกษาการเล่น และเข้าแข่งขันกีฬาไทย – กีฬา
พ้ืนบ้าน 

ร้อยละ 90 100 

3 นักเรียน เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลสิ่งเสพ 

ร้อยละ 100 100 

4 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกคนมี
สมรรถภาพทางกายท่ีดีตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา 

ร้อยละ 90 100 

5 นักเรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา และกีฬาไทย – 
กีฬาพ้ืนบ้านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในต่างๆ 

ร้อยละ 10 20 
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                   ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                (นายมานะ   แจ่มเพ็ง)                       (นางสาวพัชราภรณ์   เดชสุภา) 

                   หัวหน้าโครงการ                                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

 
              
                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                  
                                                 (นายสุเทพ    ไผ่ล้อม)                                                                                                                                          
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ  WSB News (อนุบาลวังสมบูรณ์สาร) 
แผนงาน  งานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธศาสตร์      1. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มฐ.ที่ 2(2.6) 
2. ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2, 4 
   3. กลยุทธ์ สพป.สก.1 ข้อที่ 6 
   4. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ข้อที่ 2, 4 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณที่ใช้  50,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน  5. นางสาวพัชนีพร  ศรีเพ็ชร์ 
   2. นายไชยา  นำลาภ   6. นางสาวภีมพียา  สว่างสาลี 
   3. นายศราวุธ  พงษ์รักษ์   7. นายพรรณนรินทร์  ศรีเพ็ชร์ 
   4. นายอลงกรณ์  จงรักษ์   8. นางสาวจิราพร  มณีจอม 
5. นายณัฐวัฒน์  ชัยอ่อน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน 2563 –  31 มีนาคม 2564 

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

1. หลักการและเหตุผล 
งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของโรงเรียน เพราะเป็นการเผยแพร่ผลงานและสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเพ่ือเผยแพร่ 
ข่าวสารชี้แจงข้อเท็จจริง และสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นให้กับกลุ่มบุคคล หน่วยงานราชการ องค์กร ทั้งภายในและ
ภายนอก ได้ทราบข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อโรงเรียน จึงได้วางแผนการบริหารจัดการ โดยจัดทำใบปลิวสารประชาสัมพันธ์ จุลสารประจำเดือน วารสาร เพ่ือ
เผยแพร่กิจกรรม และรายงานความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาการของนักเรียน 
บุคลากร อาคารสถานที่ ตลอดจนผลงานความภาคภูมิใจที่ได้รับให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้
ทราบ ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
แต่เนื่องด้วยปัจจุบันวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ยังขาด เช่น กล้อง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
การดำเนินงาน ทั้งนี้ในปัจจุบันการแก้ไขได้ใช้กล้องมือถือส่วนบุคคลในการบันทึกภาพ ทำให้คุณภาพที่ค่อนข้างต่ำ 
ไม่เหมาะสมกับงานที่ต้องการคุณภาพสูง. , ไมค์ เช่น ไมค์ไวเลสไร้สายที่จะนำมาใช้ในงานต่าง ๆ รวมทั้งอัดเสียง
เพื่อให้คุณภาพเสียงไม่มีเสียงแทรกหรือสัญญาณรบกวน และอื่น ๆ เพื่อนำมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเห็นได้
ว่า ในปัจจุบันงานประชาสัมพันธ์เปรียบเสมือนการโปรโมทผลงาน ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและ
การศึกษา ทำให้ผู้ปกครองและบุคคลทั้งภายในและนอกโรงเรียนเข้าถึงและรับทราบข้อมูลได้ ง่ายและรวดเร็ว ใน
อนาคต 5G ที่กำลังเข้ามาหากเราพัฒนางานด้านนี้ ต่อยอดให้ถึงนักเรียนทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และสร้าง
อาชีพได้อีกด้วย เช่น การถ่ายทอดสด การสตรีมมิ่งออนไลน์ เป็นต้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เสนอผลงาน ความเคลื่อนไหวและชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียนให้

แพร่หลายแก่สาธารณชนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
2.2 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของโรงเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
2.3 เพ่ือเป็นการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา 
2.4 เพ่ือเป็นศูนย์กลางประสานงานด้านประชาสัมพันธ์และติดต่อสอบถามสำหรับหน่วยงาน และบุคคลทั้ง

ภายในและภายนอกกับโรงเรียน 
 
3.   เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ร้อยละ 100 ได้รับจุลสารประจำเดือน วารสารวันวิชาการ 
และได้รับข่าวสาร ข้อมูลความเคลื่อนไหวและการพัฒนาโรงเรียนการจัดการเรียนการสอน จากการอ่านจุลสารและ
วารสารของโรงเรียน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      3.2.1 จัดทำใบปลิวสารประชาสัมพันธ์ จุลสารประจำเดือน ความก้าวหน้าของโรงเรียนสู่ชุมชน ตลอดปี
การศึกษา 
      3.2.2 ประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ เพจโรงเรียน ให้เป็นที่
ร ู ้จ ักกันอย่างแพร่หลาย ตลอดปีการศึกษา สนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ผ่าน social media 
networks support other government agencies & local entities through social media networks 
      3.2.3 จัดทำวารสารวันวิชาการ เผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน ประจำปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
      3.2.4 ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาทักษะนักเรียน และ บุคคลอื่นในชุมชน ที่สนใจงานด้าน live online, 
ถ่ายรูป, อัดเสียง audio recording  
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4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน 
 งบประมาณ 50,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทำโครงการ เม.ย. 63 นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน และคณะ 

2. ประชุมวางแผน พ.ค. 63 นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน และคณะ 

3. ศึกษาข้อมูล แบ่งงานให้คณะทำงาน 
  - รวบรวมรายละเอียด 

พ.ค. 63 – ก.พ. 
64 

นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน และคณะ 

4. ออกแบบสารประชาสัมพันธ์ 
  - ใบปลิวสารประชาสัมพันธ์ 
  - จุลสารประจำเดือน 
  - วารสารวันวิชาการ 
  - งานด้านประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ 
  - พัฒนาทักษะนักเรียน และ บุคคลอื่นใน
ชุมชน ที่สนใจงานด้าน live online, 
ถ่ายรูป, อัดเสียง audio recording 

พ.ค. 63 – ก.พ. 
64 

นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน และคณะ 

5. ตรวจสอบความถูกต้อง 
  - ใบปลิวสารประชาสัมพันธ์ 
  - จัดพิมพ์จุลสารประจำเดือนและว
วารสารวันวิชาการ 
  - แจกจุลสารประจำเดือนและวารสารวัน
วิชาการ 
  - งานด้านประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ 
  - พัฒนาทักษะนักเรียน และ บุคคลอื่นใน
ชุมชน ที่สนใจงานด้าน live online, 
ถ่ายรูป, อัดเสียง audio recording 

พ.ค. 63 – ก.พ. 
64 

นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน และคณะ 

6. สรุปและรายงานผล 31 มี.ค. 64 นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน และคณะ 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 50,000 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ระยะเวลา 

1. อุปกรณ์เทคโนโลยี 10,000 - 10,000 - ตลอดปีการศึกษา 
2. วารสารวันวิชาการ 35,000 - 35,000 - ก.พ. 2563 
3. สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ 5,000 - 5,000 - ตลอดปีการศึกษา 

รวมเงิน 50,000 - 50,000 -  
สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ร้อย
ละ 100 ได้รับจุลสารประจำเดือน วารสารวันวิชาการ 
และได้รับข่าวสาร ข้อมูลความเคลื่อนไหวและการ
พัฒนาโรงเรียนการจัดการเรียนการสอน จากการอ่าน
จุลสารและวารสารของโรงเรียน 

จัดทำจุลสารประจำเดือน วารสาร
วันวิชาการ งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน เผยแพร่ผลงาน
ความก้าวหน้าให้ผู้ปกครองทุกคน
ทราบ 

จุลสารประจำเดือน 
วารสารวันวิชาการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การประชาสัมพันธ์โรงเรียนด้วยใบปลิวสารประชาสัมพันธ์ จุลสาร วารสารของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์โดย 
นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ร้อยละ 100 ได้รับจุลสาร วารสาร และได้รับข่าวสาร ข้อมูลความ
เคลื่อนไหวและการพัฒนาโรงเรียนการจัดการเรียนการสอน จากการอ่านจุลสารและวารสารของโรงเรียน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ สื ่อออนไลน์ เพจโรงเรียน ให้เป็นที่รู ้จักกันอย่างแพร่หลาย ตลอดปี
การศ ึกษา สน ับสน ุนงานด ้านประชาส ัมพ ันธ ์  ออนไลน ์ผ ่ าน social media networks support other 
government agencies & local entities through social media networks โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้พัฒนา
ทักษะนักเรียน และ บุคคลอื่นในชุมชน ที่สนใจงานด้าน live online, ถ่ายรูป, อัดเสียง audio recording 
 

                 ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

   (นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน)                   (นางสาวพัชราภรณ์   เดชสุภา) 
                หวัหน้าโครงการ                                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
              
                          ผู้อนุมัติโครงการ 

                                  
                                                  (นายสุเทพ    ไผ่ล้อม)                                                                                                                                          
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ  โครงการน้ำดื่มสะอาดเพ่ือนักเรียน 
แผนงาน  งานบริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธศาสตร์      1. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มฐ.ที่ 2(2.5) 
2. ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2, 4 
   3. กลยุทธ์ สพป.สก.1 ข้อที่ 5 
   4. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ข้อที่ 2, 4 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
งบประมาณที่ใช้  100,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์ 2. นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์  
   3. นายไชยา  นำลาภ  4. นางนัดศรา  พราหมณ์ชื่น   
   5. นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน  
ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน 2563 –  31 มีนาคม 2564 

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

1. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากโรงเรียนมีความขาดแคนน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในปีพ.ศ. 
2563 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณระบบประปาในโรงเรียนตลอดเวลาโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานเป็นเวลาหลายปี ทำให้ระบบปะปาของอุปกรณ์มีบางส่วนเกิดความเสียหายเป็น
เหตุให้ไม่สามารถผลิตน้ำดื่มได้อย่างต่อเนื่องเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มภายในโรงเรียนจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
มีสาเหตุหลักมาจากไม่มีทุนซับสำหรับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสภาพในการใช้งานได้อย่างเต็มที่ก่อให้เกิด
ปัญหาดังกล่าวหมดไป จึงได้จัดทำโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อนักเรียนทำหน้าที่บริหารจัดการลดปัญหาการขาดแคน
น้ำดื่มสำหรับนักเรียนของโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือปรับปรุงระบบการผลิตน้ำดื่มสะอาดสำหรับนักเรียนและบุคลากรให้มีความพอเพียง 
2.2 เพ่ือแก้ปัญหาในกรณีอุปกรณ์การผลิตน้ำชำรุดเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.   เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาดไว้บริโภค 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีระบบการผลิตน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยไว้บริการให้กับนักเรียน  ครูและบุคลากร
อย่างพอเพียง 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน 
 งบประมาณ 100,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. - จัดทำโครงการ 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 
- ประชุมคณะทำงาน 
- ประชุมวางแผนงาน 
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 
- สรุปรายงานโครงการผล 

1 เม.ย. 63 – 3 มี.ค. 64 นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์
พร้อมคณะกรรมการ 

 

5.  งบประมาณ 100,000 บาท จากเงินอุดหนุน  
รายละเอียดรายละเอียดการใช้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ระยะเวลา 
1. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ท่ีมีความ

ชำรุดเสียหายทำการเปลี่ยนซ่อมแซม
เป็นระยะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

100,000 - 100,000 - 
1 เม.ย. 63 –  
31 มี.ค. 64 

รวมเงิน 100,000 - 100,000 -  
สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
โรงเรียนมีน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยให้กับนักเรียน 
ครูและบุคลากรตลอดทั้งปี 

บันทึกรายงานประจำเดือน แบบบันทึกรายงานประจำเดือน 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีระบบประปาที่สามารถผลิตน้ำดื่มสะอาด มีความปลอดภัยสำหรับนักเรียน ครู
และบุคลากรได้อย่างพอเพียง 
 

 

                   ผู้เสนอโครงการ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
   (นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์)                   (นางสาวพัชราภรณ์   เดชสุภา) 
                หวัหน้าโครงการ                                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
      ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                  

                 (นายสุเทพ    ไผ่ล้อม)                                                                                                                                          
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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โครงการ      พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ  
แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / การบริหารทั่วไป  
สอดคล้องกับกลยุทธ์     สพฐ. ที่  5   
สอดคล้องกับกลยุทธ์     สพป.นบ. ที่ 5   
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ      1.นางสิริมา  พ่วงศรี     2. นางสาวพัชนพีร  ศรีเพ็ชร์ 
งบประมาณ 48,000  บาท       
ระยะเวลาดําเนินการ  1  เมษายน  2563   – 30  มีนาคม  2564 

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

1.หลักการและเหตุผล  

การบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์สถานศึกษาต้องอาศัย ข้อมูลที่

ถูกต้อง  รวดเร็วเป็นปัจจุบัน  ในปัจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเป็นไป ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและเพ่ือให้งาน เป็น

ระบบ สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็วจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น งานธุรการ เป็นงานที่สําคัญและจําเป็นงานหนึ่งใน

สถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูล  ระเบียบ และแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การ

ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ  การโต้ตอบหนังสือราชการ และหนังสือที่มาถึงสถานศึกษา

จากองค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึง  การจัดเก็บและ ทําลายหนังสือ นอกจากนี้ยังเป็นงานให้การบริการ  ประสาน  

ส่งเสริม  สนับสนุน  การอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดําเนินงานของสถานศึกษา ให้ดําเนินไปด้วยความสะดวก

ราบรื่นรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการบริหารงาน สามารถจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการ

บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้น ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้  และ

การดูแลระเบียบแบบแผนของทางราชการให้เป็นตัวช่วย ส่งเสริม อํานวยความสะดวกในการทํางานให้กลุ่มงานต่าง ๆ  

ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่วางไว้  จึงต้อง เป็นผู้คอยช่ วยเหลือ แนะนําให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ สามารถ

ประยุกต์ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ทางราชการกําหนดเข้ากับงานของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ดังนั้นจึง

จําเป็นที่โรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการ และพัฒนา ระบบงานธุรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ

และถูกต้องตามระเบียบแบบแผน  

2. วัตถุประสงค ์    

2.1 เพื่อวางแผน ออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดําเนินงาน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว    

2.2 เพื่อให้การดําเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้อ งตามระเบียบของทาง
ราชการ    

2.3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการดําเนินงานธุรการให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
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3.  เป้าหมาย   

3.1 ผลผลิต (Outputs)      

3.2.1 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน 

3.2.2 ร้อยละ 100 การรับ – โต้ตอบหนังสือราชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ    

3.2.3 ร้อยละ 100 การจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา    

 3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)    

3.1.1 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน  

3.1.2 ร้อยละ 100 การรับ – โต้ตอบหนังสือราชการของโรงเรียนเป็นไปอย่างม ีประสิทธิภาพ 3.1.3 ร้อย
ละ 100 การจดัเกบ็เอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 

4.  กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 กระดาษ A4 (70 แกรม)   
กระดาษสี กระดาษโฟโต้  กระดาษการ์ดขาว  
กระดาษสติกเกอร์ขาวด้าน 
ซองน้ำตาล ซองขาว 
หมึกเครื่องปริ้นท์ / ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์   
หนังสือลงเบียนรับ – ส่ง  ภายนอกและภายใน 
ลวดเย็บกระดาษ 
คลิปหนีบกระดาษ 
แลคซีน  กาวสองหน้าแบบหนา / บาง 
กรรไกร / คัตเตอร์ / ป้ายสามเหลี่ยม 
แฟ้มนำเสนองาน แฟ้มใส่งาน กระดาษใส 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

นางสิริมา  พ่วงศรี 

นางสาวพัชนีพร  ศรีเพ็ชร์ 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

5. รายละเอียดการใช้โครงการงบประมาณ  40,000  บาท                                

5.1 เงินงบประมาณ   จํานวน   40,000    บาท       

5.2 เงินนอกงบประมาณ   จํานวน                -        บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กระดาษ A4 (70 แกรม)   

48,000 

  15,000 

48,000 นางสิริมา พ่วงศร ี

นางสาวพัชนีพร
ศรีเพ็ชร ์

2 

 

กระดาษสี กระดาษโฟโต้   
กระดาษการ์ดขาว  
กระดาษสติกเกอร์ขาวด้าน 
ซองน้ำตาล ซองขาว 

- - 5,000 

3 หมึกเครื่องปริ้นท์ / ซ่อมบำรุง
เครื่องคอมพิวเตอร์   

- 6,000 6,000 

4 หนังสือลงเบียนรับ – ส่ง  
ภายนอกและภายใน 

- - 6,000 

5 ลวดเย็บกระดาษ / คลิปหนีบ
กระดาษ 

6 แลคซีน  กาวสองหน้าแบบหนา / 
บาง 

7 กรรไกร / คัตเตอร์ / ป้าย
สามเหลี่ยม 

8 แฟ้มนำเสนองาน แฟ้มใส่งาน  
กระดาษใส 

9 อ่ืน ๆ .. (กระดาษทิชชู่ สเปรย์
ปรับอากาศ ถุงดำ กาแฟ น้ำตาล 
คอฟฟ่ีเมท โอวัลติน ฯลฯ ) 

- 10,000 - 

รวมทั้งสิ้น 48,000 บาท (สี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เป้าประสงค์ 2563 

ผลผลิต (Outputs)   

1. ร้อยละของโรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน  
2. ร้อยละของการรับ – โต้ตอบหนังสือราชการของโรงเรียนเป็นไปอย่างม ีประสิทธิภาพ  

3. ร้อยละของการจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 

 

100 

100 

95 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. ร้อยละของโรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน  
2. ร้อยละของการรับ – โต้ตอบหนังสือราชการของโรงเรียนเป็นไปอย่างม ีประสิทธิภาพ  
3. ร้อยละของการจัดเกบ็เอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 

 

100 

100 

95 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 ระบบงานธุรการของโรงเรียนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

7.2 ระบบงานธุรการของโรงเรียนจัดได้เป็นระบบสะดวกต่อการจัดเก็บ อ้างอิง และค้นหาเอกสาร  

7.3 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นระบบ เพ่ือการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.4 วัสดุ สื่อและนวัตกรรมมีเพียงพอในการสนับสนุนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

              ผู้เสนอโครงการ                                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

           ( นางสิริมา  พ่วงศรี )                                           (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา ) 
              หัวหน้าโครงการ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

      (  นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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   กจิกรรม 
  พฒันาผูเ้รยีน 
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ชื่อโครงการ  โครงการเด็กดีศรีอนุบาลวังสมบูรณ์ 

แผนงาน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
สนองกุลยุทธ์  1. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อที่ 1 
  2. กลยุทธ์สพฐ. ข้อ 1 
  3. กลยุทธ์สพท.สระแก้ว เขต 1 ข้อ 1 
  4. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่  1 (1.2 , 1.3 ) 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  1.  นายพงษ์ศักดิ์ เรตสันเทียะ และคณะกรรมการ      

งบประมาณ 6,000         บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 

1. หลักการและเหตุผล  
สภาวะปัญหาทางสังคมปัจจุบัน  เป็นตัวบ่งชี้ให้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจ

มากยิ่งขึ้น เพราะคุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวทางที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เพ่ือ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยการปฏิบัตินั้นจะทำในสิ่งที่สั งคมยอมรับและเห็นว่าเป็นสิ่งดีงาม บุคคลที่มี
ความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม สังคมยอมรับ ทำให้เกิดความมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม เรียกว่าเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนั้นจะต้องใช้ระยะเวลา ต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่วัยเด็ก หรือปฐมวัย 
ซึ่งเป็นวัยที่ฝึกและสร้างการเรียนรู้ได้ง่าย หากการเสริมสร้างเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวัย จะทำให้เด็กเกิดการซึมซับ
และพัฒนาได้เต็มที่ ครูและผู้ปกครอง รวมถึงสังคม คือผู้รับผิดชอบ ควรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก
ปฐมวัย  
 กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ แก่เยาวชนไทย อันได้แก่ ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ 
และอยู่ดีมีสุข ด้วยการใช้คุณธรรมพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับความร่วมมือของสถาบันครอบค รัว 
ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเป็นการจัดสภาพการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าของการมีศีลธรรมและจริยธรรมในด้านต่างๆ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม 
ความเชื่อและพฤติกรรมที่ดีงาม 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์จึงได้เล็งเห็นว่าการปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำคัญและจะต้อง
เริ่มปลูกฝังตั้งแต่ในวัยเด็ก  จึงได้มีการจัดทำโครงการเด็กดีศรีอนุบาลวังสมบูรณ์ขึ้น  โดยยึดหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 
ประการ  เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่ในวัยเด็ก และจะได้เติบโตเป็นคนดีในสังคม
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 

2.2  เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐานได้  

2.3  เพ่ือให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลทุกคน ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 

 3.1.2 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมพื้นฐานได้

และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองอีกท้ังยังสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมพื้นฐานได้ 

 3.2.2 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน 

4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
-   จัดทำโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน 
ประชุมคณะทำงาน /วางแผนงาน 

เมษายน 2563  
นายพงษ์ศักดิ์ เรตสันเทียะ 

2 
-  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

พฤษภาคม 25623 
นายพงษ์ศักดิ์ เรตสันเทียะ 

3 - ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
16 พฤษภาคม 2563- 
31  มีนาคม  2564 

ครูประจำชั้นทุกคน 

4 -  รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ทุกสิ้นเดือน นายพงษ์ศักดิ์ เรตสันเทียะ 

5 - ประเมินผล    31  มีนาคม  2564 นายพงษ์ศักดิ์ เรตสันเทียะ 
6 - สรุป / รายงานผล 31  มีนาคม  2564 นายพงษ์ศักดิ์ เรตสันเทียะ 

 

 

5. งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. - ของรางวัลสำหรับเด็กที่ได้รับรางวัล 

จำนวน 240 ชิ้น ชิ้นละ 25 บาท 

- 
 

6,000 
 

- 
 

6,000 - 6,000 

 รวม - 6,000 - 6,000 - 6,000 
 
 
 
 
 



194 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
คุณธรรมพื้นฐาน 
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกของห้องเรียนในแต่ละ
เดือน 
- นักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีศรี
อนุบาลวังสมบูรณ์ 
 - ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ์/สอบถาม 
- การประเมินโครงการ 

- แบบบันทึกกิจกรรมความดีตามหลัก
คุณธรรม 8 ประการ 
- แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 

- แบบประเมินโครงการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนระดับอนุบาลมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 
 7.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 7.3 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ได้รับการยกย่อง ชมเชย และได้รับรางวัล 
 
 
 
ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ                        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายพงษ์ศักดิ์ เรตสันเทียะ)                                     (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา) 
           หวัหน้าโครงการ                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
 
                                        ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
          ( นายสุเทพ  ไผ่ล้อม) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์     
 
 
 
 
 
 
 
 



195 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนาศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) เพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย  
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

แผนงาน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่  1. กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,3,4 

2.ยุทธศาสตร์ สพป.สก. 1 ข้อ 1 
3. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ข้อ 1 
4. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มฐ ที่ 1 ข้อ 1.4 มฐ ม. ข้อ 3.3 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวภีมพีรยา สว่างสาลี และคณะครูอนุบาล 
งบประมาณ   48,010 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564  

*************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

ปีงบประมาณที่ผ่านมา นักเรียนชั้นอนุบาลได้เรียนรู้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ และครูระดับชั้นปฐมวัยได้ใช้ 
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลและเกิดประสิทธิผล โดยโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ดำเนินการตาม
โครงการ ตามความต้องการและความจำเป็น ทำให้การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนสามารถดำเนินการไปตาม
แผนงานที่วางไว้ มีวัสดุ อุปกรณ์ ทำให้เกิดการดำเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยและมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
และตรงตามแผนโครงการ  

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์จึงเห็นความสำคัญและความจำเป็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
พื้นฐานในระดับชั้นอนุบาล และจึงจัดทำโครงการ พัฒนาศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) เพื่อการเรียนรู้
ปฐมวัย เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนในปีต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้ครูมีอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และใช้ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพ่ือให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3  เพ่ือให้ครูมีอุปกรณ์เครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

3.1 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3  ทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 

3.2 นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 
3.3 การจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จักทำโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน

ประชุมคณะทำงาน/วางแผนงาน 
พฤษภาคม 2563 นางสาวภีมพีรยา สว่างสาลี 

2 จัดซื้อและซ่อมบำรุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และจัดซื้อทีวีจอแบน 
อุปกรณ์ต่อพวง 

มิถุนายน 2563 นางสาวภีมพีรยา สว่างสาลี 

3 จัดซื้อ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องเสียง
ประชาสัมพันธ์ 

มิถุนายน 2563 นางสาวภีมพีรยา สว่างสาลี 

4 รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ทุกสิ้นเดือน นางสาวภีมพีรยา สว่างสาลี 
5 ประเมินผล 31 มีนาคม 2564 นางสาวภีมพีรยา สว่างสาลี 
6 สรุป/รายงานผล 31 มีนาคม 2564 นางสาวภีมพีรยา สว่างสาลี 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้ซอย วัสดุ รวม 

1 - จัดซื้อและซ่อมบำรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
- จัดซื้อและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ 
เครื่องพิมพ์  
- จัดซื้อและซ่อมบำรุงเครื่อง
ประชาสัมพันธ์ 
- จัดซื้อทีวีจอแบนและอุปกรณ์
เชื่อมต่อ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

15,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

13,000 

15,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

13,000 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

15,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

13,000 

รวม - - 38,000 38,000 -  38,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้ซอย วัสดุ รวม 

2 จัดซื้อสื่อประกอบการเรียนรู้ 
- กระดาษ A4 (จำนวน 5 ลัง) 
-ตลับหมึก Canon 810  
(สี 3 ตลับ ดำ 3 ตลับ) 
-หมึกเตมิ HP จำนวน 2 ชุด (ดำ แดง 
เหลือง น้ำเงิน) 
-หมึกเตมิ Canon G2010 จำนวน 8 ชุด 
(ดำ แดง เหลือง น้ำเงิน) 
-หมึกเตมิ Epson จำนวน 1 ชุด (ดำ 
แดง เหลือง น้ำเงิน) 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
1,200 
3,710 

 
1,100 
3,250 

 
750 

 
1,200 

3,710 

 
1,100 
3,250 
 
750 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
1,200 
3,710 

 
1,100 
3,250 

 
750 

รวม - - 10,010 10,010 - 10,010 
รวมท้ังสิ้น - - 48,010 48,010 - 48,010 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
การพัฒนาการเรียนรู้จากศูนย์สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)  
- ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ  
- ครูมีความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์
ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

ประเมินกิจกรรม แบบประเมิน 

 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรและประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ 
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ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ                        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวภีมพีรยา สว่างสาลี)                                     (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา) 
            หวัหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
 
                                        ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
          ( นายสุเทพ  ไผ่ล้อม) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์     
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ชื่อโครงการ  กิจกรรมลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด 
แผนงาน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่  สพฐ. ข้อ 1   สพป.สก ข้อ 1,3  โรงเรียน ข้อ 3 
มาตรฐานการศึกษา ข้อที่  14,15 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณที่ใช้  16,960 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า และคณะครูสายชั้นมัธยม  
ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน 2563  –  31 มีนาคม 2564 

**************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการศึกษาได้มีการเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน การจัดรูปแบบการเรียน
การสอนต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  หลากวิธีการ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      มีทักษะ มี
ความคิดที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ดังนั้นการนำนักเรียนออกไปทำกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด  นอกห้องเรียน  จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง  รู้จักการตัดสินใจ  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้  เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  อีกทั้งเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การพิจารณา  เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับ
ปรับปรุง  พ.ศ.  2547  มาตรฐานที่  18.2  ว่าด้วยสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม  การบริหาร  กิจกรรมการเรียนการ
สอน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้  แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง   
 การนำนักเรียนออกไปทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด นอกห้องเรียน  จึงเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยลักษณะประจักษ์แจ้ง  เห็นจริง  จากการสังเกต  
สัมผัสสภาวะที่เป็นจริง  เป็นรูปธรรม  ทำให้การเรียนรู้ติดแน่นยาวนาน  และการศึกษานอกสถานที่ยังเป็นการ
เปลี่ยนบรรยากาศ  เปลี่ยนสถานที่  เปลี่ยนความจำเจ  ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น  สนใจ  รู้จักตัดสินใจ  
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง  อีกท้ังยังส่งเสริมให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  และยังเป็นการผ่อนคลายทำให้
มีสุขภาพจิตที่ดีข้ึน   
 ดังนั้น  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณสมบัติดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือสามัญ -สามัยรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด 
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3  ขึ ้นเพื ่อให้นักเรียนได้เรียนรู ้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู ้อื ่น ได้พบเห็นและศึกษา
ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการชีวิต 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  

2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานที่จำเป็นในการชีวิต 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

3.1.2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความตระหนักและเห็น
คุณค่าของการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
  3.1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือสามัญ-สามัยรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด 
  3.1.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 
  3.1.5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 ได้เขา้ร่วม
กิจกรรมประกวดระเบียบแถว 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 3.2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความตระหนักและเห็น
คุณค่าการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
  3.2.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจและ
เกิดทักษะ ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือสามัญ-สามัยรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด 
 3.2.4 นักเรียนระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ความ ความสามารถใน
การทำงานเป็นทีม มีความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 
  3.2.5 นักเรียนระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ความ 
ความสามารถในการจัดระเบียบแถว 
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4.  กิจกรรมหลักและระยะเวลาดำเนินงาน  
 งบประมาณ 16,960 บาท 

ที ่ รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งคณะทำงาน พ.ค. 63 นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า 
และคณะครูสายชั้นมัธยม 
 

2. ประชุมคณะทำงาน พ.ค. 63 

3. ประกวดระเบียบแถว มิ.ย. 63 
4. กิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ มิ.ย. 63 

5.  พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม  ก.ค. 63 

6. กำหนดระยะเวลาทำกิจกรรม ต.ค. 63 
7. พิธีวันมหาธีรราชเจ้า พ.ย. 63 

8. จัดเตรียมเอกสาร พ.ย. 63 

9. ประชาสัมพันธ์นักเรียน/เตรียมการ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ม.ค. 64 
10. นำลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม/บำเพ็ญประโยชน์ ก.พ. 64 

11. สรุปประเมินผลและรายงาน มี.ค. 64 
 

5.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่        รายการ จำแนกตามหมวดรายจ่าย   เงินนอก 
งบประมาณ 

   รวม 

ตอบแทน   ใช้สอย     วัสด ุ    รวม 

1. ค่าอาหารและน้ำดื่ม 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – 
ยุวกาชาดในบำเพ็ญประโยชน์ 

 
    - 

 
    - 

3,000 3,000  
     - 

3,000 

2. ค่าป้ายอิงค์เจ็ท     -     - 2,000 2,000      - 2,000 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์     -     - 3,460 3,460      - 3,460 

4. ค่าป้ายจราจร      -     - 2,500 2,500      - 2,500 
5. ค่าเวชภัณฑ์ยา     -     - 1,000 1,000      - 1,000 

6. พิธีทบทวนคำปฏิญาณและ 
สวนสนาม 

    - 
 

    - 1,000 1,000      - 1,000 

7. พิธีวันมหาธีรราชเจ้า     -     - 1,000 1,000      - 1,000 

8. ค่าเอกสาร (คู่มือบันทึก)     -     - 1,000 1,000      - 1,000 
9. กิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ     -     - 1,000 1,000      - 1,000 

10. ค่าถ่ายรูป     -     - 1,000 1,000      - 1,000 

            รวมเงิน      16,960 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น    ทำ
เป็นและแก้ปัญหาเป็น การเรียนรู้ใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่น 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา
ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต 

สังเกต 
 
 
สอบถามตอบคำถาม 

แบบสังเกต 
 
 
แบบสอบถาม แบบบันทึก 

  
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
2. นักเรียนตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต 
4. นักเรียนเกิดความรักและความสามัคคีกันในหมู่คณะ 

 
              ผู้เสนอโครงการ                                                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
      
        (นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า)                                              (นางสาวพัชราภรณ์   เดชสุภา) 
              หัวหน้าโครงการ                                             รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
       (นายสุเทพ   ไผ่ล้อม) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



203 
 

โครงการ   ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนICT ระดับประถมศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
แผนงาน                    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานบริหารวิชาการ) 
สนองยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 1 

                               2. กลยุทธ์ สพป. สก. เขต 1 ข้อ 1 

                               3. กลยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อ.2,5 

ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณที่ใช้           186,240  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิราพร  มณีจอม 
   นายศราวุธ  พงษ์รักษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1  เมษายน 2563 – 31 มีนาคม  2564 

******************************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล 
      การจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที ่มีการเชื ่อมต่อระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูลและการสื่อสาร ต่างๆ อีกทั้ง
สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการก็เป็นสิ ่งที ่จำเป็นที ่จะเอื ้ออำนวยให้ การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
จุดประสงค์และหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งในปัจจุบันพบว่าครูผู้สอนและผู้เรียนมักประสบปัญหาด้านระบบ
เครือข่ายบ่อยครั้ง การค้นคว้าข้อมูล การสื่อสารและการส่งงานเกิดความล่าช้า ทำให้บางครั้งการจัดการเรียนการ
สอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด อีกทั้งสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
บรรยากาศในห้องไม่ปลอดโปร่งและมีปัญหาเรื่องฝุ่นสะสมตามผ้าม่านซึ่งจะเป็นอันตรายต่อนักเรียนและครูผู้สอนใน
ระยะยาว ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง โดยการปรับปรุงระบบเครือข่าย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ เพ่ืออำนวย
ความสะดวกและให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ห้องเรียนICTในการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงาน 
          2.2 เพ่ือดูแลและบำรุงรักษาให้การใช้อุปกรณเ์ทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องเรียน และศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษา เป็นไปอย่างสะดวกและทันสมัยตลอดเวลา 
 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนทุกคนได้ใช้ห้องเรียนICTในการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงาน 

 3.1.2 อุปกรณ์เทคโนโลยีทุกเครื่องมีการดูแลและบำรุงรักษาและปรับปรุงให้ทันสมัย 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครแูละนักเรียนมีเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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 4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำโครงการ 1 เม.ย. 2563 นางสาวจิราพร มณีจอม 
2. ประชุมวางแผนงาน 1 เม.ย. 2563 นางสาวจิราพร มณีจอมนาย

ศราวุธ พงษ์รักษ์ 
3. บำรุงรักษา ซ่อมคอมพิวเตอร์ตาม

ห้องเรียนและระบบอินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียน 

1พ.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564 หัวหน้าสายชั้น 
แต่ละชั้น 

4.  ปรับปรุงห้องเรียนICT 1พ.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564 นางสาวจิราพร มณีจอมนาย
ศราวุธ พงษ์รักษ์ 

9. รายงานกิจกรรม/สรุปโครงการ 31 มี.ค. 2564 นางสาวจิราพร มณีจอม 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 186,240  บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

จัดซื้อโทรทัศน์  
จำนวน 3 เครื่อง 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  
จำนวน 2 เครื่อง 
ปรับปรุงห้องเรียนICT 
-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
-จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสียหายเพื่อ
ซ่อมแซม 
-จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
 จำนวน 9 ตัว 
-จัดซื้อPC Wireless USB Adapter 
จำนวน 14 ตัวอุปกรณ์ บำรุงรักษา ซ่อม
คอมพิวเตอร์ตามห้องเรียน 
อุปกรณ์บำรุงรักษา ซ่อมคอมพิวเตอร์ตาม
ห้องเรียนและระบบอินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียน 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

45,000 

 
60,000 

 
36,240 

 
 
 
 
 
 
 
 

45,000 
 

 

45,000 

 
60,000 

 
36,240 

 
 
 
 
 
 
 
 

45,000 

 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

45,000 

 
60,000 

 
36,240 

 
 
 
 
 
 
 
 

45,000 
 

 

 

รวมเงิน - - 186,240 186,240 - 186,240 
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สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้ห้องเรียนICTใน
การพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและ
สร้างสรรค์ผลงาน 
2.ห้องเรียนทุกห้อง ครู  นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา มีอุปกรณ์เทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องเรียน และศูนย์บริการ ICT 
ระดับสถานศึกษา 
 

- ตารางการใช้ห้องเรียน 
 
 

- สังเกต 
 
 
 
- รายงานโครงการ 

- รายงานสรุป 
 
 

- แบบสำรวจการใช้งานอุปกรณ์ 
ICT 

 
 
- สรุปรายงานโครงการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ครูและ นักเรียนมีเทคโนโลยีใช้ในการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพและทันสมัยใช้งานได้
ตลอดเวลา ห้องเรียนICTมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดโปร่ง
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

 
 
      ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ  
             ( นางสาวจิราพร  มณีจอม) 
                         หัวหน้าโครงการ 
 
 
      ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
            ( นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา ) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
 
 
      ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                ( นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบและบํารุงรักษาห้องเรียนICT(ระดับมัธยมศึกษา) 
แผนงาน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองกลยุทธศาสตร์      1. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มฐ.ที่ 1(1.1.4) , 2(2.4, 2.6) ,3(3.1-3.5) 

2. ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 
   3. กลยุทธ์ สพป.สก.1 ข้อที่ 1, 4 
   4. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ข้อที่ 2, 5 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณที่ใช้  50,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน  
   2. นายศราวุธ  พงษ์รักษ์ 
   3. นายอลงกรณ์  จงรักษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน 2563 –  31 มีนาคม 2564 

******************************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ มีแนวนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความก้าวหน้าและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี  โดยมุ่นเน้นบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถทางด้านไอซีที และช่องทางการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขีดความสามารถใน
การบริการประชาชน สนับสนุนการจัดการ เรียนการสอน ทุกมิติ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนั้นโรงเรียนอนุบาล
วังสมบูรณ์ จึงได้ดำเนินการให้ ทุกกลุ่มสาระได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับการจัดการศึกษาและองค์ ซึ่งจะเห็นได้ว่ า ในปัจจุบันการทำงานจะเข้าสู่โลกดิจิทอล 
5G ผ่านเครือข่ายไร้สาย และการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในด้านการโปรแกรมมิ่ง
ต่าง ๆ รวมทั้งงานกราฟิคที่ต้องผสานควบคู่กันไป ดังนั้นระบบฮาร์ดแวร์จะมีประสิทธิภาพพอที่จะทำให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวสามารถตอบสนองและสามารถจัดได้จริงตาม เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนสามารถเพิ่มทักษะใน
ด้าน ICT รอบด้านและเกิดประสิทธิภาพได้สูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความพร้อมรับกับเทคโนโลยี 
2.3 เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

        
3.   เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

     3.1.1 ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ระดับชั้นมัธยมมีทักษะและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทุกคน 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      3.2.1 ครแูละนักเรียนมีเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
      3.2.2 ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน 
 งบประมาณ 50,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทำโครงการ เม.ย. 63 นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน และคณะ 
2. ประชุมวางแผน เม.ย. 63 นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน และคณะ 
3. จัดอบรมทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ค. 63 – ก.พ. 64 นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน และคณะ 
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ พ.ค. 63 – ก.พ. 64 นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน และคณะ 
5. สรุปและรายงานผล 31 มี.ค. 64 นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน และคณะ 
 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 50,000 

ที ่ รายการ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1
. 

จัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือใช้งาน 
และบำรุงซ่อมแซมระบบ
ICT 

- - 5,000 5,000 - 5,000 

2
. 

สำรวจ ดูแล ซ่อมแซม
อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เช่น จอคอม คีย์บอร์ด 
เม้าส์ 

- - 30,000 30,000 - 30,000 

3
. 

บำรุงสื่อ วัสดุอุปกรณ์/ 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในห้องเรียนให้ทันสมัย 
เช่น ระบบประมวลผล
กลาง,เมาส์ปากกา,ไมค์ 

- - 15,000 15,000 - 15,000 

รวมเงิน - - 50,000 50,000 - 50,000 

สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัง
สมบูรณ์ระดับชั้นมัธยมมีทักษะและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาทุกคน 

การสำรวจ 
 

แบบสำรวจทักษะและความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูและนักเรียนมีเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทุกคน 
 
 
      ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ  
             ( นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน ) 
                         หัวหน้าโครงการ 
 
 
      ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
            ( นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา ) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
 
      ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                ( นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ  กิจกรรมลูกเสือ สามัญ และ เนตรนารี 
แผนงาน  การบริหารงานทั่วไป (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
สนองกลยุทธ์ที่  สพฐ. ข้อ 1    สพป.สก ข้อ 1,3 โรงเรียน ข้อ 3 
มาตรฐานการศึกษา ข้อที่  14,15 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์   2.นายมานะ  แจ่มเพ็ง    
   3.นายไชยา  นำลาภ   4.นายวัชรเมศ  ตั้งเทียมพงษ์ 

5.นายโชคชัย   ทศกรณ์   6. นายเอกสิทธิ์   วงษ์อ่อน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน 2563  –  31 มีนาคม 2564  

********************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการศึกษาได้มีการเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน การจัดรูปแบบการเรียน
การสอนต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  หลากวิธีการ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีทักษะ                
มีความคิดที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ดังนั้นการนำนักเรียนออกไปทำกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี หรือนอกห้องเรียน  จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง  รู้จักการตัดสินใจ  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้  เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  อีกทั้งเป็ นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การพิจารณา  เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2547  มาตรฐานที่  18.2  ว่าด้วยสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม  การบริหาร  
กิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้  แสวงหาคำตอบและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้การจัดกิจกรรมต้องเน้นถึงความ
ปลอดภัย แต่ไม่ขาดวินัยและวิชาความรู้ในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี อย่างแน่นอน มีการเว้นระยะห่างในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมากขึ้นรวมถึงกิจกรรมต่างๆทางลูกเสือ เช่น การนำนักเรียนออกไปทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – 
เนตรนารีนอกห้องเรียน การเปิดกอง และกิจกรรมนันทนาการความรู้ทางวิชาการลูกเสือ เป็นต้น เพ่ือที่จะมุ่งพัฒนา
นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง   ด้วยลักษณะประจักษ์แจ้ง  เห็นจริง  จากการสังเกต  สัมผัสสภาวะที่เป็น
จริง  เป็นรูปธรรม  ทำให้การเรียนรู้ติดแน่นยาวนาน  และการศึกษานอกสถานที่ยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ  
เปลี่ยนสถานที่  เปลี่ยนความจำเจ  ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น  สนใจ  รู้จักตัดสินใจ  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ด้วยตนเอง  อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  และยังเป็นการผ่อนคลายทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีข้ึน   
 ดังนั้น  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณสมบัติดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ  ระดับประถมศึกษาปีที่  4 -6 ขึ้น เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้พบเห็นและศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการชีวิต 
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2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างปลอดภัยในการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19   

2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานที่จำเป็นในการชีวิต 

 4. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างระเบียบวินัยให้เกิดข้ึนในตนเอง 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างปลอดภัยในการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19   

3.1.2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
  3.1.3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
สำรอง และลูกเสือสามัญ ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
  3.1.4 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ทำงานเป็นทีม เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างระเบียบวินัยให้เกิดข้ึนในตนเอง 
  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัยในการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19   

 3.2.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้รับการปลูกฝังให้เกิดความตระหนักและเห็น
คุณค่าการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
  3.2.3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือสำรอง  ลูกเสือสามัญ และ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
  3.2.4 นักเรียนระดับระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็น
ทีม เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นในตนเอง 
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4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งตั้งคณะทำงาน เม.ย. 63 

นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ 
นายมานะ  แจ่มเพ็ง 
นายไชยา  นำลาภ 
และคณะครูผู้รับ 
ผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ 

2. ประชุมคณะทำงาน พ.ค. 63 
3. กำหนดระยะเวลาเข้าค่าย ต.ค. 63 
4. จัดเตรียมเอกสาร/สถานที่เข้าค่าย พ.ย. 63 
5. ประชาสัมพันธ์นักเรียน/เตรียมการ/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ม.ค. 64 

6. นำลูกเสือจัดกิจกรรม มี.ค. 64 
7. สรุปประเมินผลและรายงาน มี.ค. 64 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
  เงินงบประมาณ      เงินนอก   

   รวม ที ่               กิจกรรม/รายการ ตอบ  ใช้ วัสดุ รวม   งบประมาณ 
  แทน สอย    
  กิจกรรมการเข้าค่ายและเดินทางไกลของ 

ลูกเสือสามัญ และเนตรนารี (ป. 4-6) 
1.1 ค่าน้ำดื่มเดินทางไกล( นร. 372 คน) 
1.2 ค่าป้ายอิงค์เจ็ท 
1.3 ค่าเอกสารคู่มือกิจกรรมลูกเสือ 
1.4 ค่าเวชภัณฑ์ยา 
1.5  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
 
 
    - 

 
 
1,860 
1,500 
1,860 
500 
4,280 

 
 
 
    - 

 
 
1,860 
1,500 
1,860 
500 
4,280 

 
 
 
         - 

 
 
1,860 
1,500 
1,860 
500 
4,280 

                            รวมเงิน      -       -             - 10,000 
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6.  การประเมินผล 
 

                                  ตัวชี้วัดความสำเร็จ   วิธีการประเมิน      เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ทำเป็นและ

แก้ปัญหาเป็น เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างปลอดภัย
ในการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19   

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่
จำเป็นในการดำรงชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส
โควิด-19   

      สังเกต 
 
 
    สอบถาม 
   ตอบคำถาม 

      แบบสังเกต 
 
 
     แบบสอบถาม 
     แบบบันทึก 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างปลอดภัยในการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19   
     2. นักเรียนตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
     3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต 
     4.  นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคีกันในหมู่คณะและสร้างระเบียบวินัยให้เกิดข้ึนในตนเอง 
 

                                          ลงชื่อ.....................................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                                            ( นายไพโรจน์        ภาคโพธิ์ )                                                            
                                                                                   หัวหน้าโครงการ                                                        

 
                                           ลงชื่อ..................................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ  

                                  ( นางสาวพัชราภรณ์     เดชสภุา ) 
                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

 
 

                                                        ลงชื่อ...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                                              ( นายสุเทพ     ไผ่ล้อม ) 
                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
แผนงาน วิชาการ 
สนองผลผลิตหลัก 1. กลยุทธ์  สพฐ. ข้อ 1, 2    
                           2. ยุทธศาสตร์  สพป.สระแก้ว เขต 1   ข้อ 2    
                           3. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อที่  4   
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ            1. นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา        2.  นายไชยา  นำลาภ                
                               3. นางละออ   คงกระพันธุ์          4.  นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ 
                               5. นางสาวภาณิตา  ศรีชาหลวง 6.  นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์ 
                               7. นายโชคชัย  ทศกรณ์ 8.  นางสาวนวลนภา  พันธุ์มิตร   
 9. นายพรรณนรินทร์   ศรีเพ็ชร์ 
งบประมาณ 140,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน  2563  – 31  มีนาคม  2564 

***************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยเก่ียวกับ
การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยคำนึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่
ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การ
วางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิด
ขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้กำหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2552 – 2561) ซึ่งมุ่งเน้นการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น จากหลักการดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ “โครงการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
3.  เพ่ือฝึกอาชีพสุจริตให้กับนักเรียน เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  เพ่ือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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3. เป้าหมาย 
1. นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียน ร้อยละ  80 ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  นำความรู้ไป

ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม                
3.  นักเรียน ร้อยละ 80 ได้ปฏิบัติจริงในการฝึกอาชีพสุจริต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4.  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ร้อยละ  80 
4. กิจกรรมหลัก 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
-  การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
-  นาข้าว 
-  กิจกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
-  โรงเรือนผักยกระดับ ปลูกผักออร์แกนิก 
-  เพาะเห็ด 
-  กิจกรรมทำไร่นาสวนผสม (กล้วย,มะนาว) 
-  การเลี้ยงไก่ไข่ 
-  ปลูกผักสวนครัวในกระถาง 
-  การทำอิฐบล็อกแบบตัวหนอน, แบบช่องลม 
-  เพาะต้นอ่อน(ทานตะวัน ,ผักบุ้ง,โต๊วเหมี่ยว) 
- จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
- น้ำส้มควันไม้ 

1  เม.ย.  63 - 
31  มี.ค. 64 

นางจุฬารัฐ วงษ์คำนา , นายโชคชัย ทศกรณ์ 
นางจุฬารัฐ วงษ์คำนา,นายวัชรเมศฆ์  
ตั้งเทียมพงษ,์นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ 
นางจุฬารัฐ วงษ์คำนา , นางละออ คงกระพันธุ์ 
นางจุฬารัฐ วงษ์คำนา , น.ส.นวลนภา พันธุ์
มิตร , นายโชคชัย ทศกรณ์ 
นางจุฬารัฐ วงษ์คำนา , น.ส.ภาณิตา ศรีชาหลวง 
นางจุฬารัฐ วงษ์คำนา ,  นางละออ คงกระพันธุ์  
นายไชยา นำลาภ , นายโชคชยั ทศกรณ์     
นางจุฬารัฐ วงษ์คำนา , น.ส.นวลนภา พันธุ์
มิตร , นายโชคชัย ทศกรณ์ 
นายพรรณนรินทร์ ศรีเพ็ชร์ , 
นายวัชรเมศฆ์ ตั้งเทียมพงษ์ 
นางจุฬารัฐ วงษ์คำนา , น.ส.ภาณิตา  
ศรีชาหลวง , น.ส.นวลนภา พันธุ์มิตร 
นางจุฬารัฐ วงษ์คำนา 
นางจุฬารัฐ วงษ์คำนา,นายไพโรจน์ภาคโพธิ์ 
นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ 

2. - ดำเนินการงานตามโครงการ  
1  เม.ย.  63 - 
31  มี.ค. 64 

นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา        
พร้อมคณะกรรมการ 

3. - สรุป / รายงานผล 31  มี.ค. 64 นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา  พร้อมคณะกรรมการ 
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5. งบประมาณ  140,000 บาท 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 จัดทำแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-  การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
-  นาข้าว 
-  กิจกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
-  โรงเรือนผักยกระดับ ผักออร์แกนิก 
-  เพาะต้นอ่อนทานตะวัน ,โต๊วเหมี่ยว 
-  ปลูกผักสวนครัวในกระถาง 
-  เพาะเห็ด 
-  กิจกรรมทำไร่นาสวนผสม 
(กล้วย,มะนาว) 
-  การเลี้ยงไก่ไข่ 
- ปุ๋ยชีวภาพ 
- น้ำส้มควันไม้ 
-  การทำอิฐบล็อกแบบตัวหนอน, 
แบบช่องลม 
- จัดทำป้ายจุดศึกษา (ป้ายอิงค์เจ็ท)
ตามแหล่งเรียนรู้ 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำโรงเรือน
ปลูกผักออร์แกนิก  แสลน พลาสติก
คลุม และวัสดุอุปกรณ์-พันธุ์พืช (แกลบ 
ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ มีเดีย ถาดเพาะ หน้า
ดิน ดิน ปุ๋ยมะพร้าว) 
- จัดซื้อเครื่องมือการเกษตร (จอบ 
กรรไกร พลั่ว ถุงมือ บัวรดน้ำ ฟอกกี้ 
สายยาง ท่อนำ้ ก๊อกน้ำ คราด) 

 
 
- 
 
- 
- 
 
 

 
 
- 
 
- 
- 
 
 

110,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,000 

110,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม - - 140,000 140,000 
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6.  การประเมินผล 
วิธีประเมินผล เครื่องมือประเมินผล 
การสอบถาม แบบสอบถาม 
การรายงานผลการจัดทำโครงการ แบบรายงานโครงการ 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ KPI หน่วยวัด ข้อมูลฐาน 2562 
เป้าหมาย  
2563 

1. 
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 70 80 

2. 
นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในการฝึกอาชีพสุจริต ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ร้อยละ 70 80 

3. 
นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรม  นำความรู้ไปใช้ในชิวิต
ประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   

ร้อยละ 70 80 

4. 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้ใน
ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ร้อยละ 70 80 

 

            ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       (นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา)                                         (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา)  
             หัวหน้าโครงการ                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
                                                          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

             ( นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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โครงการ  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม   
แผนงาน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
สนองยุทธศาสตร์ 1. กลยุทธ์  สพฐ. ข้อ  1    
 2. กลยุทธ์  สพท.สระแก้ว เขต 1   ข้อ 2 

3. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ข้อที่  1   
4. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มฐ. 5   

ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่ 
งบประมาณที่ใช้           6,500  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.  นางสาวอารีรัตน์  ฐาโอษฐ์  และคณะ               
ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 

*************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

 จากผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม นักเรียนอนุบาลร้อยละ 100 

ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยครอบคลุมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ -

จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยฝึกปฏิบัติจริง คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น และนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน

กิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ทีโ่รงเรียนจัดขึ้น  

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของ

เด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมขึ้น เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการจัดกิจกรรมที่จะส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เกิดพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

ต่อสังคม และเติบโตเป็นบุคลากรที่ดี มีคุณภาพของประเทศต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนชั้นอนุบาลได้รับการพัฒนาโดยครอบคลุมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ             

สังคม  และสติปัญญา โดยฝึกปฏิบัติจริง คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพนักเรียนในการร่วมแข่งขันกิจกรรมภายในระดับสายชั้นอนุบาลฃองโรงเรียน

อนุบาลวังสมบูรณ์ 
 

3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

3.1 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ทุกคน 
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เชิงคุณภาพ 

3.2 นักเรียนชั้นอนุบาลได้รับการพัฒนาโดยครอบคลุมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ             

สังคม  และสติปัญญา โดยฝึกปฏิบัติจริง คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3.3 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายในระดับสายชั้นอนุบาลฃองโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1    -   จัดทำโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน 
   -  ประชุมคณะทำงาน /วางแผนงาน 

พ.ค. 63 

นางสาวอารีรัตน์  ฐาโอษฐ์ 
คณะครูอนุบาล 

 

2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 

- กิจกรรมเล่นสีน้ำ 
   -    กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน 

- กิจกรรมฉีก ตัด ปะ  

- กิจกรรมวาดภาพระบายสี 

พ.ค. 63 - 
30  ม.ค. 64 

3 - ส่งเสริมการแข่งขันระดับสายชั้น
อนุบาล 

มิ.ย.  63 – ม.ค. 64 

4    - สรุป / รายงานผล 31 มี.ค. 64 นางสาวอารีรัตน์  ฐาโอษฐ์ 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 
1.1 กิจกรรมเล่นสีน้ำ 

- สีน้ำ  

- พู่กัน 

- จานสี 
(ชุดละ 145 บาท × 10 ชุด) 

   
 
 

1,450 
 

 
 
 

1,450 
 

  

 กิจกรรมที่ 2 
2.1 กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน 

- ดินน้ำมัน 
(ก้อนละ 25 บาท × 50 ก้อน) 

   
 

1,250 

 
 

1,250 
 

  



219 
 

 กิจกรรมที่ 3 
3.1 กิจกรรมฉีก ตัด ปะ 

- กระดาษสี 
(แผ่นละ 5 บาท × 50 แผ่น) 
     -    กรรไกร 
(โหลละ 60 บาท × 10 โหล) 
     -    กาวลาเท็ก 
(ขวดละ 100 บาท × 10 ขวด) 
     -    กระดาษร้อยปอนด์ 
(เล่มละ 120 × 10 เล่ม) 

   
 

250 
 
 

600 
 

1,000 
 

1,200 

 
 

250 
 
 

600 
 

1,000 
 

1,200 

  

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่ 4 
4.1 กิจกรรมวาดภาพระบายสี 

- สีไม้ 
(กล่องละ 25 บาท × 30 กล่อง) 

   
 
 

750 

 
 
 

750 

  

รวมเงิน - - 6,500 6,500 - - 

รวมเงินทั้งสิ้น  - - 6,500 6,500 - - 

สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 นักเรียนชั้นอนุบาลได้รับการพัฒนา

โดยครอบคลุมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์-

จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา โดยฝึกปฏิบัติจริง คิด

เป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น ทั้งรายบุคคลและ

รายกลุ่ม มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมแข่งขัน

ระดับสายชั้นอนุบาลฃองโรงเรียนอนุบาลวัง

สมบูรณ์ 

  

- การประเมินผล 
- การสอบถาม 
- การรายงานผลการ

ปฏิบัติโครงการ 

- แบบประเมินผล 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานโครงการ 
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(ลงชื่อ).........................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                               (นางสาวอารีรัตน์  ฐาโอษฐ์) 

               หวัหน้าโครงการ 

 

                                 (ลงชื่อ).........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา) 

      รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

 

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

             (นายสุเทพ   ไผ่ล้อม) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ    การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิค-19 ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
แผนงาน     งานบริหารงานวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์  1.กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1  
         2.กลยุทธ์ สพป.สก.1 ข้อที่ 1 
   3.กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
งบประมาณ            220,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบ      1. นางกาญจนา  พงษ์รักษ์  
   2. นางสุพินดา  ทรงศิริศักดิ์ 

3. นางลออ  คงกระพันธ์ 
4. นางสาวศิริวรรณ พงษ์สุวรรณ 

********************************************************************************* 
1.หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการโควิค-19 จะมีการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลตั้งแต่  
( 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 )  ผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยเผยแพร่สัญญานจาก
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระราชูปถัมภ์ (DLTV) เน้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน  ผ่าน
ช่องทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและระบบออนไลน์ครูต้นแบบ ด้วยเครื่องมือเรียนรู้ตามความเหมาะสมและบริบท
สถานศกึษา 
 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิค -19 
ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอโครงศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิค-19 เพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัด
การศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิค-19 ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทางของครู ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา และประชามสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนะนำช่องทางการเรียนทางไกลให้กับ
ผู้ปกครองที่เก่ียวข้อง 

 2.วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำใบงาน DLTV  
  2. เพื่อเป็นค่าเดินทางของครูในการประชามสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนะนำช่องทาง
การเรียนรู้ทางไกลให้กับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 

3. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

1. ห้องเรียนจำนวน  45 ห้อง 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิค-19 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 สำรวจความพร้อมในการเรียนทางไกล 9 พ.ค 63 - 10 พ.ค. 63 ครูประจำชั้น 
2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือจัดทำใบงาน 

DLTV  
11 พ.ค. 63 – 13 พ.ค. 63 นางสาวศิริวรรณ พงษ์สุวรรณ 

นางสุพินดา  ทรงศิริศักดิ์ 
นางลออ  คงกระพันธุ์ 

3 ค่าเดินทางครู 18 พ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 ครูประจำชั้น 
4 จัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อพ่นในห้องเรียน 18 พ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 นางสายสมร  นำลาภ 
4 รายงานการดำเนินงานของครูแต่ล่ะชั้น 18 พ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 ครูประจำชั้น 
5 รางานกิจกรรม/โครงการ 31 มี.ค. 64 

 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 220,000 ( สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ) 
ระดับปฐมวัย  50,000 บาท 
 

ที ่ รายการ เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือจัดทำใบงาน 
DLTV ชั้นอนุบาลได้แก่ 
-กระดาษ A4 20 ลัง 
-กระดาษปกการ์ดสี  
40 ห่อ  

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
 

15,000 
7,000 

รวม 
 

15,000 
7,000 

 
 
 

15,000 
7,000 

2 ค่าเดินทางครู 10 ห้อง 
( คนละ 2,000 ) 

  
 
20,000 

 
20,000 

 
 
20,000 

3 ค่าถ่ายเอกสาร  
  

8,000 8,000 
 

8,000 
รวมทั้งสิ้น 50,000 
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ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  170,000  บาท 
 

ที ่
  

รายการ 
  

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

  
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ  รวม  

1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือจัดทำใบ
งาน DLTV ได้แก่ 
-กระดาษ A4 80 ลัง 
-กระดาษปกการ์ดสี  
100 ห่อ  

  47,200 
17,500 

47,200 
17,500 

 47,200 
17,500 

2 ค่าเดินทางครู 35 ห้อง 
( คนละ 2,000 ) 

  
 
70,000 

 
70,000 

 
 
70,000 

3 ค่าถ่ายเอกสาร  
  

20,000 20,000 
 

20,000 
4 จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อพ่นในห้องเรียน 

  
15,300 15,300 

 
15,300 

รวมทั้งสิ้น 170,000 
 
 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนจำนวน 45 ห้องเรียนได้รับใบงาน DLTV ครบทุกคน -  ประเมินพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีการประชามสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนะนำช่องทางการเรียนรู้
ทางไกลให้กับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
 

         ผู้เสนอโครงการ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

              ( นางกาญจนา  พงษ์รักษ์)    (นางสาวพัชราภรณ์   เดชสุภา ) 
                  หัวหน้าโครงการ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
           ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                (นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการทางด้านศิลปะ และนาฏศิลป์  
แผนงาน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองผลผลิตหลัก 1. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มฐ. 1 
   2. กลยุทธ์  สพฐ. ข้อ 1 จุดเน้นที่ 1 
   3. กยุทธ์สพป.สก.1  
   4. กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ข้อที่ 2 จุดเน้นที่ 2 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับปิดชอบ  1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า  2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  สันติเวทยศ์  
งบประมาณ  50,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน 2563  - 31 มีนาคม 2564 

*************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการทางศิลปะ 

และนาฏศิลป์ รู้จักชื่นชมความงามมีสุนทรีภาพความมีคุณค่าซึ่งย่อมจะมีผลต่อคุณภาพของผู้เรียนเพราะฉะนั้นการ
สร้างบรรยากาศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจแรงเสริมให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการที่จะใฝ่หา
ความรู้ทางด้านศิลปะอย่างจริงจังปัจจุบันห้องเรียนสาระศิลปะยังไม่ทันสมัยเท่าท่ีควร การปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน
สาระศิลปะให้สมบูรณ์มีบรรยากาศห้องเรียนที่ดีและมีคุณภาพ การจัดสื่อการเรียนการสอนด้านศิลปะและนาฏศิลป์ 
มีสื่อการสอนที่ทันสมัยและมีคุณภาพ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือนำไปในการพัฒนาตนเองและ
ร่วมกิจกรรมโรงเรียนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการประการการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านศิลปะ 
และนาฏศิลป์ 

ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการทางด้านศิลปะขึ้นเพ่ือ
สนองนโยบาย ในมาตรฐานที่ 15 และสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ข้อที่ 1เป็นโรงเรียนที่
มาตรฐานคุณภาพระดับสูง มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางด้านศิลปะและนาฏศิลป์ 
และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางด้านศิลปะและนาฏศิลป์ ที่ดีเพ่ิมขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางด้านศิลปะและนาฏศิลป์ ให้ทันสมัย ส่งเสริมบรรยากาศแห่ง

การเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากขึ้น 
2.2 เพ่ือส่งเสริมความสามารถและทักษะทางด้านศิลปะและนาฏศิลป์ 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์จัดบรรยากาศและห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
 3.2 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาด้านศิลปะและนาฏศิลป์ เต็มความสามารถของ
นักเรียน 
 3.3 นักเรียนมีห้องเรียนศิลปะและสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 3.4 นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและนาฏศิลป์ ร้อยละ 80  
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4. กิจกรรมหลัก/งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 
ประเภทงบประมาณ 

งบพัฒนา เงินนอกงบประมาณ 
1 จัดตกแต่งห้องศิลปะและนาฏศิลป์ 25,000 - 
2 วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนศิลปะ

และนาฏศิลป์ 
25,000 - 

 รวม 50,000 - 
 

5. ขั้นตอนวิธีการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดตกแต่งห้องศิลปะ พ.ค. 63 นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า 

ว่าที่รต.หญิงจันทร์เพ็ญ  
สันติเวทยศ์ 

2 วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนศิลปะ
และนาฏศิลป์ 

พ.ค. 63 – ก.พ. 64 นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
ว่าที่รต.หญิงจันทร์เพ็ญ  
สันติเวทยศ์ 

3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ทุกสิ้นเดือน นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
ว่าที่รต.หญิงจันทร์เพ็ญ  
สันติเวทยศ์ 

 

6. งบประมาณ 20,000 บาท 
6.1 ตกแต่งห้องศิลปะและนาฏศิลป์ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ระยะเวลา 
1 ค่าวัสดุสำหรับตกแต่งห้อง

ศิลปะ 
25,000 - - 25,000 - 

 รวม 25,000 - - 25,000 - 
  

การประเมิน 
วิธีประเมินผล เครื่องมือประเมินผล 
การนิเทศ แบบนิเทศ 
กิจกรรมการเรียนการสอน แบบสังเกตพฤติกรรม  
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6.2วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมศิลปะและนาฏศิลป์ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ระยะเวลา 
1 วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการ

สอน 
25,000 - - 25,000 - 

 รวม 25,000 - - 25,000 - 
  

การประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือประเมินผล 
นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะ
และนาฏศิลป์  ร้อยละ 80 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและนาฏศิลป์ ร้อยละ 80 
2.นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  
 
           ผู้เสนอโครงการ        ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
              ( นายอนุรักษ์   พร้อมบัวป่า )          (นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา) 
                     หวัหน้าโครงการ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
 
           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
                                (นายสุเทพ  ไผ่ล้อม) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์         
 

 
 
 
 
 
 


