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ค ำน ำ 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียม

อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องการให้การศึกษา

และการพัฒนาเด็กเป็นอย่างดี ได้ใช้ความรู้ความสามารถต่าง ๆ ในการด าเนินการอันที่จะท าให้นักเรียน

บรรลุจุดมุ่งหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และนโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

ฉะนั้น โรงเรียนจึงจัดท าแผนปฏิบัติการขึ้นเพ่ือให้สนองกลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหารการปฏิบัติงานของครูและการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยได้รวบรวมโครงการและกิจกรรมต่างๆ มาบรรจุใน

แผนปฏิบัติการประจ าปีครั้งนี้ 

เอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีต้องขอขอบพระคุณ  อาจารย์สมบัติ  เนตรสว่าง  

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ ต าแหน่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ที่ให้ค าปรึกษาชี้แนะ  คณะกรรมการอ านวยการและผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้ อวิทยาใน

ครั้งนีจ้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

(นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
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สำรบัญ 

เรื่อง                  หน้ำ 

ค าน า           ก 
สารบัญ                    ข – ค 
๑. ประวัติโรงเรียน 

- สภาพทั่วไปของโรงเรียน       ๑ 

- โครงสร้างพื้นฐาน        ๒  

- แหล่งวัฒนธรรม / แหล่งเรียนรู้       ๒ 

- แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น        ๒ 

๒. ข้อมูลพ้ืนฐาน          

- แผนผังอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์     ๕ 

- จ านวนนักเรียน และการจัดชั้นเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐    ๖ 

- จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา      ๗ 

- โครงสร้างการบริหาร        ๑๐ 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์      ๑๑ 

ปรัชญา ค าขวัญ สีประจ าโรงเรียน อักษรย่อ      
- ปฏิทนิปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐     ๑๓ 

๓. โครงการตามจุดเน้นสนองกลยุทธ์ของสถานศึกษา ๖ กลยุทธ์ 
- โครงการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน      ๒๒ 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ      ๒๗ 

- โครงการพัฒนาความพร้อมปฐมวัย      ๓๑ 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์       ๓๕ 

- โครงการสืบสานวัฒนธรรม       ๓๙ 

- โครงการเด็กไทยวิถีพุทธ       ๔๓ 

- โครงการวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง     ๔๗ 

- โครงการวันส าคัญ        ๕๒ 

- โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ    ๕๖ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา    ๖๐ 

- โครงการโลกกว้างทางการศึกษา      ๖๕ 

- โครงการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการเรียนรู้     ๖๙ 

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   ๗๓ 

- โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา    ๗๗ 
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สำรบัญ (ต่อ) 

เรื่อง           หน้ำ 

- โครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ      ๘๐ 

-    โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้  อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้ ๘๔ 

ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

ประวัติโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
อ าเภอเสาไห้  จังหวดัสระบุรี  

 
๑. ประวัติโรงเรียน 

สภาพทั่วไปของโรงเรียน 
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๒๗/๓  หมู่   ๒   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้   จังหวัดสระบุรี   รหัสไปรษณีย์   
๑๘๑๖๐   โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๕๓๙๑ , ๐๓๖-๓๓๒๑๖๕   เปิดสอนเมื่อ  ๑๖  พฤษภาคม                
พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยมีนายถาวร  บุญเกื้อ ด ารงต าแหน่งผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ  นางสุพรรณนิการ์  
บุญเกื้อ  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ และนายหรรษธร   บุญเกื้อ   ด ารงต าแหน่งรองผู้จัดการ             
เปิดสอนต้ังแต่ ระดับช้ันเตรียมอนุบาล   ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๕๐ ตารางวา 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาต้ังอยู่

ในเขตเทศบาลต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี   
 ทิศเหนือ ติดกับโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 
 ทิศใต้  ติดสนามกีฬาโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 
 ทิศตะวันออก ติดทางหลวงสายสมุหฯ – ป๊อกแป๊ก 
 ทิศตะวันตก ติดกับโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”  
 ลักษณะภูมิประเทศของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาอยู่ในเขตเทศบาล  ประชากรในเขต
บริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  และเกษตรกรรม  ได้แก่  ท าสวน  ท าไร่  เล้ียงสัตว์  รับจ้าง 
การคมนาคมขนส่งและการส่ือสารสะดวกสบาย 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพอากาศโดยท่ัวไปมีลักษณะแบบร้อนช้ืนโดยได้รับอิทธิพลจากฤดูกาลท้ัง  ๓ ฤดูกาล คือ 
  ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์  ถึง   กลางเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม  ถึง   กลางเดือนตุลาคม 

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม  ถึง  กลางเดือนกุมภาพันธ์   
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

โครงสร้างพื้นฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาต้ังอยู่ในเขตเทศบาล  การคมนาคมขนส่งสะดวก  มีรถ
โดยสาร-รถตู้ประจ าทาง  มีระบบไฟฟ้า  ระบบประปาของส่วนภูมิภาค  มีโทรศัพท์ในการส่ือสารและ
โทรคมนาคม  สะดวก  มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ 
  

แหล่งวัฒนธรรม / แหล่งเรียนรู้ 
โรงเรียนต้ังอยู่ในเขตเทศบาลใกล้สถานท่ีราชการ  ประชากรส่วนใหญ่มีเ ช้ือชาติไทย            

พูดส่ือสารด้วยภาษาไทย  สภาพภูมิศาสตร์ เป็น ทุ่งนา  การคมนาคมสะดวกติดถนนใหญ่  
ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ  ธนาคาร  ตลาด  ด้านศาสนา  วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ชาว
อ าเภอเสาไห้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  สถานท่ีส าคัญของอ าเภอเสาไห้  ได้แก่ วัดสมุหประดิษฐา
ราม ( อารามหลวงช้ันตรี )  วัดสูง ( สูงสง่าวิทยาคาร )   ซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานเสาแม่นางตะเคียน  
ต านานเสาร้องไห้  ซึ่งเป็นท่ีมาของอ าเภอเสาไห้  วัดเขาแก้ววรวิหาร ( อารามหลวง )   วัดอัมพวัน  
วัดพะเยาว์  ซึ่งเป็นวัดท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปทองค า ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวน  ตลาดน้ า
บ้านต้นตาล  ตลาดน้ าลาวเวี ยง  ตลาก ๑๐๐ปี  ซึ่ ง เป็นสถานท่ีรวบรวมศิลปวัฒนธรรม                       
การด ารงชีวิตของคนท้องถิ่น มีผู้มาศึกษาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมากและจังหวัดก าหนดให้เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีมีผลิตภัณฑ์ของอ าเภอเสาไห้  
คือ ข้าวเสาไห้  ผ้าพื้นเมืองทอมือ  กระยาสารท  ข้าวเม่า  ข้าวตอก ขนมกง  ผัดหมี่ไท-ยวน  เป็นต้น 

ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยคือ  ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน  (สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ ) ประเพณีสงกรานต์สรงน้ าเสานางตะเคียน ,  ประเพณีไท – ยวน และ
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 

 
แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน 

วัดเขาแก้ววรวิหาร 
วัดเขาแก้ววรวิหาร ต้ังอยู่ท่ีต าบลต้นตาลทางฝ่ังขวาของแม่น้ าป่าสัก ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ

ประมาณ ๖ กิโลเมตรในสมัยท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จประพาสหัวเมืองเมื่อ
ถึงอ าเภอเสาไห้ ได้โปรดเกล้าฯ บูรณปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้และสถาปนาเป็นพระอารามหลวงมี                 
ค าเล่าลือกันว่าวันดีคืนดีจะเห็นดวงแก้วสุกสว่างเหนือวิหารวัดเขาแก้วถือว่าเป็นการแสดงปาฏิหาริย์
ของส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุในองค์พระเจดีย์ในเจดีย์ปรางค์ ๕ยอดองค์เล็กซึ่งต้ังอยู่ระหว่างหอระฆังและ
เจดีย์องค์ใหญ่เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ และพระพุทธบาท
ซึ่งล้วนมีลักษณะงดงาม 

 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

บ้านเขาแก้ว 
 บ้านเขาแก้ว หรือท่ีเรียกว่า “หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวน” เป็นเรือนไม้ทรงไทยท่ีมีอายุ
ประมาณ ๘๐-๑๐๐ ปีเจ้าของบ้านคือ อาจารย์ทรงชัย   วรรณกุล ได้จัดแสดงเป็น “ศูนย์ศึกษา
วัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวน” โดยรวบรวมภาชนะ อาวุธ เครื่องมือท ามาหากินและผ้าทอลายโบราณ 
ท่ีมีอายุกว่าร้อยปี ได้แก่ ผ้ามุกยกดอก ผ้าลายขิด ผ้าจกบรรยากาศภายในร่มรื่นเย็นสบาย  
วัดจันทบุรี 

วัดจันทบุรี ต้ังอยู่ท่ีบ้านเมืองเก่า หมู่ ๖ ต าบลเมืองเก่าห่างจากท่ีว่าการอ าเภอไปประมาณ ๑ 
กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ วัดอยู่ทางขวามือมีป้ายช้ีทางเข้าวัดอย่างชัดเจน ส่ิงท่ี            
น่าชมคือพระอุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖สมัยรัชกาลท่ี ๓ มีลักษณะก่ออิฐถือปูน หลังคาจ่ัว          
ช่อฟ้า ใบระกาหน้าบันประดับลายปูนปั้นและเครื่องถ้วยภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยเดียวกับ
พระอุโบสถซึ่งยังสมบูรณ์อยู่และงดงามมากเป็นรูปเทพชุมนุม และพุทธประวัติ 
วัดพะเยาว์ 

วัดพะเยาว์ ต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น้ าป่าสัก ต าบลศาลารีไทยเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปทองค า 
สมัยกรุงศรีอยุธยา มีพุทธลักษณะท่ีงดงามพระวรกายสมสัดส่วน สง่างาม เป็นพระพุทธรูปประทับ 
นั่งปางสมาธิแบบขัดสมาธิราบหน้าตักกว้าง ๑๑๐ เซนติเมตร สูง ๑๗๐ เซนติเมตร พระพักตร์กลม 
พระโอษฐ์ยิ้มยอดเศียรเปลวอุนาโลม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในรัชสมัย
ของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งใน ๒ พระองค์ คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หรือ 
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ เมื่อเสียกรุงครั้งท่ี ๒พ.ศ.๒๓๑๐ ชาวบ้านท่ีอพยพหนีพม่าได้อัญเชิญ
พระพุทธรูปมาและลงรักพอกปูนปิดองค์พระประดิษฐานไว้ท่ีวัดร้างแห่งหนึ่งในอ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาต่อมาชาวบ้านได้อัญเชิญมาเป็นพระประธานท่ีวัดอุทิศสโมสรก่อนจะอัญเชิญ            
มาประดิษฐานท่ีวัดพะเยาว์มีพระบวชนาคผู้หนึ่งสังเกตเห็นรอยรักแทรกอยู่ระหว่างปูนท่ีฉาบไว้จึงให้
ชาวบ้านช่วยกันกะเทาะปูนออกมาพบว่าเป็นทองท้ังองค์กรมศิลปากรตรวจสอบปรากฏว่าเป็นโลหะ
ท่ีมีทองค าผสมอยู่ถึง ๗๐ % ชาวบ้านจึงเรียกว่า “หลวงพ่อทองค า” ปัจจุบันได้มีผู้ศรัทธาพร้อมใจกัน
สร้างวิหารจัตุรมุขขึ้นไว้เพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปทองค าองค์นี้ให้เป็นสง่าราศีและเป็นท่ี             
เชิดหน้าชูตาแก่ชาวเมืองสระบุรีสืบไป 
วัดสมุหประดิษฐาราม 

วัดสมุหประดิษฐาราม ต้ังอยู่ ท่ีต าบลสวนดอกไม้ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอประมาณ ๒ 
กิโลเมตร พระอุโบสถสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐  ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องคาวีสวยงาม
มากพระประธานในพระอุโบสถอัญเชิญมาจากเมืองเก่าสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปส าริดปิดทองปาง              
มารวิชัย และยังเป็นท่ีประดิษฐานพระโมคคัลลาพระสารีบุตร อัครสาวกซ้ายขวาในเดือนกันยายน
ของทุกปีจะมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีท่ีวัดแห่งนี้ 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าต าบลบ้านต้นตาล 
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าต าบลบ้านต้นตาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มสตรีท่ีว่างงานเพื่อ

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ท่ีครบ
วงจรส าหรับเยาวชนและบุคคลท่ัวไปโดยผ้าท่ีทอมีหลายแบบ ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าพื้น ผ้าส่ีเขาผ้าลาย
ดอกพิกุลซึ่งเป็นลายแบบโบราณของคนไท-ยวน การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑
เล้ียวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๑จนถึงบ้านปากบางให้เล้ียวเข้าทางเดียวกับวัดต้นตาล ศูนย์
จะอยู่ใกล้กับวัด 
เสาร้องไห ้

เสาร้องไห้ ต้ังอยู่ในศาลนางตะเคียนทอง ณ วัดสูง ต าบลเสาไห้ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ              
เสาไห้ประมาณ ๕๐๐ เมตร ริมทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑เป็นเสาไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ โดยถือกัน
ว่าเป็นเจ้าแม่เพราะส่ิงของท่ีน าไปบูชาล้วนเป็นของสตรีท้ังส้ิน มีต านานเล่ากันว่าเมื่อครั้งสร้าง
กรุงเทพฯ เป็นราชธานี ได้มีการเกณฑ์เสาจากหัวเมืองต่าง ๆเพื่อคัดเลือกเสาท่ีมีลักษณะงดงาม                 
เพื่อจัดเป็นเสาเอกทางเมืองสระบุรีได้จัดส่งเสาต้นหนึ่งท่ีมีลักษณะงดงามมากล่องลงมาตามล าน้ า              
ป่าสักแต่มาถึงกรุงเทพฯ ช้าไปเล็กน้อย และได้มีการคัดเลือกเสาเอกไปก่อนแล้วจึงได้เป็นเสารอง            
ซึ่งถ้าเสาต้นนี้มาทันเวลาก็ต้องได้เป็นเสาเอกอย่างแน่นอนเพราะมีลักษณะใหญ่ และสวยงามมาก
ด้วยความยาว ๑๓ เมตร กว้าง ๐.๗๕ เมตรเสาต้นนี้จึงเกิดความเสียใจลอยทวนน้ ากลับขึ้นมาจมลง 
ณ ต าบลแห่งนี้อยู่ประมาณ ๑๐๐กว่าปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑ได้มีชาวบ้านน าขึ้นจากน้ าไปไว้ท่ีศาล    
หน้าพระอุโบสถวัดสูง 

จนถึงปัจจุบันนี้พอตกเวลากลางคืนชาวบ้านมักได้ยินเสียงร้องไห้ จึงได้ให้ช่ือต าบลนี้ว่าต าบล
เสาร้องไห้ และได้กลายเป็น "อ าเภอเสาไห้" ในปัจจุบัน และในวันท่ี ๒๓เมษายนของทุกปี              
จะมีประเพณีสรงน้ านางตะเคียน  ณ บริเวณหน้าอุโบสถวัดสูง 
เบญจสุทธิคงคา 

เบญจสุทธิคงคา น้ าศักด์ิสิทธิ์จากแม่น้ าสายส าคัญ ๕ สายท่ีไหลผ่านบริเวณอ าเภอเสาไห้         
ได้ถูกน ามาใช้เป็นน้ าในพิธีถือน้ าพิพัฒสัตยาอันศักด์ิสิทธิ์ต้ังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จวบจนถึงปัจจุบันเมื่อครั้นเสด็จประพาสทางชลมารคได้แวะลงสรงน้ า ณ ท่าราช            
ทรงพอพระราชหฤทัยสายน้ าท่ีเย็น ลึกและนิ่งจึงมีพระราชประสงค์ให้น าน้ าบริเวณนี้ไปท าพิธี                    
พุทธาภิเษกท่ีวัดพระพุทธบาทก่อนจะน าไปใช้พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกรวมถึงพิธีศักด์ิสิทธิ์            
ต่าง ๆ ในพระราชวังโดยก าหนดให้น าน้ าจากแม่น้ า ๕ สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา (จากจังหวัด
อ่างทอง)  แม่น้ าเพชรบุรี (จากจังหวัดเพชรบุรี)  แม่น้ าราชบุรี (จากจังหวัดสมุทรสาคร)  แม่น้ า            
บางปะกง (จากจังหวัดนครนายก) และแม่น้ าป่าสัก (จากจังหวัดสระบุรี )อันเป็นท่ีมาขอ ง                
“เบญจสุทธิคงคา” 
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๕ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

การแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มน้ าป่าสัก 
การแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มน้ าป่าสัก จัดขึ้นเป็นประเพณี ณบริเวณท่าน้ าหน้าท่ีว่าการ

อ าเภอเสาไห้ทุกปีในวันเสาร์-อาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน โดยเชิญเรือยาวจากจังหวัดต่าง ๆ
แบ่งประเภทของเรือเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ เรือยาวใหญ่  ๕๖ ฝีพาย, เรือ ๓๐ ฝีพาย, ๑๒ ฝีพาย 
และ ๑๐ ฝีพาย เข้าแข่งขันหาผู้ชนะเลิศถือว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นอย่างหนึ่ง 
 

๒. ข้อมูลพื้นฐาน 
อาคารเรียนอาคารประกอบการ 

 
ถนนสมุหะ-ป๊อกแป๊ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลานเอนกประสงค ์

ทางเขา้ ทางออก 

 

 

อาคารพิเลิศ 

 

 

อาคารบุญเก้ือ 

ห้อง
ผูบ้ริหาร 

อาคารอนุบาล 

บา้นพกั 

โรงครัว 

 

เตรียม
อนุบาล 

ห้องคอมพิวเตอร์ 

ศาลพระพรหม 

เสาธง 

 

 

 

 

 

 

 

ลานเอนกประสงค ์/ 
สนามฟุตซอล 

สนามเดก็
เล่น 

 

 

 

 

 

อาคารเอนกประสงค ์

ห้องพกัครู ๑ 

 

 

 

 

 

 

สระ
วา่ยน ้ า 

อาคาร
สุพรรณิการ์ 

ห้องพกัครู ๒ 

 

แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 

 
 

 

 

ลานเอนกประสงค ์

ห้องธุรการ 

ลานอเนกประสงค ์
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๖ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

จ านวนนักเรียนและการจัดชั้นเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับ/ช้ัน จ านวนห้อง 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล ๑ ๑๑ ๗ ๑๘ 
อนุบาล  ๑ ๒ ๒๙ ๒๒ ๕๑ 
อนุบาล  ๒ ๒ ๓๕ ๓๔ ๖๙ 
อนุบาล  ๓ ๒ ๒๗ ๔๕ ๗๒ 

รวมระดับปฐมวัย ๗ ๑๐๒ ๑๐๘ ๒๑๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี   ๑ ๒ ๓๖ ๓๒ ๖๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี   ๒ ๒ ๓๗ ๑๘ ๕๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี   ๓ ๒ ๒๖ ๓๑ ๕๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี   ๔ ๒ ๓๔ ๓๓ ๖๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี   ๕ ๒ ๓๕ ๓๑ ๖๖ 
ประถมศึกษาปีท่ี   ๖ ๒ ๓๓ ๓๑ ๖๔ 

รวมประถมศึกษา ๑๒ ๒๐๑ ๑๗๖ ๓๗๗ 
รวมทั้งสิ้น ๑๙ ๓๐๓ ๒๘๔ ๕๘๗ 
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๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิสูงสุด 
๑ นายถาวร       บุญเกื้อ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ค.บ. สังคมศึกษา 
๒ นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ ผู้อ านวยการ ค.ม. บริหารการศึกษา 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 
๓ นายหรรษธร   บุญเกื้อ รองผู้จัดการ ค.ม. บริหารการศึกษา 

วศ.บ. เทคโนโลยีการบิน 
๔ นางสาวกรกนก  บัวศิลา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ / หัวหน้าฝาย

วิชาการระดับปฐมวัย 
ค.บ. การประถมศึกษา 

๕ นายต่อศักดิ์    เทศแก่น ผู้ช่วยผู้อ านวนการ , หัวหน้าฝ่ายอาคาร
สถานท่ีและกิจการนักเรียน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

๖ นางสาวปิยะวรรณ   ศิริพัฒน ์ ครูประจ าช้ันเตรียมอนุบาล ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
๗ นางสาววนิดา  พุทธศรี ครูประจ าช้ันเตรียมอนุบาล ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๘ นางสาวสุพิชชา ยอดสุวรรณ ครูประจ าช้ันอนุบาล ๑/๑ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

ศศ.บ. ภาษาไทย 
๙ นางสาววิชชุดา    นวลทอง ครูพี่เล้ียง มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๑๐ นางหนูรัตน์    ตัดสุนทร ครูประจ าช้ันอนุบาล ๑/๒ ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา 
๑๑ นางฉัตรนภา    สุเกตุ ครูพี่เล้ียง วท.บ. สัตวศาสตร์ 
๑๒ นางสาวฐิตา    สมพร ครูประจ าช้ันอนุบาล ๒/๑ รศ.บ. การบริหารรัฐกิจ 
๑๓ นางสาววัลภา  ไชยโคตร ครูประจ าช้ันอนุบาล ๒/๒ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๔ นางสาวนิชาพร   ไพรอุบล ครูประจ าช้ันอนุบาล ๓/๑ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

บธ.บ. การบริหารธุรกิจ       
(การบัญชี)  

๑๕ นางสาวรัญชิดา  มูลประถม ครูประจ าช้ันอนุบาล ๓/๒ ศษ.บ. สังคมศึกษา 
๑๖ นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑ ค.บ. พระพุทธศาสนา 
๑๗ นางวัชรีวรรณ  แสงทอง ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๒ ค.บ. พลศึกษา 
๑๘ นางลาวัณย์     แสงภักดี ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๑ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
๑๙ นางสาวยุพา   กอเงินกลาง ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๒๐ นางสาวธัญวรรณ  ตินจินดา ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
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๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิสูงสุด 
๒๑ นางสาวพรรณกร  เทศนา ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๒ วท.บ. คณิตศาสตร์ 
๒๒ นางสาวพัสวี   วันศรี ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๑ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 
๒๓ นางสาวชนัฎดา  แย้มวาจา ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๒ วท.บ. เกษตรศาสตร์ 
๒๔ นางสุภาภรณ์  ใจห้าว ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 
๒๕ นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์ ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
๒๖ นางสาวนวพร   จันทวงษ ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา

ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
วท.บ. เคมี 

๒๗ นางสาวกัลยาณี   สีม่วง ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๒ ค.บ. คณิตศาสตร์ 
๒๘ นางเพิ่มสุข      รุยาพร ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) มัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี ๕ 

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ 
๒๙ นางสาวปทิตตา  เทศแก่น ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) บธ.บ. การตลาด 
๓๐ Mr. Ian Ceasar B. Wamilda ครูชาวต่างชาติ Bachelor of Professional Eucation 

๓๑ Mr. Jonathan Pronteras ครูชาวต่างชาติ Bachelor of Theology 

๓๒ Mrs. Kristine Joy Wamilda ครูชาวต่างชาติ Bachelor of Nursing 

๓๓ นางคุณทิวา   รัตน์นาคิน ครูพิเศษ (ภาษาจีน) Bachelor of Arts 

๓๔ นายสุภี          เบ้าทอง ครูพิเศษ  (สังคมศึกษา ฯ) พธ.บ. ภาษาอังกฤษ 
๓๕ นายเปรม        ร้อยต๊ะ ครูพิเศษ (พลศึกษา) ศษ.บ. พลศึกษา 
๓๖ นายเรืองศักดิ์    ทีคะ ครูพิเศษ (พลศึกษา) ค.บ. พลศึกษา 
๓๗ นางสาวฐิติรัตน์   วงษ์นิล ครูพิเศษ (คอมพิวเตอร์) มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๓๘ นางสาวนันทพร  ครองบุญ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ป.บัณฑิตวิชาชีพครูวท.บ. 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๓๙ นางพีรดา       ชูแสง ครูพิเศษ (ธุรการ) ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
๔๐ นางสาวกาญจนา  ข้ามสาม ครูพิเศษ (ธุรการ) บธ.บ บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๔๑ นางแสงเงิน    ศรีชัย แม่ครัว ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๔๒ นางสาวรัตนา   บัวศิลา แม่ครัว ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๔๓ นางสาวประยูร  จินาวิน แม่ครัว ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๔๔ นางธัญพร    พอดี แม่บ้าน มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๔๕ นางวิลัย   จินาวิน แม่บ้าน ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
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๙ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิสูงสุด 
๔๖ นายกิตติชัย    วริวงษ์ นักการ ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๔๗ นายเกียรตศัิกดิ์   เพ็ชร์ตรา นักการ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

- จ านวนครู  รวม  ๔๐  คน 

  แยกเป็น  ชาย  ๘  คน   หญิง  ๓๒ คน 

  ต่ ากว่าปริญญาตรี   ๕ คน 

                    ปริญญาตรี    ๓๓ คน 

  ปริญญาโท    ๒ คน 

  ปริญญาเอก   –    คน 

- อัตราครู : นักเรียน 

 อัตราครู : อัตรานักเรียน  =  ๑ : ๑๕ 

- อัตรานักเรียน  :  ห้องเรียน 

ห้องเรียน  :  นักเรียน  =  ๑ : ๓๑ 
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๑๐ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

โครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้รบัใบอนญุาต/ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยผูอ้ านวยการ 

การบริหารวิชาการ การบริหารงานทั่วไป 

-จัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ 
-จัดสรรงบประมาณ 
-ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และ
รายงานผล 
-ระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 
-วางแผนและนโยบาย
ต่าง  
-บริหารการเงิน 

-วางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง 
-สรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง 
-จ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้าง 
-พัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากร 
-ประเมินผลงาน 
-งานส่งเสริมขวัญ
ก าลังใจและ
สวัสดิการต่าง ๆ 
 

-พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-พัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้
-วัดและประเมินผล 
-ประกันคุณภาพฯ 
-พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา 
-พัฒนาส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู ้
-การวิจัยเพ่ือคุณภาพ
การศึกษา 
-บริหารโครงการทาง
วิชาการ 
-เผยแพร่ความรู้ทางด้าน
การศึกษาปฐมวัย 
-งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

-พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-พัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้
-การวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการ
เรียน 
-พัฒนาส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ 
-การวิจัยและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
-พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา 
-บริหารโครงการทาง
วิชาการ 
-เผยแพร่ความรู้ทางด้าน
การศึกษาประถมศึกษา 
-การนิเทศการศึกษา 
-แนะแนวการศึกษา 
-พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
-ส่งเสริมความรู้ดา้น
วิชาการ 
-งานสารสัมพันธ ์

อาคารสถานที ่
-ดูแลอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
-อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
-งานด้าน
ก่อสร้าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
-งานรักษา
ความปลอดภัย 
-งานโสตทัศน
ศึกษา 
 
 
 

กิจการนักเรียน 
-กิจกรรม
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
-กิจกรรม
ส่งเสริม  
สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
-กิจกรรม
ส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมกับ
ชุมชน 
-กิจกรรมต่างๆ
ที่เสริมสร้าง
ศักยภาพด้าน
ผู้เรียน 
-งานดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
-งานรักษา
ระเบียบวินัย 
 

ธุรการ 
-งานบัญชี 
-งานเทคโนยี
สารสนเทศ 
-งานทะเบียน
นักเรียน 
-งานรับนักเรียน 
-งานสัมพันธ์
ชุมชน 
-ประสานและ
พัฒนา
เครือข่ายทาง
การศึกษา 
-งานสาร
บรรณ 
-งานพัสด-ุ
ครุภัณฑ์ 
 
 

วิชาการ 
ปฐมวัย 

 

วิชาการ
ประถมศึกษา 

 

การบริหาร 
งบประมาณ 

 

การบริหาร 
งานบคุคล 

 

รองผู้จัดการ 
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๑๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

วิสัยทัศน์ 
เป็นโรงเรียนคุณภาพ  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการเรียนรู้และ

การท างาน ก้าวล้ าทางภาษา รักความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

   

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี และมี

ทักษะชีวิต 
๒. สนับสนุนส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีมารยาทงามอย่างไทย สืบสานวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทยมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้  เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะการคิด ทักษะการ

เรียนรู้และการท างาน  มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๔. สนับสนุน ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
๕. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร พร้อมก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 
๖. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้               

ท่ีหลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการเรียนรู้ 
๘. จัดระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี และมีทักษะชีวิต 
๒. ผู้เรียนมีมารยาทงามอย่างไทย สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยมีคุณธรรมจริยธรรม 

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
๓. ผู้เรียนมีความรู้  เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้และการท างาน                  

มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๔. ผู้เรียน ครูและบุคลากรมีการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
๕. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๖. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๗. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๘. โรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องพึงพอใจ 
 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๓. สร้างและเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ 
๕. ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้  
๖. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 

ปรัชญาโรงเรยีน 
พัฒนาความพรอ้ม  ปลูกฝังคุณธรรม  เน้นกระบวนการเรียนรู้ 

 
 

ค าขวัญโรงเรียน 
น าวิชาการ  ช านาญเทคโนโลยี  ดีเด่นภาษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
 

สีประจ าโรงเรียน 
“ ขาว – เขียว ” 

 
 

อักษรย่อของโรงเรียน 
อ.บ.ก 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

 

วัน เดอืน ป ี โครงการ / กิจกรรมงาน ผู้รบัผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐ 

๑๑ พ.ค.๒๕๖๐ 
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา  ๑ / ๒๕๖๐ 
ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๑ 

คุณครูทุกท่าน 

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา  ๑ / ๒๕๖๐ คุณครูทุกท่าน 
๒๒ – ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐ กิจกรรมนิเทศภายในระดับประถมศึกษา ครูญาณิศา   วิเศษศร ี

๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครูฉัตรนภา , ครูวิชชุดา 
๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ ไหว้ครู , รับขวัญน้อง / เลือกต้ังประธานนักเรียน ครูลาวัณย์ , ครูกัลยาณี  

๑๒ – ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ กิจกรรมนิเทศภายในระดับปฐมวัย ครูสุพิชชา  ยอดสุวรรณ 

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ 
กิจกรรมพระธรรมทูต / กิจกรรมวันสุนทรภู่ / กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 

ครูพัสวี , ครูสุภี 

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ พิธีทบทวนค าปฏิญาณตนและสวนสนาม ครูต่อศักด์ิ  เทศแก่น 
๕ ก.ค. ๒๕๖๐ ถวายเทียนพรรษา ครูลาวัณย์  แสงภักดี 

๒๗ ก.ค.  ๒๕๖๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ ๑๐ ครูลาวัณย์  แสงภักดี 
๓- ๔ ส.ค. ๒๕๖๐ สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐ คุณครูทุกท่าน 
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ วันแม่แห่งชาติ ครูลาวัณย์  แสงภักดี 

๑๕ – ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครูชนัฏดา   แย้มวาจา 
๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐ ทัศนศึกษานอกสถานที่ / ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน ครูฐิตา , ครูสรุีรัตน์ 

๒๐ – ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๐ กีฬาสีภายใน “บุญเก้ือเกมส์” ครั้งที่ ๑๓ ครูสภุาภรณ์ , ครูเปรม , ครรูัญชิดา 
๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐ ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาให้ความรู้ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครูฐิตา , ครูสรุีรัตน์ 

๔ – ๖ ต.ค. ๒๕๖๐ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐ คุณครูทุกท่าน 
๒๓ ต.ค. ๒๕๖๐ วันปิยมหาราช ครูลาวัณย์  แสงภักดี 

ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๐ 

๑ พ.ย. ๒๕๖๐ เปิดเรียน ภาคเรียนที่  ๒ / ๒๕๖๐ คุณครูทุกท่าน 
๓ พ.ย. ๒๕๖๐ วันลอยกระทง ครูวัชรีวรรณ  แสงทอง 

๖ – ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐ กิจกรรมนิเทศภายในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครูสุพิชชา , ครูญาณิศา 
๒๔ พ.ย. ๒๕๖๐ กิจกรรมวันวชิราวุธ ครูต่อศักด์ิ  เทศแก่น 
๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง ครูญาณิศา  วิเศษศร ี

๘ – ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ครูต่อศักด์ิ  เทศแก่น 
๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๐ กิจกรรม ASEAN DAY / English Camp / Chirstmas ครูปทิตตา , ครูเพ่ิมสุข , ครูธัญวรรณ 

๙ – ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๐ คุณครูทุกท่าน 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

วัน เดอืน ป ี โครงการ / กิจกรรมงาน ผู้รบัผิดชอบ 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๑ วันเด็กแห่งชาติ ครูสภุาภรณ์ , ครูเปรม , ครรูัญชิดา 
ก.พ. ๒๕๖๑ สอบ O-NET  ครูนวพร  จันทวงษ์ 

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑ ไหว้พระพรหม คุณครูทุกท่าน 
๕ – ๗  มี.ค. ๒๕๖๑ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๐ คุณครูทุกท่าน 

๑๐  มี.ค. ๒๕๖๑ วันแห่งความส าเร็จ 
ครูนิชาพร , ครรูัญชิดา , ครูนวพร ,    

ครูกัลยาณ ี
๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑ ปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๐ คุณครูทุกท่าน 

 
** หมายเหตุ  กิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  อาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจมีการด าเนิน

กิจกรรมที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามวันและเวลาที่
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑๕ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

โครงการตามจุดเน้นสนองกลยุทธ์ของสถานศึกษา ๖ กลยุทธ์ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

๑. โครงการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี ๑ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรม 
๑.   กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

 ๒.   กิจกรรมการใช้แผนผังความคิด 
 ๓.   กิจกรรมการใช้ค าถาม ๕W / ๑H 
 ๔.   กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Leanning 
 

๒.    โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  :  มาตรฐานท่ี ๑ , ๒  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี  ๑ , ๓   
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมการแปรงฟัน 
๒. กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
๓. กิจกรรมลูกบุญเกื้อไม่กินหวาน 
๔. กิจกรรมบุญเกื้อสีขาว (D.A.R.E) 
๕. กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
๖. กิจกรรมกีฬาสอนว่ายน้ า 
๗. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
๘. กิจกรรมนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 

๓. โครงการพัฒนาความพร้อมปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  :  ๑ , ๒ , ๓ , ๔ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ :  ฝ่ายวิชาการ 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑๖ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

กิจกรรม 
๑. กิจกรรมหนอนหนงัสือตัวน้อย 
๒. กิจกรรมหนูน้อยคนกล้า 
๓. กิจกรรมนักส ารวจตัวจิ๋ว 
๔. กิจกรรมหนูน้อยนกัคิด 
๕. กิจกรรมจิตรกรน้อย 
๖. กิจกรรมจิตอาสาตัวน้อย 
๗. กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๘. กิจกรรมกีฬาพาเพลิน 
๙. กิจกรรมหนูน้อยนกัธรรม 
๑๐. กิจกรรมลูกเสือตัวน้อย 

 

๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี ๑ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ :  ฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
๒. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. กิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
๔. กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ O-NET / NT 
๕. กิจกรรมติวเข้มนักเรียนเพื่อสอบเข้า ม.๑ 
๖. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

 

๕. โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  :  มาตรฐานท่ี ๒ , ๓, ๔  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี  ๑ , ๓   
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

กิจกรรม 
๑. กิจกรรมวันลอยกระทง 
๒. กิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย 
๓. กิจกรรมภาษาถิ่นชวนฟัง 
๔. กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 
๕. กิจกรรมประเพณีตักบาตรดอกไม้ 

 

๖. โครงการเด็กไทยวิถีพุทธ 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี  ๑ , ๓   
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมอังคารบุญ 
๒. กิจกรรมลูกบุญเกื้อมารยาทงาม 
๓. กิจกรรมสวดมนต์และอบรมคุณธรรม 
๔. กิจกรรมนักธรรมน้อย 
๕. กิจกรรมบันทึกความดี 
๖. กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
๗. กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

 

๗. โครงการวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี  ๑ , ๓   
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมสภานักเรียน 
๒. กิจกรรมเกษตรกรน้อย 
๓. กิจกรรมประหยัดน้ า / ไฟ ลดโลกร้อน 
๔. กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. กิจกรรมลูกเสือพอเพียง (ส ารอง / สามัญ)  
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๑๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๖. กิจกรรมแม่ค้าตัวจิ๋วมหกรรมมือสอง 
๗. กิจกรรม ๕ส รอบรั้วขาว-เขียว 

 

๘. โครงการวันส าคัญ 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  :  มาตรฐานท่ี ๒ , ๓, ๔  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี  ๑ , ๓   
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
๒. กิจกรรมวันมาฆบูชา 
๓. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
๔. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
๕. กิจกรรมวันไหว้คร ู/ รับขวัญน้อง 
๖. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๗. กิจกรรมวันฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ร.๑๐) 
๘. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ร.๙) 
๙. กิจกรรมวันปิยมหาราช 
๑๐. กิจกรรมวันภาษาไทย / วันสุนทรภู ่

 

๙.     โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๓  สร้างและเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี  ๑ , ๓   
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรม English  Communication  in  Classroom 
๒. กิจกรรม  English and Chinese  Today 
๓. คลินิกภาษาอังกฤษ 
๔. กิจกรรม  ASEAN  DAY  CAMP 
๕. กิจกรรมคริสต์มาส 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑๙ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๖. กิจกรรม English  Camp 
๗. กิจกรรมจัดแถว ๓ ภาษา 
๘. กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพสู่การแข่งขัน 

 

๑๐.โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  :  มาตรฐานท่ี ๕ , ๙ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี ๒ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน 
๒. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู  เชิญกูรู สู่องค์กร 
๓. กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากร 
๔. กิจกรรมวันคร ู
๕. กิจกรรมการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 
๖. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๗. กิจกรรมการผลิตส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
๘. กิจกรรมการขยายผลและแลกเปล่ียนเรียนรู้ KM 

 

๑๑.    โครงการโลกกว้างทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๕  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  :  มาตรฐานท่ี  ๓ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี  ๑ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายงานบริหาร / บุคลากร 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
๒. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๓. กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถสู่ชุมชน 

 

๑๒.    โครงการพัฒนาระบบ  ICT เพื่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๕  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
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๒๐ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  :  มาตรฐานท่ี ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี ๑ , ๒ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 
๒. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
๓. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
๔. กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรใช้ ICT ท าส่ือการเรียนการสอน 
๕. กิจกรรมห้องเรียน Smart Classroom 

 

๑๓.    โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และใช้แหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๕  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ๑ , ๒ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
๒. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๓. กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
๔. กิจกรรมห้องสมุดนี้มีค าถาม 
๕. กิจกรรมธรรมชาติเพื่อการเรียนรู ้
๖. กิจกรรมนิทานสนุกสุขหรรษา 

 

๑๔.    โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๖  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  :  มาตรฐานท่ี ๖ , ๗ , ๙ , ๑๐ , ๑๑  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี  ๒ , ๓  , ๔ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ :  ฝ่ายงานบริหาร / บุคลากร 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา 
๒. กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
๓. กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนสู่ผู้ปกครอง 
๔. กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
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๒๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๑๕.     โครงการระบบดี   โรงเรียนมีคุณภาพ  
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๖  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  :  มาตรฐานท่ี ๖ , ๗ , ๘ , ๑๐ , ๑๑  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี  ๒ , ๔ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ 
๒. กิจกรรมนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
๓. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
๔. กิจกรรมการควบคุมภายในและลดความเส่ียง 
๕. กิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ 

 

๑๖.      โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออก  เขยีนได้  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  และสือ่สารได้ 
 สนองกลยุทธิ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี  ๑ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรม 
๑. ส ารวจและเก็บข้อมูลนักเรียนกลุ่มเส่ียงด้านการอ่าน เขียน ส่ือสารภาษาไทย 
๒. กิจกรรมการอ่าน  และเขียนค าพื้นฐาน 
๓. กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
๔. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องเรียน  (จัดมุมรักการอ่าน) 
๕. กิจกรรมเล่าข่าวประจ าวัน 
๖. กิจกรรมพี่สอนน้อง  เพื่อนสอนเพื่อน 
๗. กิจกรรมคลิกนิกภาษา 
๘. กิจกรรมจดหมายส่ือภาษา 
๙. กิจกรรมส่งเสริมการเขียนเรื่องจากภาพ เรียงความ ย่อความและสรุปความ 
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๒๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

โครงการ   พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี ๑ , ๓ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชนัฏดา   แย้มวาจา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................................................. 
 
๑.   หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน์อันจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น จากรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในมาตรฐานด้านผู้เรียน มีความสามารถใน
ด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ได้ผลการประเมิน มีคุณภาพระดับ
ดีซึ่งผู้เรียนยังต้องพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล จึงจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเพิ่มขึ้น จะต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์อันจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยามีความตระหนักท่ีจะต้องปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาและเพื่อยกระดับ
องค์กรให้มีมาตรฐานในการจัดการศึกษาต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  ฟัง  และดู  และส่ือสารโดย 
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๒.๒ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

๒.๓ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

๒.๔ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถมีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
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๒๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๓.  เป้าหมาย 
 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ด้านปริมาณ 

๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการ 
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาและวิธีการของ
ตนเอง 

๓.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมี
เหตุผลประกอบ 

๓.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 

ด้านคุณภาพ 
   ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาและวิธีการของตนเอง  
ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  มีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจได้ 

 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑  การเรียนการสอนแบบโครงงาน 
Project Apporachโดยจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน ในระดับประถมศึกษา ทุกช้ัน 
กิจกรรมท่ี ๒  การใช้แผนผังความคิด 
Mind mapping 
โดยการใช้แผนท่ีความคิด Mind mappingใน
การจัดการเรียนการสอนทุกระดับช้ันครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 

พ.ค. ๖๐- มี.ค.๖๑ 
 

 
พ.ค. ๖๐- มี.ค.๖๑ 

 
 
 

 

นางสาวชนัฏดา แย้มวาจา 
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๒๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

 
๕.  งบประมาณ 
 

งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นเงิน   ๒๖,๐๐๐  บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมท่ี ๑ การเรียนการสอนแบบโครงงาน 
Project Apporach 
กิจกรรมท่ี ๒  การใช้แผนท่ีความคิด Mind 
mapping 
กิจกรรมท่ี ๓  การใช้ค าถาม ๕W / ๑ H หรือ 
หมวก ๖ ใบ 
กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active Leanning   

๑๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 ๕,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

รวม ๒๖,๐๐๐  ๑๖,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี ๓  การใช้ค าถาม ๕ W / ๑ H หรือ 
หมวก ๖ ใบ กระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถาม 
กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active Leanning   
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗. รายงานผล 

พ.ค. ๖๐- มี.ค.๖๑ 
 

พ.ค. ๖๐- มี.ค.๖๑ 
 

มี.ค.๖๑ 
มี.ค.๖๑ 
มี.ค.๖๑ 
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๒๕ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ  
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน 
ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

 
ตรวจผลงาน 

 

 
แบบประเมิน 

ผลงาน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาและวิธีการของตนเอง 

ตรวจผลงาน แบบประเมิน 

ผลงาน 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ 

ตรวจผลงาน 
 

แบบประเมิน 
ผลงาน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์

ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

ตรวจผลงาน แบบประเมิน 
ผลงาน 

ด้านคุณภาพ 
      ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่านฟัง และดู 
และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
สามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  สามารถมีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมิน 

ผลงาน 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีผลพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนผล
การทดสอบระดับชาติดีขึ้น 
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๒๖ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ..............................................        ลงช่ือ................................................... 
    ( นางสาวชนัฏดา   แย้มวาจา )                                       ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 
              ผู้อ านวยการ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ...................................................... 
( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
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๒๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

โครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๑ , ๒ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี ๑ , ๓  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกิจการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภาภรณ์   ใจห้าว , นายเปรม   ร้อยต๊ะ ,  

นางสาวรัญชิดา  มูลประถม 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑   
............................................................................................................................................................. 
 
๑.   หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมสังคมของนักเรียนในโรงเรียนได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
โดยเฉพาะการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีนับวันมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ มาก
ยิ่งขึ้น  เช่น  การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อส่ือสารโดยผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างสนุกสนาน จึงท าให้
นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่ทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตซึ่งก่อให้เกิดผลเสียทางด้านสุขภาพ
และทางด้านสังคมดังนั้นทางโรงเรียนจึงคิดริเริ่มโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้นมาเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต  โดยให้นักเรียนมีทางเลือกในการดูแลตนเองได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 
๒.๒ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพทางกายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒.๓ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
๒.๔ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
๒.๕ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านนันทนาการต่าง ๆ และมีสุนทรียภาพ 
 

๓.  เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 ด้านปริมาณ 

– ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ พัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม 
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๒๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

ด้านคุณภาพ 

– ผู้เรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ด้านปริมาณ 

– ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

– ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  และตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล 

– ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
ด้านคุณภาพ 

– ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

– ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

– ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑  กิจกรรมการแปรงฟัน 
กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
กิจกรรมท่ี ๓  กิจกรรมลูกบุญเกื้อไม่กินหวาน 
กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมบุญเกื้อสีขาว (D.A.R.E.) 
กิจกรรมท่ี ๕  กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
กิจกรรมท่ี ๖  กิจกรรมกีฬาสอนว่ายน้ า 
กิจกรรมท่ี ๗  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมท่ี ๘  กิจกรรมนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗. รายงานผล 

พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 

พ.ค. ๖๐ - มี.ค.๖๑ 
พ.ค. ๖๐ - มี.ค.๖๑ 
พ.ค. ๖๐ - มี.ค.๖๑ 
พ.ค. ๖๐ - มี.ค.๖๑ 

ก.ย. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ - มี.ค.๖๑ 

ม.ค. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ - มี.ค.๖๑ 
พ.ค. ๖๐ - มี.ค.๖๑ 

มี.ค.๖๑ 
มี.ค.๖๑ 

นางสุภาภรณ์  ใจห้าว 
นายเปรม  ร้อยต๊ะ 

นางสาวรัญชิดา  มูลประถม 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๒๙ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๕.  งบประมาณ 
งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาทรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมการแปรงฟัน 
กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
กิจกรรมลูกบุญเกื้อไม่กินหวาน 
กิจกรรมบุญเกื้อสีขาว (D.A.R.E.) 
กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
กิจกรรมกีฬาสอนว่ายน้ า 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

๖,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 ๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

รวม ๘๐,๐๐๐  ๓๕,๕๐๐ ๔๔,๕๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ 

 
๖.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ระดับปฐมวัยมีการพัฒนา
ความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
และสังคม 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบบันทึกพฤติกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี 

- แบบสอบถาม - แบบประเมิน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการคิด  
และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

- แบบสอบถาม - แบบประเมิน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี 

- แบบสอบถาม - แบบประเมิน 

 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๓๐ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ………………………………….……                                ลงช่ือ…………………….………………….              
        ( นางสุภาภรณ์  ใจห้าว )                                        ( นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ )                     
                       ผู้อ านวยการ 
 
    ผู้อนุมัติโครงการ 
 

     ลงช่ือ...................................................... 
         ( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 
        ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๓๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

โครงการ   พัฒนาความพร้อมปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๑ , ๒ , ๓ , ๔ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิชาพร  ไพรอุบล , นางสาววัลภา ไชยโคตร 

นางสาวปิยะวรรณ  ศิริพัฒน์ , นางหนูรัตน ์ ตัดสุนทร 

ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑   

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

๑. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการท้ังทางด้าน 
ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ   สังคมและสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย   ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  เป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และสร้างรากฐานให้ชีวิตได้พัฒนาไปสู่ความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้มีนโยบายในการขับเคล่ือนจุดเน้นการ
พัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้บรรลุการศึกษาในทศวรรษที่สอง  โดยได้ประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ท้ัง ๔ ด้าน   
  ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคล่ือนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวให้ด าเนินไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาความพร้อมปฐมวัยซึ่งจะ
ส่งผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑   เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท้ังทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญาท่ี
เหมาะสมกับวัย 

๒.๒   เพื่อให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสมวัย 
๒.๓   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
๒.๔   เพื่อให้ผู้เรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย 
๒.๕   เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสารสมวัย 
๒.๖   เพื่อให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพสมวัย 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๓๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๓. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
  ๓.๑    ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  
  ๓.๒   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
  ๓.๓   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง  
  ๓.๔   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  สามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์  
  ๓.๕   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีความรู้และทักษะเบ้ืองต้น  
  ๓.๖   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถท างานจนส าเร็จ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียนได้มีพัฒนาการท้ังทางด้าน ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ   สังคมและสติปัญญา 

 
๔. กิจกรรม / ด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑  กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย 
กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมหนูน้อยคนกล้า 
กิจกรรมท่ี ๓  กิจกรรมนักส ารวจตัวจิ๋ว 
กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมหนูน้อยนักคิด 
กิจกรรมท่ี ๕  กิจกรรมจิตกรน้อย 
กิจกรรมท่ี ๖  กิจกรรมจิตอาสาตัวน้อย 
กิจกรรมท่ี ๗  กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมท่ี ๘  กิจกรรมกีฬาพาเพลิน 
๕.  ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
๖.  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗.  รายงานผล 

พ.ค. ๖๐ 
 

พ.ค.๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 

 
พ.ค. ๖๐– มี.ค.๖๑ 
พ.ค. ๖๐– มี.ค.๖๑ 
พ.ค. ๖๐– มี.ค.๖๑ 
พ.ค. ๖๐– มี.ค.๖๑ 
พ.ค. ๖๐– มี.ค..๖๑ 
พ.ค. ๖๐– มี.ค..๖๑ 
พ.ค. ๖๐– มี.ค.๖๑ 
พ.ค. ๖๐– มี.ค.๖๑ 

มี.ค.๖๑ 
มี.ค.๖๑ 
มี.ค.๖๑ 

นางสาวคนึงนิจ ไพรอุบล 
นางสาวรุจิรา   พวงทอง 

นางสาววนิดา  พุทธศรี 

นางสาวปิยะวรรณ ศิริพัฒน ์
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๓๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๕.  งบประมาณ 
งบประมาณด าเนินงาน  รายการค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุเป็นเงิน  ๖๐,๐๐๐  บาท 

รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมหนอนหนงัสือตัวน้อย 
กิจกรรมหนูน้อยคนกล้า 
กิจกรรมนักส ารวจตัวจิ๋ว 
กิจกรรมหนูน้อยนกัคิด 
กิจกรรมจิตรกรน้อย 
กิจกรรมจิตอาสาตัวน้อย 
กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย ์
กิจกรรมกีฬาพาเพลิน 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

รวม ๖๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ 

 
๖. การติดตามและประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีพัฒนาการท้ังด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและ
สติปัญญา 

- สังเกตพฤติกรรม 
- บันทึกต่าง ๆ  
- ผลงาน/ใบงาน 
- รูปภาพ 

- แบบประเมินกิจกรรมต่างๆทุก
กิจกรรม 
- แบบบันทึกการการออม 
- แบบบันทึกการอ่าน 
- แบบบันทึกความดี 

 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์สมวัย 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพสมวัย 
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๓๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับมาจัดการเรียนการสอน และพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
 
๘.   ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ…………….……………………..…         ลงช่ือ……………….……….…………………                                        
     ( นางสาวนิชาพร  ไพรอุบล )                    ( นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ  ) 

               ผู้อ านวยการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ………………………..……………………… 
( นายถาวร บุญเกื้อ ) 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
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๓๕ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี ๑ , ๒ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนวพร  จันทวงษ์ , นางสาวชนัฏดา   แย้มวาจา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐– ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................................................. 
 
๑.   หลักการและเหตุผล 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์นี้จัดท าขึ้นโดยโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาโดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ตรงกับจุดเน้นด้านผู้เรียนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ก าหนด และเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียน  มาตรฐานท่ี ๕โดยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร  ท้ังนี้โดยแนวทางการ
ด าเนินงานตามโครงการนี้คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนสอบผ่านการทดสอบระดับชาติ NT/O-NETและ
ผ่านการทดสอบวัดผลกลางโดยการใช้ข้อสอบกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.)  รวมท้ังพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ คือ ทักษะการคิด  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์                
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๒   เพื่อยกระดับของการทดสอบระดับชาติ  NT / O-NET ของโรงเรียนให้สูงขึ้น          
๒.๓   เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถสอบผ่านการทดสอบวัดผลกลางโดยการใช้ 

ข้อสอบกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ท่ีจะถูก
น ามาใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในอนาคต 

๒.๔   เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 -  ผู้เรียนร้อยละ ๗๗  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี 
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๓๖ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

 -  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติ
เฉล่ียเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ 
 -  ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๒ และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๕ ทุกคนต้องได้รับ
การเตรียมความพร้อมท่ีจะสอบโดยใช้ข้อสอบกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) 
 ด้านคุณภาพ 
 -  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
 -  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓.   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 

๔.   ด าเนินกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่อไปนี ้
กิจกรรมท่ี ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระฯ 
กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร และ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการ
เรียนการสอน 
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ O-NET / 
NT 
กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบเข้าศึกษา
ต่อช้ัน ม.๑ 
กิจกรรมท่ี ๖ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรมท่ี ๗ กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี        
พหุปัญญา 
๕.  ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
๖.  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗.  รายงานผล 

พ.ค.๖๐ 
พ.ค.๖๐ 
พ.ค.๖๐ 

พ.ค.๖๐– มี.ค.๖๑ 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.๖๐ – มี.ค.๖๑ 
มี.ค.๖๑ 
มี.ค.๖๑ 

นางสาวนวพร  จันทวงษ ์
นางสาวชนัฏดา  แย้มวาจา 
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๓๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๕.  งบประมาณ 
งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาทรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร และแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียน
การสอน 
กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ O-NET / NT 
กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบเข้าศึกษาต่อช้ัน 
ม.๑ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา 

๓๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

๑๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๗,๐๐๐ 

 
๗,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 

- 
รวมทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐ - ๓๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 
๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๗ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี     
( ระดับ ๓ – ๔ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ) ใน  ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   

การทดสอบ ข้อทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์  KPA 

ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มี
ผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ียเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไม่ต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ 

การทดสอบ ทดสอบระดับชาติ 

ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๒  และระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๔ - ๕ ทุกคนต้องได้รับการเตรียมความพร้อมท่ีจะสอบ
โดยใช้ข้อสอบกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

การสอบถาม แบบสอบถาม ความพึง
พอใจ 
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๓๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
 ๒.   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร 
 ๓.   ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๔.   ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๕.   ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  NT / O-NET สูงขึ้น 
 ๖.   ผู้เรียนสามารถสอบผ่านการทดสอบวัดผลกลางโดยการข้อสอบกลางของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  
 ๗.   ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ...........................................                                  ลงช่ือ................................................... 
     ( นางสาวนวพร  จันทวงษ์ )                    ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 
             ผู้อ านวยการ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ...................................................... 
( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
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๓๙ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

โครงการ   สืบสานวัฒนธรรม 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๒ , ๓ , ๔ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑ , ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวัชรีวรรณ  แสงทอง , นายสุภี   เบ้าทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................................................. 
 
๑.   หลักการและเหตุผล  

ด้วยทางโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยามีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือส่งเสริมความเป็นไทยซึ่ง
เป็นจุดเด่นของโรงเรียนท่ีนักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ถือว่าเป็นการสืบทอด
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่เช่นการแต่งกาย การไหว้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การพูดจา
ภาษาท่ีเหมาะสมของท้องถิ่นท าให้ผู้อื่นนับถือรักใคร่และอยากเป็นมิตรด้วย 
 ดังนั้นทางโรงเรียนได้น าหลักธรรม จริยธรรม และคุณธรรมส่งเสริมมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และขัดเกาจิตใจของผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีจิตใจดีและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑   เพื่อผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๒.๒   เพื่อผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้เกียรติผู้อื่น 
๒.๓   เพื่อผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ 
๒.๔   เพื่อผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
๒.๕   เพื่อผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
๒.๖   เพื่อผู้เรียนสามารถบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของการศึกษา 

 
๓. เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 ด้านปริมาณ 

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๔๐ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
ด้านคุณภาพ 

- ผู้เรียนมีการพัฒนา ศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด 
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านปริมาณ 
-    ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
-    ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้เกียรติผู้อื่น 
-    ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ 

 -    ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
-    ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
-    ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  สามารถบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของการศึกษา 

 ด้านคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา ศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด 

 
๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑  กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมการแต่งกายโดยใช้ผ้าไทย
ท้องถิ่น 
กิจกรรมท่ี ๓  กิจกรรมภาษาถิ่นชวนฟัง 
กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 
กิจกรรมท่ี ๕  กิจกรรมประเพณีตักบาตรดอกไม้ 
กิจกรรมท่ี ๖  กิจกรรมมารยาทไทยหน้าเสาธง 
๕.ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖.สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗.รายงานผล 

พ.ค.๖๐ 
พ.ค.๖๐ 
พ.ค.๖๐ 

พ.ค.๖๐ – มี.ค.๖๑ 
พ.ย.๖๐ 

พ.ค.๖๐ – มี.ค.๖๑ 
 

พ.ค.๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
เม.ย.๖๐ 
ก.ค. ๖๐ 

พ.ค.๖๐ – มี.ค.๖๑ 
พ.ค.๖๐ – มี.ค.๖๑ 

๓๑ มี.ค. ๖๑ 
๓๑ มี.ค. ๖๑ 

นางวัชรีวรรณ  แสงทอง 
นายสุภี  เบ้าทอง 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๔๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๕.  งบประมาณ 
งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาทรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมวันลอยกระทง  
กิจกรรมการแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยท้องถิ่น 
กิจกรรมภาษาถิ่นชวนฟัง 
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 
กิจกรรมประเพณีตักบาตรดอกไม้ 

๖,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 

๖,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 

รวม ๓๒,๐๐๐ - ๓๒,๐๐๐ - 
รวมทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ 

๖.การติดตามและประเมินผล 

 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

- สังเกต สอบถาม
และสนทนา 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้
เกียรติผู้อื่น 

- สังเกต สอบถาม
และสนทนา 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนสร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ 

- สังเกต สอบถาม
และสนทนา 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

- สังเกต สอบถาม
และสนทนา 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ตระหนัก รู้คุณค่าร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

- สังเกต สอบถาม
และสนทนา 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนสามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
การศึกษา 

- สังเกต สอบถาม
และสนทนา 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๔๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  ผู้เรียนมีจิตใจดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
-  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและประเพณีไทย 

 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ.............................................           ลงช่ือ...................................................           
      ( นางวัชรีวรรณ   แสงทอง )                               ( นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ ) 
              ผู้อ านวยการ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ...................................................... 
( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

            ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๔๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

โครงการ   เด็กไทยวิถีพุทธ 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย                      

และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑ , ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพัสวี  วันศรี , นายสุภี  เบ้าทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
....................................................................................................................................................... 
 
๑.   หลักการและเหตุผล  

ด้วยทางโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยามีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือส่งเสริมความเป็นไทย 
การไหว้ มนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น การพูดจาท่ีเหมาะสมท าให้ผู้อื่นนับถือรักใคร่และอยากเป็นมิตร  
รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
นอกตากนี้ยังมีนักเรียนอีกจ านวนหนึ่งท่ีต้องได้รับการปลูกฝังและสง่เสริม พัฒนาคุณธรรม ส่งเสริม
ความเป็นไทยเพิ่มเติม    
 ดังนั้นทางโรงเรียนได้น าหลักธรรม จริยธรรม และคุณธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัด
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีจิตใจดีและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๒.๒ เพื่อผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๒.๓ เพื่อผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้เกียรติผู้อื่น 
๒.๔ เพื่อผู้เรียนสามารถบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของการศึกษา 

 
๓.  เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้เกียรติผู้อื่น 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๔๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  สามารถบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
การศึกษา 

ด้านคุณภาพ 

– ผู้เรียนมีการพัฒนา ศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

 

๕.  งบประมาณ 
งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาทรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมอังคารบุญ 
กิจกรรมลูกบุญเกื้อมารยาทงาม 
กิจกรรมสวดมนต์และอบรมคุณธรรมทุกวันศุกร์ 
กิจกรรมนักธรรมน้อย 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

- 
- 
- 

๑,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมอังคารบุญ 
กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมลูกบุญเกื้อมารยาทงาม 
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมสวดมนต์และอบรมคุณธรรม
ทุกวันศุกร์ 
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมนักธรรมน้อย 
กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
กิจกรรมท่ี ๖ กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗. รายงานผล 

พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 

 
พ.ค ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
พ.ค ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
พ.ค ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

 
พ.ค ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

มิ.ย ๖๐ 
พ.ค ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

มี.ค. ๖๑ 
มี.ค. ๖๑ 
มี.ค. ๖๐ 

นางสาวพัสวี  วันศรี 
นายสุภี  เบ้าทอง 
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๔๕ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมบันทึกความดี 
กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

- 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

- 
- 
- 

รวม ๒๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ - 
รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ 

 
๖.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความเอื้ออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

- สังเกต สอบถามและ
สนทนา 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

- สังเกต สอบถามและ
สนทนา 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ให้เกียรติผู้อื่น 

- สังเกต สอบถามและ
สนทนา 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนสามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
การศึกษา 

- สังเกต สอบถามและ
สนทนา 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-   ผู้เรียนมีจิตใจดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
-   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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๔๖ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ................................................           ลงช่ือ...................................................           
        ( นางสาวพัสวี  วันศรี )                                     ( นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ ) 

              ผู้อ านวยการ 
 
 

  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ...................................................... 
             ( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

            ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
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๔๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

โครงการ   วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย                      

และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  ๑ , ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกัลยาณี  สีม่วง , นางสาวพรรณกร  เทศนา 

ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................................................. 
 
๑.   หลักการและเหตุผล 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า ๒๕ ปี ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆในสังคมปัจจุบัน จึงเป็นท่ีมาให้เกิด
โครงการวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ท้ังในเรื่องความพอประมาณความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอ ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของผู้เรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี 

ซึ่งจากเหตุการณ์สังคมในปัจจุบันที่ได้รับทราบจากส่ือต่างๆ อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
เป็นตัน จะเห็นว่ามีหลายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการขาดภูมิคุ้มกันในตัวเอง อย่างการท่ีวัยรุ่นคนหนึ่ง
ท าการฆาตกรรมคนในครอบครัวเพราะไม่ได้รับส่ิงท่ีตนเองต้องการนอกจากนี้ยังมีอีกหลายเหตุการณ์
ท่ีเกิดขึ้นในท านองเดียวกัน จึงเป็นท่ีมาและความส าคัญของการจัดท าโครงการวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรมีภูมิคุ้มกัน อันจะเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่าง
มีความสุข 
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๔๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 ๒.๒  ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
 ๒.๓  ผู้เรียนมีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
 ๒.๔  ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 ๒.๕  ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 ๒.๖  ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

๒.๗  บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในการจัดท าโครงการและปฏิบัติตอบสนองนโยบาย
ของโรงเรียน 

 
๓.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

  -   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 -   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
 -   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 

-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

 -   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ 
-  บุคลากรร้อยละ ๙๐  มีความรู้และความเข้าใจในการจัดท าโครงการและปฏิบัติตอบสนอง

นโยบายของโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
 -  ผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
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๔๙ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๕. ๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๖. ๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๗. ๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๘. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 

กิจกรรมท่ี ๑ สภานักเรียน 
กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมเกษตรกรน้อย 
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมประหยัดน้ าประหยัดไฟลด
โลกร้อน 
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมท่ี ๕  กิจกรรมลูกเสือพอเพียง 

- ลูกเสือ - เนตรนาร ี(ส ารอง) 
- ลูกเสือ – เนตรนารี (สามัญ) 

กิจกรรมท่ี ๖  กิจกรรมแม่ค้าตัวจ๋ิวมหกรรมมือสอง 
กิจกรรมท่ี ๗   กิจกรรม ๕ส รอบรั้วขาว – เขียว 
๔.  ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๕. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๖.  รายงานผล 

พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 

 
มิ.ย. ๖๐ 

พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

 
พ.ย. ๖๐ – ก.พ. ๖๑ 

 
 

พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

มี.ค. ๖๑ 
มี.ค. ๖๑ 
มี.ค. ๖๑ 

นางสาวกัลยาณี  สีม่วง  
นางสาวพรรณกร  เทศนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี 

นายต่อศักดิ์  เทศแก่น 
 

 
๕.  งบประมาณ 

งบประมาณด าเนินงานรายการค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุเป็นเงิน  ๑๖๒,๕๐๐ บาท  
รายละเอียด  ดังนี้  

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมท่ี ๑  กิจกรรมสภานักเรียน 
กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมเกษตรกรน้อย 
กิจกรรมท่ี ๓  กิจกรรมประหยัดน้ าประหยัด
ไฟลดโลกร้อน 
 

๑,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

- 
- 
- 

๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

- 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 
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กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์
ตามหลักแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมท่ี ๕  กิจกรรมลูกเสือพอเพียง 
กิจกรรมท่ี ๖  กิจกรรมแม่ค้าตัวจิ๋วมหกรรม
มือสอง 
กิจกรรมท่ี ๗  กิจกรรม ๕ส รอบรั้วขาวเขียว 

๕๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

- 
 

๓,๐๐๐ 
- 
 
- 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

๕๐๐ 
 

๔๗,๐๐๐ 
- 
 
- 

รวมทั้งสิ้น ๑๖๒,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ๑๐๘,๕๐๐ ๕๑,๐๐๐ 
 
 ๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะท่ี            
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 
 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  
- - การท าแบบทดสอบ  
- - สังเกตจากการสนทนาและ

สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบตรวจผลงาน  
- - แบบทดสอบวัดผล  
- - แบบสังเกตพฤติกรรม 

นักเรียน 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความเอื้ออาทรต่อ
ผู้อื่นและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

- - สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีการวางแผนการ
ท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  
- - สังเกตจากการสนทนาและ

สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบตรวจผลงาน  
- - แบบสังเกตพฤติกรรม 

นักเรียน 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  
- - การท าแบบทดสอบ  

- - แบบตรวจผลงาน  
- - แบบทดสอบวัดผล 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  
- - สังเกตจากการสนทนาและ

สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบตรวจผลงาน  
- - แบบสังเกตพฤติกรรม 

นักเรียน 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 
 

- สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 
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๕๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
คณะครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐      
มีความรู้และความเข้าใจในการจัดท า
โครงการและปฏิบัติตอบสนองนโยบาย
ของโรงเรียน 

- - การตรวจสอบ / นิเทศ / 
ติดตาม 

- - การรายงาน 

- - แบบตรวจสอบ  
- - แบบการรายงาน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 
 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
    ลงช่ือ...............................................           ลงช่ือ................................................... 
            ( นางสาวกัลยาณี  สีม่วง)    ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 
                ผู้อ านวยการ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ...................................................... 
( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
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๕๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

โครงการ   วันส าคัญ 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย  และวิถี

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๒ , ๓ , ๔ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑  , ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางลาวัณย์  แสงภักดี  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐– ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
……………………………………………………………………………......……………… 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธยังเป็น
ศาสนาประจ าชาติ  ฉะนั้นเราจึงมีความเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธต้ังแต่เกิดจนตายและศาสนาพุทธยัง
สอนให้ทุกคนเป็นคนดี มีศีลธรรม โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ซึ่งมีวันส าคัญต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง อีก
ท้ังยังช่วยขัดเกลาและยกระดับจิตใจให้เป็นนักเรียนท่ีดีมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม
และประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

ฉะนั้นทางโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ ดังนั้น 
จึงเห็นควรท่ีจะจัดให้มีโครงการท่ีดีมีคุณธรรมนี้เป็นประจ าสืบต่อไป 

 

๒.  วัตถุประสงค์  
๑.  ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ 
๒.  ผู้เรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์วันส าคัญต่างๆ 
๓.  ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์และ

นันทนาการตามจินตนาการ 
๔.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๕.  ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
 

๓.  เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
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๕๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ด้านคุณภาพ 
 -   ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพความสามารถ ความสนใจและความถนัด 

ผู้เรียนระดับขั้นพื้นฐาน 
 ด้านปริมาณ 
 -   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความเอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความตระหนัก รู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์วนัส าคัญต่างๆ 
 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี  

นาฏศิลป์และนันทนาการตามจินตนาการ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
ด้านคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมช้ีแจงบุคลากรในฝ่าย 
๒. เสนอกิจกรรมให้ผู้บริหารพิจารณา 
๓. ประชุมในฝ่ายกิจการก าหนดกิจกรรม 
๔. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. ประชุมคณะครูแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม 
๖. ประสานงานกับฝ่ายบุคลากรในการจัดสถานท่ี 
๗. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี ๑   กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา             
(วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 
และวันมาฆบูชา) 
กิจกรรมท่ี ๒   กิจกรรมวันไหว้ครู / รับขวัญน้อง 
กิจกรรมท่ี ๓   กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและ
วันสุนทรภู่ 
 

พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 

 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

 
 

มิ.ย. ๖๐ 
มิ.ย. ๖๐ – ก.ค. ๖๐ 

 
 

นางลาวัณย์  แสงภักดี 
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๕๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี ๔   กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลท่ี ๑๐) 
กิจกรรมท่ี ๕   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมท่ี ๖   กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ (รัชกาลท่ี ๙) 
กิจกรรมท่ี ๗   กิจกรรมวันปิยมหาราช 
๘. ติดตามการประเมินผล 
๙. สรุปการด าเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร 

ก.ค. ๖๐ 
 

ส.ค. ๖๐ 
ต.ค. ๖๐ 

 
ต.ค. ๖๐ 
มี.ค. ๖๐ 
มี.ค. ๖๐ 

 

 
๕.  งบประมาณ 

งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ส าหรับโครงการวันส าคัญเป็นเงิน
๓๔,๐๐๐ บาทรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย  

บุคลากร 
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมวันไหว้ครู / รับขวญัน้อง 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
และวันสุนทรภู่ 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลท่ี 
๑๐) 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
(รัชกาลท่ี ๙) 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
๓,๐๐๐ 

- 
- 
- 
 
- 
 

 
- 
- 
 
 
- 

๒,๐๐๐ 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ 
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๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความกตัญญู
กตเวทีต่อบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ 

-  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความตระหนัก รู้
คุณค่าและร่วมอนุรักษ์วันส าคัญต่างๆ 

-  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์และนันทนาการตามจินตนาการ 

-  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 
-  ตรวจผลงานนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- แบบตรวจผลงาน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

-  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียนและสังเกตจาก
การสนทนา 

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อื่น 

-  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนได้แสดงออกถึงการมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ 
๒. นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์วนัส าคัญต่างๆของไทย 
 

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ...........................................                               ลงช่ือ................................................... 
       ( นางลาวัณย์  แสงภักดี )                       ( นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ ) 
          ผู้อ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ...................................................... 
( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
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โครงการ   ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 

สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑ , ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเพิ่มสุข รุยาพร , นางสาวศิริพร  เทศแก่น ,  

นางสาวธัญวรรณ  ตินจินดา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................................................. 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในโลกปัจจุบันนี้ เป็นยุคโลกาภิวัตน์และก าลังอยู่ในช่วงสร้างความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งโรงเรียนต้องการสร้างและเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการ
ส่ือสาร ทางโรงเรียนจึงมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะการอ่าน ฟัง พูดและเขียนในด้าน
ภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการน าทักษะการส่ือสารดังกล่าวไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์เพื่อการส่ือสารพร้อมเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์และประชาคมอาเซียน 
 การพัฒนาผู้เรียนให้ส าเร็จสู่เป้าหมาย ความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีทางครูผู้สอนและโรงเรียนสนับสนุน จะช่วยสร้างและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
สามารถท่ีจะส่งเสริมความสามารถในตัวผู้เรียนและความอัจฉริยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ ผู้เรียน  
ทางโรงเรียนจึงมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีความอัจฉริยภาพทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑   เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการอ่าน ฟงั พูดและเขียนภาษาต่างประเทศ 
๒.๒   เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ 
๒.๓   เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวและมีความสุขกับการเรียนรู้ 
๒.๔   เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
๒.๕   เพื่อให้นักเรียนเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

๓. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูดและเขียนภาษาต่างประเทศ 
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๕๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวและมีความสุขกับการเรียนรู้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

ด้านคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูดและเขียนภาษาต่างประเทศ 
- ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ 
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเติม  
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวและมีความสุขกับการเรียนรู้ 
- ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
- ผู้เรียนสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อ
ผู้บริหาร 
๒.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓.  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔.  จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรม  
English Communication in 
Classroom 
กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรม English and 
Chinese Today 
กิจกรรมท่ี ๓ คลินิกภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรม ASEAN DAY 
CAMP 
กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรมท่ี ๖ กิจกรรม English Camp 

พ.ค. ๖๐ 
 

พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 

 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

 
 

พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
 

พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
ส.ค. ๖๐ 

 
ธ.ค. ๖๐ 

พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

นางเพิ่มสุข   รุยาพร 
นางสาวศิริพร  เทศแก่น 

นางสาวธัญวรรณ  ตินจินดา 
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๕๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี ๗  กิจกรรมจัดแถว ๓ ภาษา 
กิจกรรมท่ี ๘  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่
การแข่งขัน 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
๗. รายงานผล 

พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

 
มี.ค. ๖๐ 

 
มี.ค. ๖๐ 
มี.ค. ๖๐ 

 

 
๕.  งบประมาณ 

งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาเป็นเงิน  ๒๘,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรม English Communication in 
Classroom  
กิจกรรม English and Chinese Today  
คลินิกภาษาอังกฤษ  
กิจกรรม ASEAN DAY CAMP  
กิจกรรมวันคริสต์มาส  
กิจกรรม English Camp 
กิจกรรมจัดแถว ๓ ภาษา 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขัน 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

- 
 
- 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

- 
๑,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐ - ๑๘,๕๐๐ ๙,๕๐๐ 

 
๖.  การติดตามและประเมินผล 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการอ่าน 
ฟัง พูดและเขียนภาษาต่างประเทศ 

- ตรวจผลงานนักเรียน  
- การท าแบบทดสอบ 
- สังเกตจากการสนทนาและ

สัมภาษณ์นักเรียน  

- แบบตรวจผลงาน  
- แบบทดสอบวัดผล 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

นักเรียน  
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ 

- สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ รอบตัวและมีความสุขกับการ
เรียนรู ้

- สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความกระตือรือร้น
สนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

- ตรวจผลงานนักเรียน  
- การท าแบบทดสอบ 
- สังเกตจากการสนทนาและ

สัมภาษณ์นักเรียน 

- แบบตรวจผลงาน   
- แบบทดสอบวัดผล 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

นักเรียน 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

- สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการฟัง  พูด อ่าน และเขียนภาษาต่างประเทศ มีความ

พร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร และน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 

ลงช่ือ..................................................  ลงช่ือ................................................... 
          ( นางเพิ่มสุข  รุยาพร )         ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 

     ผู้อ านวยการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ...................................................... 
( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
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โครงการ    พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ/์จุดเน้น กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๕ , ๙ 
มาตรฐานการศึกษาประถมศึกษา มาตรฐานท่ี  ๒ , ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายต่อศักดิ์  เทศแก่น , นางสาวรัญชิดา  มูลประถม ,   

นางสาวพรรณกร  เทศนา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ –  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
…………………………………………………………………………………………… 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 โลกในยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง การศึกษา และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซึ่งส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของ
ตนเองและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มประเทศอาเซียนได้ใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนา เพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
กรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้แก่ 
 ๑) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ท่ีมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๒) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ท่ีเป็นผู้เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพท่ีมี
คุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู 

๓) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุก
ระดับ/ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ส าหรับการศึกษา
และเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย 

๔) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขต
พื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ครูผู้สอนและบุคลกร
ทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ รอบรู้ในเนื้อหาสาระท่ี
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๖๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในหน้าท่ีและน าสู่การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาโคกก่อหนองโน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

 
๒.  วัตถุประสงค ์

๑.  เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง
ปรัชญาและหลักการปฏิรูปการศึกษา 

๒.  เพื่อให้ครูและบุคลากรได้ศึกษาดูงาน เทียบเคียงคุณภาพกับสถานศึกษาท่ีบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  เพื่อให้ครูและบุคลการได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีประสบ
ผลส าเร็จ 

๔.   เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๕.   เพื่อให้ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

 

๓.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

-   ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
ทุกคน 

 ด้านคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑ 

ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเพิ่มข้ึน 
- ครูและบุคลากรน าประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน การเทียบเคียงคุณภาพ การ 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์อันดี มี 

ความสามัคคี 
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๖๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมท่ี ๑  กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน 
กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู เชิญกูรู 
สู่องค์กร 
กิจกรรมท่ี ๓  กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจแก่ครู
และบุคลากร 
กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมวันครู 
กิจกรรมท่ี ๕  กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม 
กิจกรรมท่ี ๖  กิจกรรมการขอรับใบประกอบ
วิชาชีพครู 
กิจกรรมท่ี ๗  กิจกรรมขยายผลและแลกเปล่ียน
เรียนรู้  KM  
กิจกรรมท่ี ๘  กิจกรรมการผลิตส่ือและใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
๕.  ประเมินความพึงพอใจ 
๖.  สรุปผลการด าเนินงาน 
๗.  รายงานผล 

พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 

 
 

พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

 
ม.ค. ๖๑ 

พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
 

พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
 

พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
 

พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
 

มี.ค. ๖๐ 
มี.ค. ๖๐ 
มี.ค. ๖๐ 

นายต่อศักดิ์  เทศแก่น 
นางสาวรัญชิดา มูลประถม 
นางสาวพรรณกร  เทศนา 
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๖. งบประมาณ 
 งบประมาณด าเนินงาน  รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเป็นเงิน  ๓๐๐,๐๐๐บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู  เชิญกูรู  
สู่องค์กร 
กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและ
บุคลากร 
กิจกรรมวันคร ู
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 
กิจกรรมขยายผลและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
KM 
กิจกรรมการผลิตส่ือและใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู ้

๑๓,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 

 
๒๓๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 

- 
๑๕,๐๐๐ 

 
- 
 
- 

๒,๐๐๐ 
- 
- 

 
- 
 

๓,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
๒๓๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

- 
๑,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
 
- 

๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๒๕๘,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

 
๗. การติดตามและประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง
ปรัชญาและ  หลักการปฏิรูปการศึกษา 

- การนิเทศติดตาม 
- สรุปผลการวิเคราะห์การ
นิเทศ 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 

ครูและบุคลากรทุกคนได้ศึกษาดูงาน 
เทียบเคียงคุณภาพกับสถานศึกษาท่ีบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  บันทึกการศึกษาดูงาน 
 
 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการศึกษาดู
งาน 
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๖๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ครูและบุคลการทุกคนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ 

- บันทึกการขยายผล 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- บันทึกการประชุม 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการขยาย
ผล แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

-  สังเกตพฤติกรรม 
- การนิเทศติดตาม 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 

ครูทุกคนวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

- การนิเทศติดตาม 
-  งานวิจัย 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับมาจัดการเรียนการสอน และพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
๘.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
     ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ………………………..…………………            ลงช่ือ…………………………………………….  
       ( นางสาวรัญชิดา  มูลประถม )         ( นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ  ) 
                      ผู้อ านวยการ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ…………………………..………………… 
( นายถาวร บุญเกื้อ ) 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
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โครงการ   โลกกว้างทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ/์จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๕  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการ    
             เรียนรู้ 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๓ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑ , ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานบริหาร/บุคลากรโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวฐิตา  สมพร  ,  นางสาวสุรีรัตน์    อินทรักษ์  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว เป็นผลให้ลักษณะการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา
จ าเป็นต้องพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเนื่องอีกท้ังปัจจุบันระบบราชการได้เข้าสู่ยุคแห่งการ
ปฏิรูปเพื่อสนองตอบต่อการบริการประชาชนท่ีสะดวก รวดเร็ว  ลดขั้นตอนของงานท่ีไม่จ าเป็นตาม
เจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๕๔๖  ต้องอาศัย
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อผลักดันการบริหารจัดการตามพันธกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรในด้านต่างๆให้มีความรู้ความสามารถก้าวทันกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปและสามารถ
ท างานเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายสอดประสานความเช่ือมโยงในเชิงบูรณาการท้ังภายในกลุ่มภารกิจและ
ระหว่างกลุ่มภารกิจให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งดังนั้นบุคลากรเหล่านี้จึงเป็น
บุคลากรท่ีทางสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารจัดการต่างๆ
ท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการและสร้างความรู้ความ
เข้าใจและพัฒนาบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในด้านการบริหาร ให้เหมาะสม และสอดคล้อง กับ
ความจ าเป็นในปัจจุบันและอนาคต 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส  มองโลกในแง่ดี  มีความมั่นใจในตัวเอง  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและเข้าใจผู้อื่น 

 ๒.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักในศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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๖๖ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๓.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง จากแหล่ง
เรียนรู้และส่ือต่างๆรอบตัว 

๔.  เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีบทบาทหน้าท่ีด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

         ๕.  เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 ๖.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   

๓.  เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 ด้านปริมาณ  
 -  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจท่ีดี และมีความมั่นใจกล้าแสดงออก 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริตและประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนา 

 -  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความคิดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ด้านคุณภาพ 

- ผู้เรียนมีพัฒนาตรงตามมาตรฐานด้านผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา 

ผู้เรียนระดับขั้นพื้นฐาน 
 ด้านปริมาณ 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

-  ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ ๙๐ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 ด้านคุณภาพ 
-  สถานศึกษามีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
-  สถานศึกษามีการขับเคล่ือนและด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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๖๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน  

 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. ด าเนินกิจกรรมดังนี ้
กิจกรรมท่ี ๑  กิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานท่ี 
กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 
กิจกรรมท่ี ๓  กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถสู่ชุมชน 
๕. ประเมินผลการด าเนินงาน 
๖. สรุปผลการด าเนินงาน 
๗.  รายงานผล 

พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 

 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

 
มี.ค. ๖๐ 
มี.ค. ๖๐ 
มี.ค. ๖๐ 

นางสาวฐิตา  สมพร 
นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์ 

 
๕. งบประมาณ 

 งบประมาณด าเนินงานรายการค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุเป็นเงิน  ๑๖๐,๐๐๐ บาท        
รวมรายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถสู่ชุมชน. 

๙๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๓๕,๐๐๐ 

 
  ๑๕,๐๐๐ 

- 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 

- 
๘,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
- 

- 
๒,๐๐๐ 

๒๘,๐๐๐ 
 

- 

รวมทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
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๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี 
มีความมั่นใจในตนเอง 

-  แบบสังเกต 
 

- แบบสังเกต 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ รักในศิลปะและวัฒนธรรมไทย -  แบบสังเกต -  แบบสังเกต 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้และส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัว 

-  การลงมือปฏิบัติ 
-  แบบทดสอบ 

-  แบบทดสอบวัดผล 

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

-  ตรวจสอบ
คุณภาพ 

-  แบบตรวจสอบ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

-  ตรวจสอบ
คุณภาพ 

-  แบบตรวจสอบ 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ
รอบตัวและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

  ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
      ลงช่ือ…………………………………….……   ลงช่ือ……………………….………………….  

     ( นางสาวฐิตา   สมพร )         ( นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ  ) 
    ผู้อ านวยการ 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ………………….……….………… 
( นายถาวร บุญเกื้อ ) 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
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โครงการ   พัฒนาระบบ ICT  เพื่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น กลยุทธ์ที่ ๕  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการ

เรียนรู ้
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑ , ๒ , ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานอาคารและสถานท่ีโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายต่อศักดิ์   เทศแก่น , นางสาวฐิติรัตน์  วงษ์นิล  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................................................. 
๑.   หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญทางการศึกษาเป็นอย่างมาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญ ในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏใน
จุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence) 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)              
พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๙ ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา ๖๖ “ ผู้เรียน มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียง
พอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”  
 ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้ให้
ทันสมัยสามารถรองรับความต้องการของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยด าเนินการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้มีคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ส าหรับ 
การเรียนรู ้

๒.๒  เพื่อเพิ่มตัวกระจายสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมท้ังโรงเรียน และเพียงพอต่อความ
ต้องการ 
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๗๐ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

 ๒.๓  เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ได้ 
 ๒.๔  เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนรู ้
 ๒.๕  เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องคอมพิวเตอร์ 
 ๒.๖  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนใช้ ICT ในการท าส่ือประกอบการสอน 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

- นักเรียน ครู และบุคลากรร้อยละ ๙๐ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น
ข้อมูลความรู้ได้ 

- ครู และบุคลากรทุกคน สามารถใช้ ICT ท าส่ือประกอบการสอน 
 ด้านคุณภาพ 

- โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตท่ี
มีประสิทธิภาพสูง 

-  มีตัวกระจายสัญญาณ WIFI ครอบคลุมท่ัวทั้งโรงเรียน 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑ พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 
กิจกรรมท่ี ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ 
กิจกรรมท่ี ๓ ส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการ
เรียนรู ้
กิจกรรมท่ี ๔ ส่งเสริมครูและบุคลากรใช้ ICT ท าส่ือ 
ประกอบการสอน 
กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมห้องเรียน Smart Classroom 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
๗. รายงานผล 

พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 

พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. ๖๑ 
มี.ค. ๖๑ 
มี.ค. ๖๑ 

นายต่อศักดิ์  เทศแก่น 
นางสาวฐิติรัตน์  วงษ์นิล 
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๕.  งบประมาณ 
 งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 

บุคลากร 
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมท่ี ๑ พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 
กิจกรรมท่ี ๒  พัฒนาระบบสารสนเทศ 
กิจกรรมท่ี ๓  ส่งเสริมการใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู ้
กิจกรรมท่ี ๔  ส่งเสริมครูและบุคลากร
ใช้ ICT ท าส่ือประกอบการสอน 
กิจกรรมท่ี ๕  กิจกรรมห้องเรียน 
 Smart Classroom 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
รวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐ - 

 
๗. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
นักเรียน ครู และบุคลากรร้อยละ ๙๐ 
ของสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูลความรู้ได้ 

- การส ารวจ 
- การสอบถาม 
- การสังเกต 

- แบบส ารวจ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียน 

ครูและบุคลากรทุกคนสามารถใช้ ICT 
ท าส่ือประกอบการสอน 

- การส ารวจ 
- การสอบถาม 

- แบบส ารวจ 
- แบบสอบถาม 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบ
อินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

- ตรวจผลงานนักเรียน 
- การท าแบบทดสอบ 

- แบบตรวจผลงาน  
- แบบทดสอบ 

มีตัวกระจายสัญญาณ WIFI ครอบคลุม
ท่ัวทั้งโรงเรียน 

- การส ารวจ 
- การสอบถาม 
- การสังเกต 

- แบบส ารวจ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกตพฤติกรรมครูและ

บุคลากร 
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๗๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียน
ท่ีมีความรู้ในด้าน ICT มากขึ้น  
 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ..............................................            ลงช่ือ................................................... 
       ( นายต่อศักดิ์  เทศแก่น )                         ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 
            ผู้อ านวยการ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ...................................................... 
( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
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โครงการ   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๕ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี    ๑ , ๒ , ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวยุพา  กอเงินกลาง , นายเรืองศักดิ์  ทีคะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
.................................................................................................................................................... 
 
๑.   หลักการและเหตุผล 

“แหล่งเรียนรู้” เป็นสถานท่ีไว้ส าหรับศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ ข้ึนอยู่กับสถานท่ีนั้นๆ ใน
ปัจจุบันสถานท่ีส าคัญๆเกิดขึ้นมากมายไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ สถานท่ีท่ีให้ความส าคัญ
ทางด้านประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น  บ้านไท-ยวน ศูนย์วิทยาศาสตร์ สวนสัตว์ ยังจัดเป็นแหล่งเรียนรู้
ได้ด้วย 

ซึ่งจากเหตุการณ์สังคมในปัจจุบันท่ีส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  แหล่ง
เรียนรู้จึงเหมาะส าหรับให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นการจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา  จึงมีประโยชน์ต่อผู้เรียนและเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตของผู้ศึกษาต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อใหผู้้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเองได้ 

 ๒.๒  เพื่อใหผู้้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 ๒.๓  เพื่อใหผู้้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

๒.๔  เพื่อใหผู้้เรียนสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าจากเรื่องท่ี
อ่านได้ 

๒.๕  เพื่อใหผู้้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งและ
ส่ือต่างๆรอบตัว 

 ๒.๖  เพื่อใหผู้้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
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๓.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  สามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเองได้ 

 -   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 -   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  สามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าจากเรื่อง
ท่ีอ่านได้ 

-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
และส่ือต่างๆรอบตัว 

-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

ด้านคุณภาพ 
 -   ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมฟัง พูด อ่าน เขียน 
กิจกรรมท่ี ๓  กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมห้องสมุดนี้มีค าถาม 
กิจกรรมท่ี ๕  กิจกรรมธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี ๖  กิจกรรมนิทานสนุกสุขหรรษา 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
๗. รายงานผล 

พ.ค. ๖๐ 
 

พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ 

พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

มี.ค. ๖๑ 
มี.ค. ๖๑ 
มี.ค. ๖๑ 

 

นางสาวยุพา กอเงินกลาง 
นายเรืองศักดิ์  ทีคะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๗๕ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๕.  งบประมาณ 
งบประมาณด าเนินงานรายการค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุเป็นเงิน   ๑๔,๐๐๐  บาท รายละเอียด
ดังนี้  

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรมฟัง พูด อ่าน เขียน 
กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
กิจกรรมห้องสมุดนี้มีค าถาม 
กิจกรรมธรรมชาติเพื่อการเรียนรู ้
กิจกรรมนิทานสนุกสุขหรรษา 

๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐ - ๕,๕๐๐ ๘,๕๐๐ 
 
๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
ร้อย  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  สามารถสรุปความคิดจาก

เรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเองได้ 
 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  
- - การท าแบบทดสอบ  
- - สังเกตจากการสนทนาและ

สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบตรวจผลงาน  
- - แบบทดสอบวัดผล  
- - แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  
- - การท าแบบทดสอบ  
- - สังเกตจากการสนทนาและ

สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบตรวจผลงาน  
- - แบบทดสอบวัดผล  
- - แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีผลการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  
- - ประเมินการอ่าน ฯ 

- - แบบตรวจผลงาน  
- - แบบประเมินการอ่าน ฯ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  สามารถน าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าจากเรื่องท่ี
อ่านได้ 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  
- - สังเกตพฤติกรรม  

- - แบบตรวจผลงาน  
- - แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด และส่ือต่าง รๆอบตัว 
 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  
- - สังเกตจากการสนทนาและ

สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบตรวจผลงาน  
- - แบบทดสอบวัดผล  
- - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๗๖ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน 

- สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนเข้าใจและสามารถน าไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีผลสัมฤทธ์ดีข้ึน 
 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ...........................................                                 ลงช่ือ................................................... 
    ( นางสาวยุพา  กอเงินกลาง )                                        ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 
                               ผู้อ านวยการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ...................................................... 
( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๗๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

โครงการ                          พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ ์ กลยุทธ์ที่  ๖  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการและการประกัน

คุณภาพภายในโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๖ , ๗ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี  ๒ , ๓ , ๔ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานฝ่ายบริหาร / บุคลากร  โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกรกนก  บัวศิลา , นางสาววิชชุดา  นวลทอง ,  
  นางสาวฉัตรนภา   สุเกตุ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๑ 
.......................................................................................................................................................... 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างพ่อ แม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา โดยเฉพาะเมื่อ
การเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาและท่ีบ้านสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อเช่ือมโยงการเรียนรู้ของ
เด็กท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันและกันเพราะการเรียนรู้ในยุคนี้ไม่ได้
เกิดขึ้นเฉพาะท่ีบ้าน โรงเรียน หรือในต าราเท่านั้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียม และสอดคล้องกับแนวนโยบายของ
รัฐบาล 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อให้โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

๒.๒  เพื่อระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาร่วมกันอย่างมี       

ประสิทธิภาพ 

๒.๓  เพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจ ระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครองให้ 

เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 

๓.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  

  ร้อยละ ๙๐ มีการบริหารเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา  ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างคุณภาพ 
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๗๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

 ด้านคุณภาพ 
สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

หลักการจัดการศึกษา 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

 
๕. งบประมาณ 
 งบประมาณด าเนินงาน  รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเป็นเงิน      ๑๕,๐๐๐   บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมการประชุมกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
กิจกรรมจิตอาสาจากโรงเรียนสู่
ผู้ปกครอง 

๒,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐  ๑๑,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑   ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ 
๑.๒  จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑  การประชุมกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 
กิจกรรมท่ี ๒  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
กิจกรรมท่ี ๓  กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมจิตอาสาจากโรงเรียนสู่
ผู้ปกครอง       
๑.๓   สรุปผลการด าเนินงาน 
๑.๔   สรุปรายงานผล 

มี.ค. ๖๐ 
 

พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
 

พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
 

มี.ค. ๖๑ 
มี.ค. ๖๑ 

นางสาววิชชุดา นวลทอง 
นางฉัตรนภา     สุเกตุ 
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๗๙ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๖. การติดตามและประเมินผล 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑   โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 ๗.๒   องค์กรมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๗.๓   นักเรียนและครูได้ร่วมมือในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผล 
 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ………………………………………   ลงช่ือ………………..…………….……….  
        ( นางสาวกรกนก  บัวศิลา )        ( นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ  ) 
            ผู้อ านวยการ 
 

 ผู้อนุมัติโครงการ 
 
         ลงช่ือ…………………………..………………… 
           ( นายถาวร บุญเกื้อ ) 
         ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 

นิเทศติดตาม       แบบประเมิน / รายงาน 

ร้อยละ ๙๐ มีการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้  ตลอดจนได้รับการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างคุณภาพ 

แบบสอบถาม       แบบประเมิน / รายงาน 
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๘๐ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

โครงการ   ระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การศึกษา

เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๖ , ๗ , ๘ , ๑๐ , ๑๑ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี    ๒ , ๔ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี , นางสาวสุพิชชา  ยอดสุวรรณ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ –  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๑ 
......................................................................................................................................................... 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด  ครูจะต้องมีศักยภาพในการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตร  และมาตรฐานการศึกษาชาติและโรงเรียน
มีศักยภาพในการบริหารจัดการ  เพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบ  การประกันคุณภาพการศึกษา 
 การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  มีการบริหารจัดการโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐานโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยกลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานงบประมาณ  
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส านักงานผู้อ านวยการ  การด าเนินการตาม
แผน/โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อสนองนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 การนิเทศภายในจึงถือเป็นภารกิจหลักท่ีส าคัญท่ีส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้
เป็น ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา  ผู้บริหารการศึกษาใช้เป็นกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน
และช่วยเหลือครูผู้สอนให้ได้ใช้ศักยภาพของตนเอง  ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้ประสบ
ผลส าเร็จท้ังทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในการเรียนการสอน ในปัจจุบันไม่
สามารถปรับปรุงคุณภาพนักเรียนได้เต็มศักยภาพ 
 ในการด าเนินงานต่างมุ่งหวังท่ีจะท างานให้ถึงเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างดีท่ีสุด  สูญเสีย
ทรัพยากรให้น้อยท่ีสุด  แต่การด าเนินการใดๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  มักจะประสบกับ
ความไม่แน่นอนตามสภาวะแวดล้อมท่ีมีอยู่  ดังนั้นความเส่ียงจึงเป็นภาวะคุกคาม  ปัญหา  อุปสรรค  
และการสูญเสียโอกาสท่ีจะท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  หากองค์กร
สามารถเข้าไปบริหารความเส่ียงได้อย่างถูกต้อง  ภาวะคุกคาม  ปัญหา  อุปสรรคท้ังหลายท่ีคาดไว้
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๘๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

อาจก่อให้เกิดโอกาสแนะน าไปสู่นวัตกรรมได้  ท้ังยังเกิด  โอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑   เพื่อให้การบริการจัดการของกลุ่มงานงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.๒   เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานงบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๒.๓   เพื่อให้ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 ๒.๔   เพื่อให้โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๕   เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 
๓.เป้าหมาย 
 ๑.  โรงเรียนสามารถด าเนินงานกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างคล่องตัวและสอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา 

๓. โรงเรียนมีการบริหารงานท่ีเป็นระบบ 

๔. โรงเรียนมีแบบประกันคุณภาพภายในท่ีด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๕. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่ีครอบคลุมภารกิจของสถาบันศึกษา 

๖. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีคล่องตัว 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑.  เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อ
ผู้บริหาร 
๒.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓.  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔.  จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑ นิเทศภายใน 
กิจกรรมท่ี ๒ พัฒนาโครงสร้างและ
ระบบบริหารจัดการ 

พ.ค. ๕๙ 
 

พ.ค. ๕๙ 
พ.ค. ๕๙ 

 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

 

นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี 
นางสาวสุพิชชา  ยอดสุวรรณ 
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๘๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี ๓ พัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายใน 
กิจกรรมท่ี ๔  พัฒนาการควบคุม
ภายในและลดความเส่ียง 
กิจกรรมท่ี ๕  วันแห่งความส าเร็จ 
๕.  ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๖.  สรุปรายงานด าเนินกิจกรรม 
๗.  รายงานผล 

พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
 

พ.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
 

มี.ค. ๖๑ 
มี.ค. ๖๑ 

 
มี.ค. ๖๑ 
มี.ค. ๖๑ 

 

 
๕. งบประมาณ  

งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาเป็นเงิน     ๔๔๐,๐๐๐     บาท  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช่สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมท่ี ๑  นิเทศภายใน 
กิจกรรมท่ี ๒  พัฒนาโครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการ 
กิจกรรมท่ี ๓  พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
กิจกรรมท่ี ๔  พัฒนาการควบคุมภายใน
และลดความเส่ียง 
กิจกรรมท่ี ๕  วันแห่งความส าเร็จ 

๑๕,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๕,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒๕๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๓๕,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

รวม ๔๔๐,๐๐๐ - ๓๐๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๔๔๐,๐๐๐ 
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๘๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.  โรงเรียนมีการบริการจัดการของกลุ่มงาน
งบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒.  โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงาน
งบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๓.  ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๔.  โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๕.  โรงเรียนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ตรวจผลงาน 
 

ตรวจผลงาน 
 

นิเทศการสอนและ         
ตรวจผลงาน 

 
ตรวจผลงาน 

 
ตรวจผลงาน 

แบบประเมินผลงาน 
 

แบบประเมินผลงาน 
 

แบบประเมินผลงาน 
 
 

แบบประเมินผลงาน 
 

แบบประเมินผลงาน 
 

 
๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-   โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

-   ครู และบุคลากร มีการพัฒนาในด้านความรู้ความสามารถ โดยสามารถน ามาใช้ใน

ชีวิตประจ าวันร่วมกับนักเรียนได้ 

 
๘.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
  ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ  
 
       ลงช่ือ…………………………………….….   ลงช่ือ………………………………..…….. 

   (นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี)         (นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ) 
                         ผู้อ านวยการ   

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

    ลงช่ือ…………………..……………….. 
                       (นายถาวร  บุญเกื้อ) 
           ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
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๘๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

โครงการ พัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้  อ่านคลอ่ง เขียนคล่อง 
และสื่อสารได้ 

สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐาน   มาตรฐานท่ี ๑ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี , นางลาวัณย์  แสงภักดี ,  

นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................................................. 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันพบว่าปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยเกิดจากประเด็นส าคัญ คือ นักเรียนมี
ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เป็นจ านวนมาก ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะการอ่านเป็นพื้นฐานและหัวใจหลักของการศึกษาใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายปฎิรูปการเรียนรู้ท้ังระบบให้สัมพันธ์
เช่ือมโยงกัน โดยประกาศนโยบายเร่งด่วนท่ีจะลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา และก าหนดมาตรการที่จะท าให้สถานศึกษาปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑   เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่าน เขียนค าพื้นฐานของแต่ละช้ันเรียนได้ 
 ๒.๒   เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 ๒.๓   เพื่อให้นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

๒.๔   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนานวตักรรมการสอนในการแก้ปัญหาการอ่าน 
การเขียน 

 
๕. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
-   ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนช้ันอนุบาล ๓ สามารถอ่านออกเขียนได้ 
-   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ สามารอ่านออกเขียนได้และส่ือสารได้ 
-   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ สามารอ่านคล่อง เขียนคล่องและส่ือสารได้ 
-   นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ มีความเข้าใจในการอ่าน และสามารถตอบค าถามได้ 
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ด้านคุณภาพ 
-   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ สามารถอ่านออก เขียนได้ ส่ือสารได้  มีความรู้และ

ทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
-   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง  ส่ือสารได้  มีความรู้

และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
-   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 

  
๖. กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อ
ผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑  การส ารวจและเก็บข้อมูล
นักเรียนกลุ่มเส่ียงด้านการอ่าน เขียน 
ส่ือสารภาษาไทย 
กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมการอ่าน และเขียน
ค าพื้นฐาน 
กิจกรรมท่ี ๓  กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภายในห้องเรียน (จัดมุมรักการอ่าน) 
กิจกรรมท่ี ๕  กิจกรรมเล่าข่าวประจ าวัน 
กิจกรรมท่ี ๖  กิจกรรมพี่สอนน้อง เพื่อน
สอนเพื่อน 
กิจกรรมท่ี ๗  กิจกรรมคลินิกภาษา 
กิจกรรมท่ี ๘  กิจกรรมจดหมายส่ือภาษา 
กิจกรรมท่ี ๙  กิจกรรมส่งเสริมการเขียน
เรื่องจากภาพ เรียงความ  ย่อความและ
สรุปความ 

พ.ค. ๖๐ 
 

พ.ค. ๖๐ 
 

พ.ค. ๖๐ 
พ.ค. ๖๐ – มิ.ย. ๖๑ 

 
 

พ.ค. ๖๐ – มิ.ย. ๖๑ 
 

พ.ค. ๖๐ – มิ.ย. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ – มิ.ย. ๖๑ 

 
พ.ค. ๖๐ – มิ.ย. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ – มิ.ย. ๖๑ 

 
พ.ค. ๖๐ – มิ.ย. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ – มิ.ย. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ – มิ.ย. ๖๑ 
พ.ค. ๖๐ – มิ.ย. ๖๑ 

 
 

นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี 
นางลาวัณย์  แสงภักดี 

นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์ 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗. รายงานผล 

มี.ค. ๖๑ 
 

มี.ค. ๖๑ 
มี.ค. ๖๑ 

 

 
๕.  งบประมาณ 

งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาเป็นเงิน  ๑๐,๕๐๐  บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

 
งบที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 

บุคลากร 
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑.  ส ารวจและเก็บข้อมูลนักเรียนกลุ่ม
เส่ียงด้านการอ่าน เขียน ส่ือสาร
ภาษาไทย 
๒.  กิจกรรมการอ่าน และเขียนค า
พื้นฐาน 
๓.  กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
๔.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใน
ห้องเรียน (จัดมุมรักการอ่าน) 
๕.  กิจกรรมเล่าข่าวประจ าวัน 
๖.  กิจกรรมพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน 
๗.  กิจกรรมคลินิกภาษา 
๘.  กิจกรรมจดหมายส่ือภาษา 
๙.  กิจกรรมส่งเสริมการเขียนเรื่องจาก
ภาพ เรียงความ ย่อความและสรุปความ 

๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

- 
 
 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
- 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
- 
- 
 

๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๖,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

- 
 
 
- 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 

 
- 
- 
 

๕๐๐ 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น ๑๖,๕๐๐ - - ๑๑,๕๐๐ ๕,๐๐๐ 
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๖.  การติดตามและประเมินผล 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนช้ันอนุบาล 
๓ สามารถอ่านออกเขียนได้ 
 

- ทดสอบการอ่าน การเขียน 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบทดสอบการอ่าน การเขียน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี         
๑ – ๓  สามารอ่านออกเขียนได้
และส่ือสารได้ 
 

- ทดสอบการอ่าน การเขียน 
- ผลงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบทดสอบการอ่าน การ
เขียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี            
๔ – ๖  สามารอ่านคล่อง เขียน
คล่องและส่ือสารได้ 
 

- ทดสอบการอ่าน การเขียน 
- ผลงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบทดสอบการอ่าน การ
เขียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
มีความเข้าใจในการอ่าน และ
สามารถตอบค าถามได้ 

- ผลงาน 
- การสอบถาม 
- ทดสอบ / สอบระหว่างภาค / 

สอบปลายภาค 

- แบบทดสอบ KPA 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา สามารถอ่านออก 

เขียนได้ และส่ือสารได้ทุกคน 
๒.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา สามารถอ่านออก 

เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และส่ือสารได้ทุกคน 
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๘๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 

        ลงช่ือ..............................................   ลงช่ือ................................................... 
     ( นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์ )           (นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ) 

       ผู้อ านวยการ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นายถาวร   บุญเกื้อ) 
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 

 
 



 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลบุญเกื้อวิทยำ 

ที่   ๔๕   / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

...........................................................................................  

                    ด้วยโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยามีการจัดท าโครงการและกิจกรรม ตามจุดเน้นที่สนองกล

ยุทธ์ของสถานศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งบุคลากร ให้มีหน้าที่

รับผิดชอบต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

 ๑.๑   นายถาวร      บุญเกื้อ          ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการ 

๑.๒   นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ        ผู้อ านวยการ 

๑.๓   นายหรรษธร    บุญเกื้อ  รองผู้จัดการ 

๑.๔   นายต่อศักดิ์         เทศแก่น        ผู้ช่วยผู้อ านวยการ / หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 

๑.๕   นางสาวกรกนก      บัวศิลา          ผู้ช่วยผู้อ านวยการ / หัวหน้าฝ่ายธุรการ / การเงิน 

 หน้ำที ่ ให้การสนับสนุนและให้ค าปรึกษา / ติดตาม / ตรวจสอบเอกสารในเรื่องต่าง ๆ 
 

๒. แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรม ดังนี้ 

๒.๑  โครงกำรพัฒนำทักษะกำรคิดของผู้เรียน   มี ๔  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑.  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน Project Apporach 

๒.  กิจกรรมการใช้แผนที่ความคิด Mind mapping 

๓.  กิจกรรมการใช้ค าถาม ๕ W / ๑ H  

๔.  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Leanning 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรม 

๑. นางสาวชนัฏดา   แย้มวาจา 

๒.๒  โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ  มี ๘  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑.  กิจกรรมการแปรงฟัน 

๒.  กิจกรรมลูกบุญเก้ือไม่กินหวาน 

๓.  กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 

๔.  กิจกรรมบุญเกื้อสีขาว (D.A.R.E) 



 

๕.  กิจกรรมวันเด็ก 

๖.  กิจกรรมกีฬาสีภายใน 

๗.  กิจกรรมกีฬาสอนว่ายน้ า 

๘.  กิจกรรมคลีนิกนักกีฬา 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรม 

๑. นางสุภาภรณ์   ใจห้าว    

๒. นายเปรม ร้อยต๊ะ 

๓. นางสาวรัญชิดา   มูลประถม 

๒.๓  โครงกำรพัฒนำควำมพร้อมปฐมวัย  มี ๘ กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑.  กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย 

๒.  กิจกรรมหนูน้อยคนกล้า 

๓.  กิจกรรมนักส ารวจตัวจิ๋ว 

๔.  กิจกรรมหนูน้อยนักคิด 

๕.  กิจกรรมจิตกรน้อย 

๖.  กิจกรรมจิตอาสาตัวน้อย 

๗.  กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๘.  กิจกรรมกีฬาพาเพลิน 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรม 

๑. นางสาวนิชาพร    ไพรอุบล 

๒. นางสาววัลภา  ไชยโคตร 

๓. นางสาวปิยะวรรณ ศิริพัฒน์ 

๔. นางหนูรัตน์  ตัดสุนทร 

 ๒.๔  โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์  มี ๗ กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  ๑.  กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

  ๒.  กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ 

  ๓.  กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 

  ๔.  กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ O-NET / NT 

  ๕.  กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

  ๖.  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 

  ๗.  กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา 



 

 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ๑.  นางสาวนวพร        จันทวงษ์ 

 ๒.  นางสาวชนฏัดา     แย้มวาจา 

 ๒.๕ โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรม มี ๕ กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  ๑.  กิจกรรมวันลอยกระทง 

  ๒.  กิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย 

  ๓.  กิจกรรมภาษาถ่ินชวนฟัง 

  ๔.  กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 

  ๕.  กิจกรรมประเพณีตักบาตรดอกไม้ 

 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ๑.  นางวัชรวีรรณ    แสงทอง 

  ๒.  นายสุภ ี  เบ้าทอง 

๒.๖  โครงกำรเด็กไทยวิถีพุทธ มี ๗ กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  กิจกรรมอังคารบุญ 

  ๒.  กิจกรรมลูกบุญเก้ือมารยาทงาม 

  ๓.  กิจกรรมสวดมนต์และอบรมคุณธรรมทุกวันศุกร์ 

  ๔.  กิจกรรมนักธรรมน้อย 

  ๕.  กิจกรรมบันทึกความดี 

  ๖.  กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

  ๗.  กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ๑.  นางสาวพัสวี    วันศร ี

 ๒.  นายสุภ ี    เบ้าทอง 

๒.๗  โครงกำรวิถีชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง มี ๗  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑.  กิจกรรมสภานักเรียน  

๒.  กิจกรรมเกษตรกรน้อย 

  ๓.  กิจกรรมประหยัดน้ าประหยัดไฟลดโลกร้อน 

  ๔.  กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๕.  กิจกรรมลูกเสือพอเพียง (ส ารอง / สามัญ) 

๖.  กิจกรรมแม่ค้าตัวจิ๋วมหกรรมมือสอง 



 

๗.  กิจกรรม ๕ ส  รอบรั้วขาว-เขียว 
 ผู้รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรม 

๑. นางสาวกัลยาณี สีม่วง 

๒. นางสาวพรรณกร เทศนา 

 ๒.๘ โครงกำรวันส ำคัญ  มี ๗  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑.  กิจกรรมวันวิสาขบูชา / วันมาฆบูชา / วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา 

  ๒.  กิจกรรมวันไหว้ครู / รับขวัญน้อง 

๓.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

๔.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ ๑๐) 

๕.  กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ ๙) 

๖.  กิจกรรมวันปิยมหาราช 

๗.  กิจกรรมวันภาษาไทย / วันสุนทรภู่ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรม 

 ๑.  นางลาวัณย์    แสงภักดี 

 ๒.๙  โครงกำรส่งเสริมอัจฉริยภำพทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศ  มี ๘  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  ๑.  กิจกรรม English Communication in Classroom 

  ๒.  กิจกรรม English and Chinese Today 

  ๓.  กิจกรรมคลินิกภาษาอังกฤษ 

  ๔.  กิจกรรม ASEAN DAY CAMP 

  ๕.  กิจกรรมวันคริสต์มาส 

  ๖.  กิจกรรม English Camp 

  ๗.  กิจกรรมจัดแถว ๓ ภาษา 

  ๘.  กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพสู่การแข่งขัน 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรม 

 ๑.  นางเพ่ิมสุข      รุยาพร 

 ๒.  นางสาวศิริพร    เทศแก่น 

 ๓.  นางสาวธัญวรรณ ตินจินดา 

 ๔.  นางสาววนิดา พุทธศรี 

 

 



 

๒.๑๐ โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มี ๘  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑.  กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

  ๒.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู  เชิญกูรู สู่องค์กร 

๓.  กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากร 

  ๔.  กิจกรรมวันครู 

  ๕.  กิจกรรมการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 

  ๖.  กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

  ๗.  กิจกรรมการผลิตสื่อและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

  ๘.  กิจกรรมขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 

 ผู้รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรม 

 ๑.  นางสาวรัญชิดา  มูลประถม 

 ๒.  นายต่อศักดิ์     เทศแก่น 

 ๓.  นางสาวพรรณกร เทศนา 

 ๒.๑๑ โครงกำรโลกกว้ำงทำงกำรศึกษำ มี ๔  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  ๑. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 

  ๒. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

  ๓. กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ๔. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถสู่ชุมชน 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

๑. นางสาวฐิตา  สมพร 

๒. นางสาวสุรีรัตน์       อินทรักษ์ 

 ๒.๑๒ โครงกำรพัฒนำระบบ ICT เพื่อกำรเรียนรู้  มี ๕  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑.  กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 

  ๒.  กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  ๓.  กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

  ๔.  กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรใช้ ICT ท าสื่อประกอบการสอน 

  ๕.  กิจกรรมห้องเรียน  Smart Classroom 

 ผู้รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรม 

  ๑.  นางสาวฐิติรัตน ์ วงษ์นิล 

  ๒.  นายต่อศักดิ์  เทศแก่น 



 

๒.๑๓ โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำมี  ๖ กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  ๑.  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

  ๒.  กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 

  ๓.  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 

  ๔.  กิจกรรมห้องสมุดนี้มีค าถาม 

  ๕.  กิจกรรมธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้ 

  ๖.  กิจกรรมนิทานสนุกสุขหรรษา 

 ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

๑. นางสาวยุพา        กอเงินกลาง 

๒. นายเรืองศักดิ์     ทีคะ 

 ๑.๑๔ โครงกำรพัฒนำเครือขำ่ยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำมี ๔  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  ๑.  กิจกรรมประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา 

  ๒.  กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 

  ๓.  กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนสู่ผู้ปกครอง 

  ๔.  กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

 ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

๑. นางสาวกรกนก บัวศิลา 

๒. นางฉัตรนภา    สุเกต ุ

๓. นางสาววิชชุดา     นวลทอง 

 ๑.๑๕ โครงกำรระบบดี โรงเรียนมีคุณภำพมี ๕  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  ๑.  กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ 

  ๒.  กิจกรรมนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 

  ๓.  กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

  ๔.  กิจกรรมการควบคุมภายในและลดความเสี่ยง 

  ๕.  กิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ 

 ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

๑.  นางสาวญาณิศา    วิเศษศรี 

๒.  นางสาวสุพิชชา    ยอดสุวรรณ 

 

 



 

 ๑.๑๖    โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออก เขียนได้  อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสำรได้มี  ๙   

  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  ๑.  ส ารวจและเก็บข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการอ่าน เขียน สื่อสารภาษาไทย 
๒.  กิจกรรมการอ่าน และเขียนค าพ้ืนฐาน 
๓.  กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
๔.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องเรียน (จัดมุมรักการอ่าน) 
๕.  กิจกรรมเล่าข่าวประจ าวัน 
๖.  กิจกรรมพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพ่ือน 
๗.  กิจกรรมคลินิกภาษา 
๘.  กิจกรรมจดหมายสื่อภาษา 
๙.  กิจกรรมส่งเสริมการเขียนเรื่องจากภาพ เรียงความ ย่อความและสรุปความ 

 ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

๑.  นางสาวญาณิศา    วิเศษศรี 

๒.  นางลาวัณย์    แสงภักดี 

๓.  นางสาวสุรีรัตน์   อินทรักษ์ 

 

 หน้ำที ่  ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม จัดท าเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ 

 

 ขอให้คุณครูทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

             

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี ้ เป็นต้นไป 

 

สั่ง  ณ วันที่   ๑  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

  ลงชื่อ........................................................ 

          (  นายถาวร  บุญเกื้อ  ) 

     ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 



 


