
 



ค ำน ำ 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น            

เตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่อง                 

การให้การศึกษาและการพัฒนาเด็กเป็นอย่างดี ได้ใช้ความรู้ความสามารถต่าง ๆ ในการด าเนินการ            

อันที่จะท าให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และนโยบาย           

ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

ฉะนั้น โรงเรียนจึงจัดท าแผนปฏิบัติการขึ้นเพ่ือให้สนองกลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหารการปฏิบัติงานของครูและการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘    โดยได้รวบรวมโครงการและกิจกรรมต่างๆ มาบรรจุ      

ในแผนปฏิบัติการประจ าปีครั้งนี้ 

เอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีต้องขอขอบพระคุณ  อาจารย์สมบัติ  เนตรสว่าง  

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ ที่ให้ค าปรึกษา

ชี้แนะ  อาจารย์วันเพ็ญ  ปุลพัฒน์  อดีตศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการอ านวยการและผู้ที่ มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา

ในครั้งนี้     จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

(นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

 

 

 



สำรบัญ 

เรื่อง                  หน้ำ 

ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
๑. ประวัติโรงเรียน 

- สภาพทั่วไปของโรงเรียน       ๑ 

- โครงสร้างพื้นฐาน        ๒  

- แหล่งวัฒนธรรม / แหล่งเรียนรู้       ๒ 

- แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น        ๒ 

๒. ข้อมูลพ้ืนฐาน          

- แผนผังอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์     ๕ 

- จ านวนนักเรียน และการจัดชั้นเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘    ๖ 

- จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา      ๗ 

- โครงสร้างการบริหาร        ๙ 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์      ๑๐ 

ปรัชญา ค าขวัญ สีประจ าโรงเรียน อักษรย่อ      
- ปฏิทนิปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘     ๑๒ 

๓. โครงการตามจุดเน้นสนองกลยุทธ์ของสถานศึกษา ๖ กลยุทธ์ 
- โครงการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน      ๒๐ 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ      ๒๔ 

- โครงการพัฒนาความพร้อมปฐมวัย      ๒๘ 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์       ๓๒ 

- โครงการสืบสานวัฒนธรรม       ๓๗ 

- โครงการเด็กไทยวิถีพุทธ       ๔๑ 

- โครงการวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง     ๔๕ 

- โครงการวันส าคัญ        ๕๒ 

- โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ    ๕๖ 

- โครงการ Foreign   Language       ๖๐ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา    ๖๔ 

- โครงการโลกกว้างทางการศึกษา      ๖๙ 

- โครงการพัฒนาระบบ  ICT เพ่ือการเรียนรู้     ๗๓ 

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   ๗๗ 



สำรบัญ 

เรื่อง                  หน้ำ 

- โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา    ๘๓ 

- โครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ      ๘๖ 

-    โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้  อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้ ๙๐ 

ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 

 

ประวัติโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุร ี

 
๑. ประวัติโรงเรียน 

สภาพทั่วไปของโรงเรียน 
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
ตั้งอยู่เลขท่ี  ๒๗/๓  หมู่   ๒   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี   รหัสไปรษณีย์   ๑๘๑๖๐   
โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๕๓๙๑, ๐๓๖-๓๓๒๑๖๕   ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘โดยมีนายถาวร  บุญ
เกื้อ ด ารงต าแหน่งผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ และนางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ  ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ และเปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล   ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่  
๓  ไร่  ๕๐ ตารางวา 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาตั้งอยู่

ในเขตเทศบาล   
 ทิศเหนือ ติดกับโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 
 ทิศใต้  ติดสนามกีฬาโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 
 ทิศตะวันออก ติดทางหลวงสายสมุหฯ – ป๊อกแป๊ก 
 ทิศตะวันตก ติดกับโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” (ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม) 
 ลักษณะภูมิประเทศของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาอยู่ในเขตเทศบาล  ประชากร 
ในเขตบริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  และเกษตรกรรม  ได้แก่  ท าสวน  ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  
รับจ้าง การคมนาคมขนส่งและการสื่อสารสะดวกสบาย 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะแบบร้อนชื้นโดยได้รับอิทธิพลจากฤดูกาลทั้ง๓ฤดูกาล คือ 
 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์  ถึง   กลางเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม  ถึง   กลางเดือนตุลาคม 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม  ถึง  กลางเดือนกุมภาพันธ์   
 
 



๒ 

 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  การคมนาคมขนส่งสะดวก  มีรถโดยสาร
ประจ าทาง  มีไฟฟ้า  ประปาของส่วนภูมิภาค  มีโทรศัพท์ในการสื่อสารและโทรคมนาคม  สะดวก  มี
แหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ 
  

แหล่งวัฒนธรรม/แหล่งเรียนรู้ 
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลใกล้สถานที่ราชการ  ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อชาติไทย  พูด

ภาษาไทยสภาพภูมิศาสตร์เป็นทุ่งนา  การคมนาคมสะดวกติดถนนใหญ่มีประชากรชาวไทยในอ าเภอ
เสาไห้ประมาณ  ๓๒,๘๘๘ คน เป็นชาย ๑๕,๖๐๗ คน เป็นหญิง ๑๗,๒๗๑ คน  ประกอบด้วย
หน่วยงานราชการ  ธนาคาร  ตลาด  ด้านศาสนา  วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ชาวอ าเภอเสาไห้ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  สถานที่ส าคัญของอ าเภอเสาไห้  ได้แก่ วัดสมุหประดิษฐาราม ( อารามหลวง
ชั้นตรี )  วัดสูง (สูงสง่าวิทยาคาร)   ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน  เสาร้องไห้  ซึ่งเป็นที่มาของอ าเภอเสาไห้  
วัดเขาแก้ววรวิหาร   ( อารามหลวง ) วัดอัมพวัน  วัดพะเยาว์  ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ทองค า  มีผู้มาศึกษาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมากและจังหวัดก าหนดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีมีผลิตภัณฑ์ของอ าเภอเสาไห้  คือ  ข้าวเสา
ไห้  ผ้าพ้ืนเมืองทอมือ  กระยาสารท  ข้าวเม่า  ข้าวตอก 

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

 
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

วัดเขาแก้ววรวิหาร 
วัดเขาแก้ววรวิหาร ตั้งอยู่ที่ต าบลต้นตาลทางฝั่งขวาของแม่น้ าป่าสัก ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ

ประมาณ ๖ กิโลเมตรในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จประพาสหัวเมืองเมื่อ
ถึงอ าเภอเสาไห้ ได้โปรดเกล้าฯ บูรณปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้และสถาปนาเป็นพระอารามหลวงมีค าเล่า
ลือกันว่าวันดีคืนดีจะเห็นดวงแก้วสุกสว่างเหนือวิหารวัดเขาแก้วถือว่าเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุในองค์พระเจดีย์ในเจดีย์ปรางค์ ๕ยอดองค์เล็กซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหอระฆังและเจดีย์
องค์ใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ และพระพุทธบาทซึ่งล้วน
มีลักษณะงดงาม 
บ้านเขาแก้ว 
 บ้านเขาแก้ว หรือที่เรียกว่า “หอวัฒนธรรมพ้ืนบ้านไท-ยวน” เป็นเรือนไม้ทรงไทยที่มีอายุ
ประมาณ ๘๐-๑๐๐ ปีเจ้าของบ้านคือ อาจารย์ทรงชัย   วรรณกุล ได้จัดแสดงเป็น “ศูนย์ศึกษา



๓ 

 

วัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวน” โดยรวบรวมภาชนะ อาวุธ เครื่องมือท ามาหากินและผ้าทอลายโบราณที่
มีอายุกว่าร้อยปี ได้แก่ ผ้ามุกยกดอก ผ้าลายขิด ผ้าจกบรรยากาศภายในร่มรื่นเย็นสบาย  
วัดจันทบุรี 

วัดจันทบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเก่า หมู่ ๖ ต าบลเมืองเก่าห่างจากทีว่่าการอ าเภอไปประมาณ ๑ 
กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ วัดอยู่ทางขวามือมีป้ายชี้ทางเข้าวัดอย่างชัดเจน สิ่งที่น่า
ชมคือพระอุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖สมัยรัชกาลที่ ๓ มีลักษณะก่ออิฐถือปูน หลังคาจั่ว ช่อฟ้า 
ใบระกาหน้าบันประดับลายปูนปั้นและเครื่องถ้วยภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยเดียวกับพระ
อุโบสถซึ่งยังสมบูรณ์อยู่และงดงามมากเป็นรูปเทพชุมนุม และพุทธประวัติ 
วัดพะเยาว ์

วัดพะเยาว์ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าป่าสัก ต าบลศาลารีไทยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองค า 
สมัยกรุงศรีอยุธยา มีพุทธลักษณะที่งดงามพระวรกายสมสัดส่วน สง่างาม เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง
ปางสมาธิแบบขัดสมาธิราบหน้าตักกว้าง ๑๑๐ เซนติเมตร สูง ๑๗๐ เซนติเมตร พระพักตร์กลม พระ
โอษฐ์ยิ้มยอดเศียรเปลวอุนาโลม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยของ
พระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งใน ๒ พระองค์ คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หรือ สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๒ เมื่อเสียกรุงครั้งที่ ๒พ.ศ.๒๓๑๐ ชาวบ้านที่อพยพหนีพม่าได้อัญเชิญพระพุทธรูป
มาและลงรักพอกปูนปิดองค์พระประดิษฐานไว้ที่ วัดร้างแห่งหนึ่ ง ในอ าเภออุทัย จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาต่อมาชาวบ้านได้อัญเชิญมาเป็นพระประธานที่วัดอุทิศสโมสรก่อนจะอัญเชิญมา
ประดิษฐานที่วัดพะเยาว์มีพระบวชนาคผู้หนึ่งสังเกตเห็นรอยรักแทรกอยู่ระหว่างปูนที่ฉาบไว้จึงให้
ชาวบ้านช่วยกันกะเทาะปูนออกมาพบว่าเป็นทองทั้งองค์กรมศิลปากรตรวจสอบปรากฏว่าเป็นโลหะ
ที่มีทองค าผสมอยู่ถึง ๗๐ % ชาวบ้านจึงเรียกว่า “หลวงพ่อทองค า” ปัจจุบันได้มีผู้ศรัทธาพร้อมใจกัน
สร้างวิหารจัตุรมุขขึ้นไว้เพ่ือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองค าองค์นี้ให้เป็นสง่าราศีและเป็นที่เชิด
หน้าชูตาแก่ชาวเมืองสระบุรีสืบไป 
วัดสมุหประดิษฐาราม 

วัดสมุหประดิษฐาราม ตั้งอยู่ที่ต าบลสวนดอกไม้ห่างจากที่ว่าการอ าเภอประมาณ ๒ 
กิโลเมตร พระอุโบสถสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องคาวีสวยงามมาก
พระประธานในพระอุโบสถอัญเชิญมาจากเมืองเก่าสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปส าริดปิดทองปางมารวิชัย 
และยังเป็นที่ประดิษฐานพระโมคคัลลาพระสารีบุตร อัครสาวกซ้ายขวาในเดือนกันยายนของทุกปีจะ
มีการแข่งขันเรือยาวประเพณีท่ีวัดแห่งนี้ 
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าต าบลบ้านต้นตาล 

ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าต าบลบ้านต้นตาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มสตรีที่ว่างงานเพ่ือ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวและเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ครบ
วงจรส าหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปโดยผ้าที่ทอมีหลายแบบ ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าพ้ืน ผ้าสี่เขาผ้าลาย



๔ 

 

ดอกพิกุลซึ่งเป็นลายแบบโบราณของคนไท-ยวน การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑
เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๑จนถึงบ้านปากบางให้เลี้ยวเข้าทางเดียวกับวัดต้นตาล ศูนย์
จะอยู่ใกล้กับวัด 
เสาร้องไห ้

เสาร้องไห้ ตั้งอยู่ในศาลนางตะเคียนทอง ณ วัดสูง ต าบลเสาไห้ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเสา
ไห้ประมาณ ๕๐๐ เมตร ริมทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑เป็นเสาไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ โดยถือกันว่า
เป็นเจ้าแม่เพราะสิ่งของที่น าไปบูชาล้วนเป็นของสตรีทั้งสิ้น มีต านานเล่ากันว่าเมื่อครั้งสร้างกรุงเทพฯ 
เป็นราชธานี ได้มีการเกณฑ์เสาจากหัวเมืองต่าง ๆเพ่ือคัดเลือกเสาที่มีลักษณะงดงาม เพ่ือจัดเป็น
เสาเอกทางเมืองสระบุรีได้จัดส่งเสาต้นหนึ่งที่มีลักษณะงดงามมากล่องลงมาตามล าน้ าป่าสักแต่มาถึง
กรุงเทพฯ ช้าไปเล็กน้อย และได้มีการคัดเลือกเสาเอกไปก่อนแล้วจึงได้เป็นเสารอง ซึ่งถ้าเสาต้นนี้มา
ทันเวลาก็ต้องได้เป็นเสาเอกอย่างแน่นอนเพราะมีลักษณะใหญ่ และสวยงามมากด้วยความยาว ๑๓ 
เมตร กว้าง ๐.๗๕ เมตรเสาต้นนี้จึงเกิดความเสียใจลอยทวนน้ ากลับขึ้นมาจมลง ณ ต าบลแห่งนี้อยู่
ประมาณ ๑๐๐กว่าปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑ได้มีชาวบ้านน าขึ้นจากน้ าไปไว้ที่ศาลหน้าพระอุโบสถวัดสูง 

จนถึงปัจจุบันนี้พอตกเวลากลางคืนชาวบ้านมักได้ยินเสียงร้องไห้ จึงได้ให้ชื่อต าบลนี้ว่าต าบล
เสาร้องไห้ และได้กลายเป็น "อ าเภอเสาไห้" ในปัจจุบัน และในวันที่ ๒๓เมษายนของทุกปีจะมี
ประเพณีสรงน้ านางตะเคียน  ณ บริเวณหน้าอุโบสถวัดสูง 
เบญจสุทธิคงคา 

เบญจสุทธิคงคา น้ าศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ าสายส าคัญ ๕ สายที่ไหลผ่านบริเวณอ าเภอเสาไห้ได้
ถูกน ามาใช้เป็นน้ าในพิธีถือน้ าพิพัฒสัตยาอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จวบจนถึงปัจจุบันเมื่อครั้นเสด็จประพาสทางชลมารคได้แวะลงสรงน้ า  ณ ท่าราชทรงพอ
พระราชหฤทัยสายน้ าที่เย็น ลึกและนิ่งจึงมีพระราชประสงค์ให้น าน้ าบริเวณนี้ไปท าพิธีพุทธาภิเษ
กที่วัดพระพุทธบาทก่อนจะน าไปใช้พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกรวมถึงพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ใน
พระราชวังโดยก าหนดให้น าน้ าจากแม่น้ า ๕ สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา (จากจังหวัดอ่างทอง)แม่น้ า
เพชรบุรี (จากจังหวัดเพชรบุรี) แม่น้ าราชบุรี (จากจังหวัดสมุทรสาคร)แม่น้ าบางปะกง (จากจั งหวัด
นครนายก) และแม่น้ าป่าสัก (จากจังหวัดสระบุรี)อันเป็นที่มาของ “เบญจสุทธิคงคา” 
การแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มน้ าป่าสัก 

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



๕ 

 

 
๒. ข้อมูลพื้นฐาน 

อาคารเรียนอาคารประกอบการ 
 

ถนนสมุหะ-ป๊อกแป๊ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลานเอนกประสงค ์

ทางเขา้ ทางออก 

 

 

อาคารพิเลิศ 

 

 

อาคารบุญเก้ือ 

ห้อง
ผูบ้ริหาร 

อาคารอนุบาล 

บา้นพกั 

โรงครัว 

 

เตรียม
อนุบาล 

ห้องคอมพิวเตอร์ 

ศาลพระพรหม 

เสาธง 

 

 

 

 

 

 

 

ลานเอนกประสงค ์/ 
สนามฟตุซอล 

สนามเด็ก
เล่น 

 

 
 

 

 

อาคารเอนกประสงค ์

ห้องพกัครู ๑ 

 

 

 

 

 

 

สระ
วา่ยน ้ า 

อาคาร
สุพรรณิการ์ 

ห้องพกัครู ๒ 

 

แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 

 
 

 
 

ลานเอนกประสงค ์

ห้องธุรการ 

ลานอเนกประสงค ์



๖ 

 

จ านวนนักเรียนและการจัดชั้นเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับ/ชั้น จ านวนห้อง 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล ๑ ๑๗ ๑๑ ๒๘ 
อนุบาล๑ ๒ ๒๓ ๔๑ ๖๔ 
อนุบาล๒ ๒ ๓๑ ๔๒ ๗๓ 
อนุบาล๓ ๒ ๓๕ ๒๕ ๖๐ 
รวมก่อนระดับประถมศึกษา ๗ ๑๐๖ ๑๑๙ ๒๒๕ 
ประถมศึกษาปีที่   ๑ ๒ ๓๒ ๓๘ ๗๐ 
ประถมศึกษาปีที่   ๒ ๒ ๓๕ ๓๖ ๗๑ 
ประถมศึกษาปีที่   ๓ ๒ ๓๓ ๒๙ ๖๒ 
ประถมศึกษาปีที่   ๔ ๒ ๓๑ ๓๐ ๖๑ 
ประถมศึกษาปีที่   ๕ ๒ ๓๐ ๓๙ ๖๙ 
ประถมศึกษาปีที่   ๖ ๒ ๒๖ ๒๐ ๔๖ 
รวมประถมศึกษา ๑๒ ๑๘๗ ๑๙๒ ๓๗๙ 
รวมทั้งสิ้น ๑๙ ๒๙๓ ๓๑๑ ๖๐๔ 



๗ 

 

จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 

ที ่ 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 ผู้ช่วยผู้จัดการ วศ.บ. เทคโนโลยีการบิน 
๔ นางสาวรุจิรา      พวงทอง ครูประจ าชั้นเตรียมอนุบาล มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๕ นางสาวฐิติรัตน์    วงษ์นิล ครูพ่ีเลี้ยง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๖ นางสาวน้ าทิพย์  ฮ่อสกุล ครูพ่ีเลี้ยง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
๗ นางสาวสุพิชชา ยอดสุวรรณ ครูประจ าชั้นอนุบาล ๑/๑ ศศ.บ. ภาษาไทย 
๘ นางสาววิชชุดา    นวลทอง ครูพ่ีเลี้ยง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๙ นางสาวเสาวลักษณ์ มากล้ า ครูประจ าชั้นอนุบาล ๑/๒ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

๑๐ นางฉัตรนภา    สุเกตุ ครูพ่ีเลี้ยง วท.บ. สัตวศาสตร ์
๑๑ นางสาวฐิตา    สมพร ครูประจ าชั้นอนุบาล ๒/๑ รศ.บ. การบริหารรัฐกิจ 
๑๒ นางสาววนิดา  พุทธศรี ครูประจ าชั้นอนุบาล ๒/๒ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๑๓ 

นางสาวนิชาพร   ไพรอุบล ครูประจ าชั้นอนุบาล ๓/๑ 
บธ.บ. การบริหารธุรกิจ(การ
บัญชี) ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

๑๔ นางสาวรัญชิดา  มูลประถม ครูประจ าชั้นอนุบาล ๓/๒ ศษ.บ. สังคมศึกษา 
๑๕ นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ ค.บ. พระพุทธศาสนา 
๑๖ นางวัชรีวรรณ  แสงทอง ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ ค.บ. พลศึกษา 
๑๗ นางสาวศศิมาภรณ์  ลาภเจริญ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ วท.บ. เคมีประยุกต์ 
๑๘ นางสาวยุพา   กอเงินกลาง ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๙ นางลาวัณย์     แสงภักดี ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๒๐ นางสาวนฤมล   มหิกุล ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ วท.บ. วิทยาศาสตร์ 
๒๑ นางสุภาภรณ์  ใจห้าว ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
๒๒ นางสาวชนัฎดา  แย้มวาจา ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ วท.บ.  
๒๓ นางสาวมาธวี   อนุเพชร ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ วท.บ. สัตวศาสตร ์
๒๔ นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ศศ.บ. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒๕ นางสาวนวพร   จันทวงษ์ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ วท.บ. เคมี 
๒๖ นายต่อศักดิ์    เทศแก่น ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
๒๗ นางเนตรชนก  ดวงจันทร์ ครูพิเศษ (สังคมศึกษา ฯ) ค.บ. การประถมศึกษา 



๘ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิสูงสุด 

๒๘ นางเพ่ิมสุข      รุยาพร ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) 
 

มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ ๕ 
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ 

๒๙ นางสาวศิริพร  เทศแก่น ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) บธ.บ. การตลาด 
๓๐ Miss Annabel M. Montojo ครูชาวต่างชาติ Bachelor of Elementary 

Education 
๓๑ Miss Melanie D. Capulong ครูชาวต่างชาติ Bachelor of Secondary 

Education 
๓๒ Mr. Ian Ceasar B. Wamilda ครูชาวต่างชาติ Bachelor of Professional 

Eucation 
๓๓ Miss Rubyrosa G. Molintas  ครูชาวต่างชาติ Bachelor of Science in Nursing 

๓๔ Mr. ARTID XU ZHIYOU ครูชาวจีน  

๓๕ นายสุภี          เบ้าทอง ครูพิเศษ  (สังคมศึกษา ฯ) พธ.บ. ภาษาอังกฤษ 
๓๖ นายเปรม        ร้อยต๊ะ ครูพิเศษ (พลศึกษา) ศษ.บ. พลศึกษา 
๓๗ นายเรืองศักดิ์    ทีคะ ครูพิเศษ (พลศึกษา) ค.บ. พลศึกษา 
๓๘ นายบดินทร์  ปิ่นทอง ครูพิเศษ (คอมพิวเตอร์) บธ.บ. การจัดการส านักงาน  
๓๙ นางสาวกรกนก  บัวศิลา หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ค.บ. การประถมศึกษา 
๔๐ นางพีรดา       ชูแสง ครูพิเศษ (ธุรการ) ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
๔๑ นางสาวนันทพร  ครองบุญ ครูพิเศษ (ธุรการ) วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 
๔๒ นางสาววิรางค์รัตน์  ปาโน ครูพิเศษ (การงานอาชีพฯ) ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๔๓ นางสาวนลินทิพย์  กันหา ครูบรรณารักษ์ ค.บ. ชีววิทยา 
๔๔ นางแสงเงิน    ศรีชัย แม่ครัว ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
๔๕ นางสาวรัตนา   บัวศิลา แม่ครัว ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
๔๖ นางโสภา    จันทรพวง แม่ครัว ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
๔๗ นางบุญปลูก  ไตรลพอาน แม่บ้าน ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
๔๘ นางดวงดี  ดวงสีทา แม่บ้าน ประถมศึกษาปีที่ ๖  
๔๙ นางแสงระวี    พอดี แม่บ้าน มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๕๐ นายสาธิต    วริวงษ ์ นักการ ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๕๑ นายสมศักดิ์   เพ็ชร์ตรา นักการ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๕๒ นายศักดิ์ชัย    ศรีชัย นักการ ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
๕๓ นายอนุรักษ์  เรือนอินทร์ นักการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 



๙ 

 

- จ านวนครู  รวม  ๔๓  คน 

  แยกเป็น  ชาย  ๙  คน   หญิง  ๓๔ คน 

  ต่ ากว่าปริญญาตรี     ๕ คน 

                   ปริญญาตรี   ๓๖ คน 

          ปริญญาโท      ๒ คน 

    ปริญญาเอก     –    คน 

- อัตราครู : นักเรียน 

 อัตราครู : อัตรานักเรียน  =  ๑ : ๑๔ 

- อัตรานักเรียน  :  ห้องเรียน 

ห้องเรียน  :  นักเรียน  =  ๑ : ๓๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

โครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้รับใบอนุญาต/ผูจ้ัดการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

การบริหารวิชาการ การบริหารงานทั่วไป 

-การจัดท าและเสนอ
ของบประมาณ 
-การจัดสรร
งบประมาณ 
-การตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมนิผล 
และรายงานผล 
-การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ
การศกึษา 
-การวางแผนและ
นโยบายต่าง  
-การบริหารการเงิน 

-การวางแผน
อัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 
-การสรรหาและ
การบรรจแุต่งตั้ง 
-การจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้าง 
-การพฒันาและ
ฝึกอบรมบุคลากร 
-การประเมินผลงาน 
-งานส่งเสริมขวัญ
ก าลังใจและ
สวัสดิการต่าง ๆ 
 

-งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษา 
-งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้
-งานวัดและ
ประเมนิผล 
-งานประกันคณุภาพ 
-งานพัฒนาสื่อ  
-การพฒันาส่งเสรมิ
การใชแ้หล่งเรียนรู ้
-การวิจัยเพือ่
คุณภาพการศกึษา 
-การบริหารโครงการ
ทางวิชาการ 
-การเผยแพร่ความรู้
ทางด้านการศกึษา
ปฐมวัย 
-งานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 

-การพฒันาหลกัสูตร
สถานศกึษา 
-การพฒันา
กระบวนการเรียนรู ้
-การวัดผล 
ประเมนิผลและเทียบ
โอนผลการเรียน 
-การวิจัยและพฒันา
คุณภาพการศกึษา 
-การพฒันาสือ่ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
-การพฒันาแหล่ง
เรียนรู ้
-การนิเทศการศึกษา 
-การแนะแนว
การศกึษา 
-การพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพ
ภายใน 
-การส่งเสรมิความรู้
ด้านวิชาการ 
-งานสารสมัพันธ ์
 

อาคารสถานที่ 
-งานดูแลอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดลอ้ม 
-งานอนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม 
-งานด้าน
ก่อสร้าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
-งานรกัษา
ความ
ปลอดภัย 
-งานโสตทัศน
ศึกษา 
 
 
 

กิจการนักเรียน 
-กิจกรรม
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
-กิจกรรม
ส่งเสริม  
สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
-กิจกรรม
ส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมกับ
ชุมชน 
-งานดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
-งานรกัษา
ระเบียบวินัย 
 
 
 
 

ธุรการ 
-งานบัญช ี
-งานเทคโนยี
สารสนเทศ 
-งานทะเบียน
นักเรียน 
-งานรับนกัเรียน 
-งานสัมพนัธ์
ชุมชน 
-งาน
ประสานและ
พัฒนา
เครือข่ายทาง
การศกึษา 
-งานสาร
บรรณ 
-งานพัสด-ุ
ครุภัณฑ ์
 
 

วิชาการ 
ปฐมวัย 

 

วิชาการ
ประถมศึกษา 

 

การบริหาร 
งบประมาณ 

 

การบริหาร 
งานบุคคล 

 



๑๑ 

 

วิสัยทัศน์ 
เป็นโรงเรยีนคณุภาพ  ผู้เรียนมีความรูคู้่คณุธรรม มีทักษะการเรยีนรู้และ

การท างาน ก้าวล้ าทางภาษา รักความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และมี

ทักษะชีวิต 
๒. สนับสนุนส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีมารยาทงามอย่างไทย สืบสานวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทยมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้  เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะการคิด ทักษะการ

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

ประชาคมอาเซียน 
๖. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการเรียนรู้ 
๘. จัดระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และมีทักษะชีวิต 
๒. ผู้เรียนมีมารยาทงามอย่างไทย สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยมีคุณธรรมจริยธรรม 

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
๓. ผู้เรียนมีความรู้  เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้และการท างาน  มี

คุณภาพตามมาตรฐาน 
๔. ผู้เรียน ครูและบุคลากรมีการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
๕. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 



๑๒ 

 

๖. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ 

๗. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๘. โรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องพึงพอใจ 
 

กลยุทธ ์
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๓. สร้างและเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ 
๕. ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
๖. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
พัฒนาความพรอ้ม  ปลกูฝังคุณธรรม  เน้นกระบวนการเรียนรู้ 

 
 

ค าขวัญโรงเรียน 
น าวิชาการ  ช านาญเทคโนโลยี  ดีเด่นภาษา  พัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 

 
 

สีประจ าโรงเรียน 
“ ขาว – เขียว ” 

 
 

อักษรย่อของโรงเรียน 
อ.บ.ก 

 



๑๓ 

 

ปฏิทินปฏบิัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

 

วัน เดือน ปี โครงการ / กิจกรรมงาน ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ 

๑๑ พ.ค.๒๕๕๘ 
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา  ๑/๒๕๕๘ 
ระดับเตรยีมอนุบาล – อนุบาล ๑ 

คณะครูทุกท่าน 

๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา  ๑/๒๕๕๘ คณะครูทุกท่าน 

๓๐พ.ค. ๒๕๕๘ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
คุณครูฉตัรนภา / คณุครูวิชชุดา /
คุณครูนฤมล 

๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๘ 
ไหว้ครู , รับขวญัน้อง/ 
เลือกตั้งประธานนักเรยีน 

คุณครลูาวณัย์  แสงภักด/ี  
คุณครมูาธวี  อนุเพชร 

๒๕- ๒๖มิ.ย. ๒๕๕๘ 
กิจกรรมพระธรรมทูต /  
กิจกรรมวันสุนทรภู ่

คุณครูศศมิาภรณ์ มังคละ /  
คุณครูลาวัณย์  แสงภักด ี

๑ ก.ค. ๒๕๕๘ พิธีทบทวนค าปฏิญาณตนและสวนสนาม คุณครตู่อศักดิ์  เทศแก่น 
๑๓ - ๒๔  ก.ค. ๒๕๕๘ กิจกรรมนเิทศภายใน คุณครสูุพิชชา / คุณครูญาณิศา 

๒๙ ก.ค.  ๒๕๕๘ ถวายเทียนพรรษา ,กิจกรรมวันภาษาไทย คุณครลูาวณัย์ แสงภักด ี
๔- ๕ ส.ค. ๒๕๕๘ สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ คณะครูทุกท่าน 

๗ ส.ค. ๒๕๕๘ ASEAN  DAY คุณครเูพิ่มสุข / คุณครูศิริพร 
๑๑ ส.ค. ๒๕๕๘ วันแม่แห่งชาติ คุณครลูาวณัย์  แสงภักด ี
๑๙ ส.ค. ๒๕๕๘ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ คุณครูนวพร / คุณครูชนัฎดา 
๓ ก.ย. ๒๕๕๘ ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ท้องถิ่นระดับปฐมวัย คุณครเูสาวลักษณ ์/ คุณครูฐิตา  
๔ ก.ย. ๒๕๕๘ ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ท้องถิ่นระดับประถมศึกษา คุณครสูุรรีัตน์อินทรักษ ์

๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรูร้ะดบัปฐมวัยและประถมศึกษา 
คุณครเูสาวลักษณ ์/ คุณครูฐิตา / 
คุณครสูุรรีัตน ์

๒๕ ก.ย. ๒๕๕๘ ทัศนศึกษานอกสถานท่ีระดบัปฐมวัย และประถมศึกษา 
คุณครเูสาวลักษณ ์/ คุณครูฐิตา / 
คุณครสูุรรีัตน ์

๗-๙ ต.ค. ๒๕๕๘ สอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๕๘ คณะครูทุกท่าน 
๒๓ ต.ค. ๒๕๕๘ วันปิยมหาราช คุณครลูาวณัย์  แสงภักด ี

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

๒ พ.ย. ๒๕๕๘ เปิดเรียน ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๘ คณะครูทุกท่าน 
๑๖ – ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘ กิจกรรมนเิทศภายใน คุณครสูุพิชชา / คุณครูญาณิศา 

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘ 
วันลอยกระทง /  
กิจกรรมวันวชิราวุธ 

คุณครูวัชรีวรรณ  แสงทอง /  
คุณครตู่อศักดิ์  เทศแก่น 

๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ วันพ่อแห่งชาติ คุณครลูาวณัย์  แสงภักด ี



๑๔ 

 

วัน เดือน ปี โครงการ / กิจกรรมงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑๐-๑๑ ธ.ค.๒๕๕๘ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (สามญั) คุณครตู่อศักดิ์  เทศแก่น 
๓๐ ธ.ค.๒๕๕๘ กีฬาสีภายใน “บุญเกื้อเกมส์” ครัง้ที่ ๑๐ คุณครสูุภาภรณ์  ใจห้าว 

๕-๖ ม.ค. ๒๕๕๙ สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ คณะครูทุกท่าน 
๘ ม.ค. ๒๕๕๙ วันเด็กแห่งชาต ิ คุณครสูุภาภรณ์  ใจห้าว 

ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๕๘ 

๑๖ ม.ค. ๒๕๕๙ วันครู 
คุณครเูนตรชนก / คณุครูรัญชดิา 
/ คุณครูรุจริา 

๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (ส ารอง) คุณครเูปรม  ร้อยต๊ะ 
  ก.พ. ๒๕๕๙ สอบ O-NET , มหกรรมทางวิชาการระดับอ าเภอ คณะครูทุกท่าน 

๒๕ ก.พ. ๒๕๕๙ ไหว้พระพรหม คณะครูทุกท่าน 
๗-๙  มี.ค. ๒๕๕๙ สอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๕๘ คณะครูทุกท่าน 

๑๓  มี.ค. ๒๕๕๙ วันแห่งความส าเร็จ 
คุณครูนิชาพร / คุณครูรญัชิดา / 
คุณครูนวพร / คุณครูต่อศักดิ ์

๑๔ มี.ค. ๒๕๕๙ ปิดเรียน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๕ 

 

โครงการตามจุดเน้นสนองกลยุทธ์ของสถานศึกษา ๖กลยุทธ์ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๑. โครงการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที ่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐานระดับประถมศึกษา  : มาตรฐานที่ ๔ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวชิาการ 
กิจกรรม 
๑.   กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

 ๒.   กิจกรรมการใช้แผนผังความคิด 
 ๓.   การใช้ค าถาม ๕W / ๑H 
 

๒.    โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สนองกลยุทธ์ที ่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐานระดับปฐมวัย  :  มาตรฐานที่ ๑ , ๒  
มาตรฐานระดับประถมศึกษา  :  มาตรฐาน๑   
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมการแปรงฟัน 
๒. กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
๓. กิจกรรมลูกบุญเกื้อไม่กินหวาน 
๔. กิจกรรมบุญเกื้อสีขาว (D.A.R.E) 
๕. กิจกรรมกีฬาสี 
๖. กิจกรรมกีฬาสอนว่ายน้ า 
๗. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
๘. กิจกรรมแอโรบิกมวยไทย 
๙. กิจกรรมขยับกายทุกเช้า 
๑๐. กิจกรรมดื่มนม 

 

๓. โครงการพัฒนาความพร้อมปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์ที ่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐานระดับปฐมวัย  :   ๑ , ๒ , ๓ , ๔ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ :  ฝ่ายวิชาการ 
 



๑๖ 

 

กิจกรรม 
๑. กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย 
๒. กิจกรรมหนูน้อยคนกล้า 
๓. กิจกรรมนักส ารวจตัวจิ๋ว 
๔. กิจกรรมหนูน้อยนักคิด 
๕. กิจกรรมจิตรกรน้อย 
๖. กิจกรรมจิตอาสาตัวน้อย 
๗. กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
สนองกลยุทธ์ที ่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐานระดับประถมศึกษา  :  มาตรฐานที่ ๕ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ :  ฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
๒. กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ O-net, NT 
๓. กิจกรรมติวเข้มเพ่ือแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
๔. กิจกรรมติวเข้มนักเรียนเพ่ือสอบเข้า ม.๑ 

 

๕. โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
สนองกลยุทธ์ที ่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่  :  ๑ , ๒ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมวันลอยกระทง 
๒. กิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย 
๓. กิจกรรมภาษาถิ่นชวนฟัง 
๔. กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 
๕. กิจกรรมประเพณีตักบาตรดอกไม้ 
๖. กิจกรรมมารยาทไทยหน้าเสาธง 

 
 



๑๗ 

 

๖. โครงการเด็กไทยวิถีพุทธ 
สนองกลยุทธ์ที ่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่  :  ๒ , ๑๔ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ :  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมอังคารบุญ 
๒. กิจกรรมลูกบุญเกื้อมารยาทงาม 
๓. กิจกรรมสวดมนต์และอบรมคุณธรรมทุกวันศุกร์ 
๔. กิจกรรมนักธรรมน้อย 
๕. กิจกรรมสวดมนต์ยามเช้า 
๖. กิจกรรมนักธรรมตรี โท เอก 

๗. โครงการวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ที ่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่  :  ๒ , ๖ , ๑๕ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมสภานักเรียน 
๒. กิจกรรมเกษตรกรน้อย 
๓. กิจกรรมบันทึกความดี 
๔. กิจกรรมประหยัดน้ า / ไฟ ลดโลกร้อน 
๕. กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
๗. กิจกรรมแม่ค้าตัวจิ๋วมหกรรมมือสอง 

 

๘. โครงการวันส าคัญ 
สนองกลยุทธ์ที ่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่  :  ๒ , ๓ , ๖ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 



๑๘ 

 

กิจกรรม 
๑. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
๒. กิจกรรมวันมาฆบูชา 
๓. กิจกรรมวันไหว้ครู 
๔. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
๕. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๖. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
๗. กิจกรรมวันปิยมหาราช 
๘. กิจกรรมวันภาษาไทย / วันสุนทรภู่ 

 

๙.     โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 
สนองกลยุทธ์ที ่ ๓  สร้างและเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
มาตรฐานที่   :  ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรม Impromptu  Speech 
๒. กิจกรรม Spelling  Bee 
๓. กิจกรรม Story  Telling 
๔. กิจกรรม Cross  Word 
๕. กิจกรรมMulty  Skills 
๖. กิจกรรม Chinese  Speech 

 

๑๐.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
สนองกลยุทธ์ที ่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐานที่ :  ๓ , ๖ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
๒. กิจกรรม  English  Communication  in  Classroom 
๓. กิจกรรม  English  Today 
๔. กิจกรรมภาษาต่างประเทศหน้าเสาธง 
๕. คลินิกภาษา 



๑๙ 

 

๖. กิจกรรม  ASEAN  DAY  CAMP 
๗. กิจกรรมคริสต์มาส 
๘. กิจกรรม  English  Camp 
๙. กิจกรรมจัดแถว ๓ ภาษา 

 

๑๑.โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที ่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานที่  :  ๕ , ๗ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมการอบรมและวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
๒. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
๓. กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากร 
๔. กิจกรรมวันครู 
๕. กิจกรรมการผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
๖. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๗. กิจกรรมการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 
๘. กิจกรรมการขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 
๙. กิจกรรมเชิญกูรู สู่องค์กร 
๑๐. กิจกรรมอบรมและพัฒนาคุณภาพครู 

 
๑๒.    โครงการโลกกว้างทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ที ่ ๕  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
มาตรฐานระดับปฐมวัย  :  มาตรฐานที่  ๓ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ 
มาตรฐานระดับประถมศึกษา  :  มาตรฐานที่  ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๙ , ๑๑ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายงานบริหาร / บุคลากร 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
๒. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๓. กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถสู่ชุมชน 



๒๐ 

 

 

๑๓.    โครงการพัฒนาระบบ  ICT เพื่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ที ่ ๕  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  :  ๓ , ๑๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายอาคารสถานที่ 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 
๒. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
๓. กิจกรรมส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
๔. กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรใช้ ICT ท าสื่อการเรียนการสอน 

 

๑๔.    โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที ่ ๕  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  :  ๑๑ , ๑๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
๒. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
๓. กิจกรรมห้องสมุดนี้มีค าถาม 
๔. กิจกรรมธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้ 
๕. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 

๑๕.    โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที ่ ๖   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐานที่  :  ๙ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ :  ฝ่ายงานบริหาร / บุคลากร 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา 
๒. กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
๓. กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนสู่ผู้ปกครอง 
๔. กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
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๑๖.     โครงการระบบดี   โรงเรียนมีคุณภาพ  
สนองกลยุทธ์ที ่ ๖  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐานที่  :  ๘, ๙, ๑๒, ๑๕ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ 
๒. กิจกรรมนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
๓. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
๔. กิจกรรมการควบคุมภายในและลดความเสี่ยง 
๕. กิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ 

 

๑๗.      โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออก  เขียนได้  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  และสื่อสารได้ 
 สนองกลยุทธิ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

มาตรฐานที่  :  ๓ , ๔ , ๕ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรม 
๑. กิจกรรมการอ่าน  และเขียนค าพ้ืนฐาน 
๒. กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
๓. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องเรียน  (จัดมุมรักการอ่าน) 
๔. กิจกรรมเล่าข่าวประจ าวัน 
๕. กิจกรรมพ่ีสอนน้อง  เพ่ือนสอนเพื่อน 
๖. กิจกรรมคลิกนิกภาษา 
๗. กิจกรรมจดหมายสื่อภาษา 
๘. กิจกรรมส่งเสริมการเขียนเรื่องจากภาพ เรียงความ ย่อความและสรุปความ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 
โครงการ   พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐาน มาตรฐานที่ ๔ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนวพร  จันทวงษ ์, นางสาวนลินทิพย์  กันหา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘– ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
............................................................................................................................. ................................ 
 
๑.   หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน์อันจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น จากรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในมาตรฐานด้านผู้เรียน มีความสามารถใน
ด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ได้ผลการประเมิน มีคุณภาพระดับ
ดีซึ่งผู้เรียนยังต้องพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล จึงจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเพ่ิมขึ้น จะต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์อันจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยามีความตระหนักที่จะต้องปฏิบัติตามเพ่ือพัฒนาและเพ่ือยกระดับ
องค์กรให้มีมาตรฐานในการจัดการศึกษาต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  และดู  และสื่อสารโดย 
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๒.๒ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ 
ตนเอง 

๒.๓พัฒนาผู้เรียนให้สามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล 
ประกอบ 
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๒.๔ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถมีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

 
 
 
 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ด้านปริมาณ 

๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ 
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาและวิธีการของ
ตนเอง 

๓.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมี 
เหตุผลประกอบ 

๓.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
ด้านคุณภาพ 

  ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาและวิธีการของตนเอง  ก าหนด
เป้าหมาย  คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจได้ 

 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 

 
กิจกรรมที่ ๑การเรียนการสอนแบบโครงงาน 

๑๘ พ.ค. ๕๘ 
๑๘ พ.ค. ๕๘ 
๑๘ พ.ค. ๕๘ 
๑๘ พ.ค. ๕๘ 

 
๑๘ พ.ค.๕๘-๓๑ มี.ค.๕๙ 

นางสาวนวพร  จันทวงษ์ 
นางสาวนลินทิพย์ กันหา 
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๕.  งบประมาณ 
 

งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นเงิน   ๖๕,๐๐๐  บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ การเรียนการสอนแบบโครงงาน 
Project Apporach 
กิจกรรมที่ ๒  การใช้แผนที่ความคิด Mind 
mapping 
กิจกรรมที่ ๓  การใช้ค าถาม ๕W / ๑ H หรือ 
หมวก ๖ ใบ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,.๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 

 ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

รวม ๖๕,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐ 

 
๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

Project Apporachโดยจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน ในระดับประถมศึกษา ทุกชั้น 
กิจกรรมที่ ๒การใช้แผนผังความคิด 
Mind mapping 
โดยการใช้แผนที่ความคิด Mind mappingใน
การจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๓การใช้ค าถาม 5 W / 1 H หรือ 
หมวก 6 ใบ กระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถาม 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗. รายงานผล 

 
 
๑๘ พ.ค.๕๘-๓๑ มี.ค.๕๙ 

 
 
 
 

๑๘ พ.ค.๕๘-๓๑ มี.ค.๕๙ 
 

๓๑ มี.ค.๕๙ 
๓๑ มี.ค.๕๙ 
๓๑ มี.ค.๕๙ 
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ด้านปริมาณ  

๑. ร้อยละ ๘๕  ของผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 

     ฟัง  และดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด 

ของตนเอง 

๒. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนสามารถน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหา

ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๓. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๔. ร้อยละ  ๘๕ ของผู้เรียนสามารถมีความคิดริเริ่ม  และ 

      สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
ด้านคุณภาพ 
      ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง สามารถ
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ  สามารถมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

 
ตรวจผลงาน 

 

 

ตรวจผลงาน 

 
ตรวจผลงาน 

 
 

ตรวจผลงาน 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมิน 

ผลงาน 

 

แบบประเมิน 

ผลงาน 

แบบประเมิน 
ผลงาน 

 
แบบประเมิน 

ผลงาน 

แบบประเมิน 

ผลงาน 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีผลพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนผล
การทดสอบระดับชาติดีขึ้น 
 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ..............................................        ลงชื่อ................................................... 
       ( นางสาวนวพร  จันทวงษ)์                                         ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 
             ผู้อ านวยการ 
 

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

( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐานระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑    เด็กมีทางด้านร่างกาย 
 มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 
มาตรฐานระดับประถมศึกษา มาตรฐานที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกิจการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภาภรณ์   ใจห้าว, นางสาวชนัฏดา   แย้มวาจา 



๒๗ 

 

 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘– ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙   
............................................................................................................................. ................................ 
 
๑.   หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมสังคมของนักเรียนในโรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
โดยเฉพาะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่นับวันมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ มาก
ยิ่งขึ้น  เช่น  การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารโดยผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างสนุกสนาน จึงท าให้
นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่ทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตซึ่งก่อให้เกิดผลเสียทางด้านสุขภาพ
และทางด้านสังคมดังนั้นทางโรงเรียนจึงคิดริเริ่มโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้นมาเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต  โดยให้นักเรียนมีทางเลือกในการดูแลตน เองได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 
๒.๒ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพทางกายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒.๓ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
๒.๔ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
๒.๕ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านนันทนาการต่าง ๆ และมีสุนทรียภาพ 
 

๓.  เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 ด้านปริมาณ 

– ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม 
ด้านคุณภาพ 

– ผู้เรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
 ด้านปริมาณ 

– ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 



๒๘ 

 

– ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  และตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

– ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
ด้านคุณภาพ 

– ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

– ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

– ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมการแปรงฟัน 
กิจกรรมที่ ๒กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมลูกบุญเกื้อไม่กินหวาน 
กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมบุญเกื้อสีขาว 
กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมที่ ๖  กิจกรรมกีฬาสอนว่ายน้ า 
กิจกรรมที่ ๗  กิจกรรมวันเด็ก 
กิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมร ามวยไทย 
กิจกรรมที่ ๙  กิจกรรมขยับกายทุกเช้า 
กิจกรรมที่ ๑๐กิจกรรมดื่มนม 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗. รายงานผล 

 ๑๘ พ.ค. ๕๘ 
๑๘  พ.ค. ๕๘ 
๑๘  พ.ค. ๕๘ 
๑๘ พ.ค. ๕๘ 

๑๘ พ.ค.๕๘ - ๓๑ มี.ค.๕๙ 
๑๘ พ.ค.๕๘ - ๓๑ มี.ค.๕๙ 
๑๘ พ.ค.๕๘ - ๓๑ มี.ค.๕๙ 
๑๘ พ.ค.๕๘ - ๓๑ มี.ค.๕๙ 
๑๘ พ.ค.๕๘ - ๓๑ มี.ค.๕๙ 
๑๘พ.ค.๕๘ - ๓๑ มี.ค.๕๙ 
๑๘ พ.ค.๕๘ - ๓๑ มี.ค.๕๙ 
๑๘ พ.ค.๕๘ - ๓๑ มี.ค.๕๙ 
๑๘ พ.ค.๕๘ - ๓๑ มี.ค.๕๙ 
๑๘ พ.ค.๕๘ - ๓๑ มี.ค.๕๙ 

๓๑ มี.ค.๕๙ 
๓๑ มี.ค.๕๙ 
๓๑ มี.ค.๕๙ 

นางสุภาภรณ์  ใจห้าว 
นางสาวชนัฏดา   แย้มวาจา 

 



๒๙ 

 

 
 
๕.  งบประมาณ 

งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นเงิน ๗๓,๐๐๐ บาทรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑.กิจกรรมการแปรงฟัน 
๒. กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
๓.กิจกรรมลูกบุญเกื้อไม่กินหวาน 
๔.กิจกรรมบุญเกื้อสีขาว 
๕. กิจกรรมกีฬาสี 
๖. กิจกรรมกีฬาสอนว่ายน้ า 
๗. กิจกรรมวันเด็ก 
๘. กิจกรรมร ามวยไทย 
๙. กิจกรรมขยับกายทุกเช้า 
๑๐.กิจกรรมดื่มนม 

๑๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

- 
- 

 ๖,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

- 
- 

๖,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

- 
- 

รวม ๗๓,๐๐๐  ๓๕,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๗๓,๐๐๐ 

 
๖.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี 

- แบบสอบถาม - แบบประเมิน 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิด  และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

- แบบสอบถาม - แบบประเมิน 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

- แบบสอบถาม - แบบประเมิน 

 
 
 



๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

ลงชื่อ………………………………….……                               ลงชื่อ…………………….………………….              

       (นางสุภาภรณ์  ใจห้าว)                                           ( นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ )                     

                ผู้อ านวยการ 
 
 
    ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

 
       
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ   พัฒนาความพร้อมปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐานปฐมวัย  มาตรฐานที่ ๑, ๒, ๓, ๔ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิชาพร  ไพรอุบล, นางสาวน้ าทิพย์   ฮ่อสกุล 

ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘– ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทั้งทางด้าน 
ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ   สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย   ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานให้ชีวิตได้พัฒนาไปสู่คว ามเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนจุดเน้นการ
พัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้บรรลุการศึกษาในทศวรรษที่สอง  โดยได้ประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ทั้ง ๔ ด้าน   
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวให้ด าเนินไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาความพร้อมปฐมวัยซึ่งจะ
ส่งผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียน 



๓๒ 

 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑   เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย 

๒.๒   เพ่ือให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสมวัย 
๒.๓   เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
๒.๔   เพ่ือให้ผู้เรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย 
๒.๕   เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารสมวัย 
๒.๖   เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพสมวัย 
 

๓. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
  ๓.๑    ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  
  ๓.๒   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
  ๓.๓   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง  
  ๓.๔   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์  
  ๓.๕   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้และทักษะเบื้องต้น  
  ๓.๖   ผู้เรียนร้อยละ๘๕ สามารถท างานจนส าเร็จ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทั้งทางด้าน ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ   สังคมและสติปัญญา 

 
๔. กิจกรรม / ด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการต่อ

ผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
-   กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย 
-   กิจกรรมหนูน้อยคนกล้า 
-   กิจกรรมนักส ารวจตัวจิ๋ว 

พ.ค. ๕๘ 
 

พ.ค. ๕๘ 
พ.ค. ๕๘ 

 
พ.ค. ๕๘– มี.ค.๕๙ 
พ.ค.๕๘– มี.ค.๕๙ 
พ.ค. ๕๘– มี.ค.๕๙ 

นางสาวคนึงนิจ ไพรอุบล 
นางสาวน้ าทิพย์   ฮ่อสกุล 

 
 



๓๓ 

 

-   กิจกรรมหนูน้อยนักคิด 
-   กิจกรรมจิตกรน้อย 
-   กิจกรรมจิตอาสาตัวน้อย 
-   กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
๖.  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗.  รายงานผล 

พ.ค. ๕๘– มี.ค.๕๙ 
พ.ค. ๕๘– มี.ค.๕๙ 
พ.ค. ๕๘– มี.ค.๕๙ 
พ.ค.๕๘– มี.ค.๕๙ 

 
มี.ค.๕๙ 
มี.ค.๕๙ 
มี.ค.๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.  งบประมาณ 

งบประมาณด าเนินงาน  รายการค่าตอบแทน  ใชสอยและวัสดุเป็นเงิน  ๖๐,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 



๓๔ 

 

๑.กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย 
๒.กิจกรรมหนูน้อยคนกล้า 
๓.กิจกรรมนักส ารวจตัวจิ๋ว 
๔. กิจกรรมหนูน้อยนักคิด 
๕. กิจกรรมจิตรกรน้อย 
๖.กิจกรรมจิตอาสาตัวน้อย 
๗.กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ 

๕,๐๐๐ 
๑,๕๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑,๕๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ - - - 
 
๖. การติดตามและประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑. ร้อยละ ๘๕เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและ
สติปัญญา 
๒.ร้อยละ ๘๕ เพ่ือให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
๓.ร้อยละ ๘๕ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัว
เขา้กับสังคมได้ 
๔. ร้อยละ ๘๕ เพ่ือให้ผู้เรียนมจีินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์สมวัย 
๕. ร้อยละ ๘๕ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
สมวัย 

- แบบบันทึกการการออม 
- บบบันทึกการอ่าน 
- แบบบันทึกความดี 
- ผลงาน/ใบงาน 
- รูปภาพ 

- แบบประเมินกิจกรรมต่างๆทุก
กิจกรรม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับมาจัดการเรียนการสอน และพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
๘.   ผู้อนุมัติโครงการ 
 



๓๕ 

 

ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

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

               ผู้อ านวยการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ………………………..……………………… 
( นายถาวร บุญเกื้อ ) 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 
 
 
โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
มาตรฐานปฐมวัย  มาตรฐานที่ ๕ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนวพร  จันทวงษ ์
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘– ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
............................................................................................................................. ................................ 
 
๑.   หลักการและเหตุผล 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์นี้จัดท าข้ึนโดยโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาโดยมีเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ตรงกับจุดเน้นด้านผู้เรียนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ก าหนด และเพ่ือให้ตรงกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๕โดยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร  ทั้งนี้โดยแนวทางการ
ด าเนินงานตามโครงการนี้คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนสอบผ่านการทดสอบระดับชาติ NT/O-NETและ
ผ่านการทดสอบวัดผลกลางโดยการใช้ข้อสอบกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ คือ ทักษะการคิด  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๒เพ่ือยกระดับของการทดสอบระดับชาติ  NT / O-NET ของโรงเรียนให้สูงขึ้น          
๒.๓ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถสอบผ่านการทดสอบวัดผลกลางโดยการใช้ 

ข้อสอบกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่จะถูกน ามาใช้ในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในอนาคต 

๒.๔เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
๓.  เป้าหมาย 



๓๗ 

 

 ด้านปริมาณ 
 -   ผู้เรียนร้อยละ ๗๕  มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี 
 -   ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติ
เฉลี่ยเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 -   ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๒และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๕ ทุกคนต้องได้รับการ
เตรียมความพร้อมที่จะสอบโดยใช้ข้อสอบกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
 
 ด้านคุณภาพ 
 - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
 - ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓.   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

๔.   ด าเนินกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่อไปนี้ 
๔.๑ ภาษาไทย 
         - กิจกรรม หนูน้อยรักการอ่าน 
         - แข่งขันทักษะภาษาไทย 
         - กิจกรรมคลินิกหมอภาษา 
         - โครงงานภาษาไทย 
         - ติวเข้มเต็มร้อย 
         - อ่าน เขียนค าพ้ืนฐานวันละ  ๕ค า   
         - Mind Mapping 
๔.๒ คณิตศาสตร์ 
        - คณิตคิดเร็ว   
        - การบ้านชาญฉลาด 
        - แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 

พ.ค.๕๘ 
พ.ค.๕๘ 
พ.ค.๕๘ 

 
  
 พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 
 
 

นางสาวนวพร  จันทวงษ์ 
 
 



๓๘ 

 

        - โครงงานคณิตศาสตร์ 
        - กิจกรรม นักคิดประลองเชาวน์ 
        - ติวเข้มเต็มร้อย 
        - Mind Mapping 
๔.๓ วิทยาศาสตร์ 
        - โครงงานวิทยาศาสตร์ 
        - ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  
        -  แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ 
        - ติวเข้มเต็มร้อย 
        - Mind Mapping 
๔.๔ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - กิจกรรม เรียนรู้สู่โลกกว้าง 
        - แข่งขันตอบปัญหา 
       - กิจกรรม วันอาเซียนศึกษา 
       - โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ติวเข้มเต็มร้อย 
       - Mind Mapping 
๔.๕ สุขศึกษาและพลศึกษา 
       - แข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลานามัย 
       - ทดสอบสมรรถภาพ 
       - โครงงานพลศึกษา 
       - ติวเข้มเต็มร้อย 
       - Mind Mapping 
๔.๖ ศิลปะ 
       - กิจกรรม จิตรกรเอก 
       - แข่งขันทักษะศิลปะ 
       - โครงงานศิลป์ 
       - เวที คนเก่ง ดาวบุญเกื้อ 
       - ติวเข้มเต็มร้อย 
       - Mind Mapping 
๔.๗ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
       - ตลาดนัดอาชีพ 

 
 
 
 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 
 
 
 
 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 
 
 
 
 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 



๓๙ 

 

       - การแสดงโครงงานอาชีพต่าง ๆ 
       - โครงงานอาชีพและเทคโนโลยี 
       - แข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
       - ติวเข้มเต็มร้อย 
       - Mind Mapping 
๔.๘ ภาษาต่างประเทศ 
       -  ค าคล้องจอง 
       - อ่านและเขียนค าพ้ืนฐานวันละ ๕ ค า 
       - โครงงานภาษาต่างประเทศ 
       - แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
       - ติวเข้มเต็มร้อย 
       - Mind Mapping 
๔.๙ กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบO-Net 
๕. ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่
ก าหนด  
๕.๑ จัดท าแบบประเมินโครงการ 
๕.๒ จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง  
๕.๓ ประเมินผลโครงการ  
๕.๔ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. ๕๙ 
มี.ค. ๕๙ 

 
มี.ค. ๕๙ 
มี.ค. ๕๙ 

 
มี.ค. ๕๙ 
มี.ค. ๕๙ 

 
๕.  งบประมาณ 

งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาทรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑.กิจกรรมกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย  
๒. กิจกรรมกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 
๓. กิจกรรมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 
๔. กิจกรรมกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 



๔๐ 

 

๕.กิจกรรมกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา  
๖. กิจกรรมกลุ่มสาระวิชาศิลปะ 
๗. กิจกรรมกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
๘.กิจกรรมกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 
๙. กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ O-Net , NT 
๑๐.กิจกรรมติวเข้มเพ่ือแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 
๑๑.กิจกรรมติวเข้มนักเรียนเพ่ือสอบ ม.๑ 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
๑. ร้อยละ ๗๕ ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี ( ระดับ ๓ – ๔ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ) ใน  ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้   

การทดสอบ ข้อทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์  KPA 

๒.  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

การทดสอบ ทดสอบระดับชาติ 

๓. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๒  และระดับชั้น การสอบถาม แบบสอบถาม ความพึง



๔๑ 

 

ประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ ทุกคนต้องได้รับการเตรียมความพร้อม
ที่จะสอบโดยใช้ข้อสอบกลางของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

พอใจ 

 

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

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
โครงการ   สืบสานวัฒนธรรม 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความไทยและวิถีชีวิต 

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน            มาตรฐานที่ ๑, ๒ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 



๔๒ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางวัชรวีรรณ  แสงทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘– ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
............................................................................................................................. ................................ 
 
๑.   หลักการและเหตุผล  

ด้วยทางโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยามีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือส่งเสริมความเป็นไทยซึ่ง
เป็นจุดเด่นของโรงเรียนที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ถือว่าเป็นการสืบทอด
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่เช่นการแต่งกาย การไหว้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน การพูดจา
ภาษาท่ีเหมาะสมของท้องถิ่นท าให้ผู้อ่ืนนับถือรักใคร่และอยากเป็นมิตรด้วย 
 ดังนั้นทางโรงเรียนได้น าหลักธรรม จริยธรรม และคุณธรรมส่งเสริมมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้และขัดเกาจิตใจของผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีจิตใจดีและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๒.๒  เพ่ือผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้เกียรติผู้อื่น 
๒.๓  เพ่ือผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ 
๒.๔  เพ่ือผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๒.๕  เพ่ือผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๒.๖  เพ่ือผู้เรียนสามารถบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของการศึกษา 
 

๓. เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 ด้านปริมาณ 

- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ด้านคุณภาพ 

- ผู้เรียนมีการพัฒนา ศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด 
 
 



๔๓ 

 

ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้เกียรติผู้อ่ืน 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ 

 -  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของการศึกษา 

 ด้านคุณภาพ 

- ผู้เรียนมีการพัฒนา ศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด 
 
๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 

 
 
 
 

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

 ๑ เม.ย. ๕๘ 
๑ เม.ย. ๕๘ 
๑ เม.ย. ๕๘ 
๑ เม.ย. ๕๘ 

 ๑ เม.ย.๕๘–๓๑ มี.ค.๕๙ 
๑ เม.ย.๕๘–๓๑ มี.ค. ๕๙ 

 
๑ เม.ย.๕๘–๓๑ มี.ค. ๕๙ 
๑ เม.ย.๕๘–๓๑ มี.ค. ๕๙ 
๑ เม.ย.๕๘–๓๑ มี.ค. ๕๙ 
๑ เม.ย.๕๘–๓๑ มี.ค. ๕๙ 
๑ เม.ย.๕๘–๓๑ มี.ค. ๕๙ 

๓๑ มี.ค. ๕๙ 
๓๑ มี.ค. ๕๙ 

นางวัชรีวรรณ  แสงทอง 
 



๔๔ 

 

 
 
 
 
 
๕.  งบประมาณ 

งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาทรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑. กิจกรรมวันลอยกระทง  
๒.กิจกรรมการแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยท้องถิ่น 
๓.กิจกรรมภาษาถ่ินชวนฟัง 
๔. กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 
๕. กิจกรรมประเพณีตักบาตรดอกไม้ 
๖. กิจกรรมมารยาทไทยหน้าเสาธง 

๖,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

๖,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม ๓๖,๐๐๐ - ๓๖,๐๐๐ - 
รวมทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐ 

๖.การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

- สังเกต สอบถาม
และสนทนา 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้
เกียรติผู้อื่น 

- สังเกต สอบถาม
และสนทนา 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ 

- สังเกต สอบถาม
และสนทนา 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

- สังเกต สอบถาม
และสนทนา 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่าร่วม - สังเกต สอบถาม - แบบประเมินความพึงพอใจ 



๔๕ 

 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-  ผู้เรียนมีจิตใจดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
-  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและประเพณี
ไทย 

 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.............................................           ลงชื่อ...................................................           
       ( นางวชัรีวรรณ   แสงทอง )                             ( นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ ) 
       ผู้อ านวยการ 
 
 

   ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

            ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสนทนา 
ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนสามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
การศึกษา 

- สังเกต สอบถาม
และสนทนา 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 



๔๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ   เด็กไทยวิถีพุทธ 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย                      

และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน            มาตรฐานที่ ๒, ๑๔ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศศิมาภรณ์    มังคละ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๘พฤษภาคม ๒๕๕๘– ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
............................................................................................................................. .......................... 
 
๑.   หลักการและเหตุผล  

ด้วยทางโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยามีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือส่งเสริมความเป็นไทย 
การไหว้ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน การพูดจาที่เหมาะสมท าให้ผู้อ่ืนนับถือรักใคร่และอยากเป็นมิตร
ด้วยผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๖ มาตรฐานที่ ๒ พบว่า นักเรียน
ร้อยละ๘๕ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ดีมาก และดีเยี่ยม   และมีนักเรียนอีกจ านวนหนึ่งที่ต้องได้รับการ
ปลูกฝังและส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม ส่งเสริมความเป็นเพิ่มเติม 



๔๗ 

 

 ดังนั้นทางโรงเรียนได้น าหลักธรรม จริยธรรม และคุณธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัด
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้และขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีจิตใจดีและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๒.๒ เพ่ือผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๒.๓ เพ่ือผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้เกียรติผู้อื่น 
๒.๔ เพ่ือผู้เรียนสามารถบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของการศึกษา 

 
๓.  เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 ด้านปริมาณ 

– ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

– ผู้เรียนร้อยละ ๘๕เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ด้านคุณภาพ 

– ผู้เรียนมีการพัฒนา ศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและถนัด 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้เกียรติผู้อ่ืน 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  สามารถบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
การศึกษา 

ด้านคุณภาพ 

– ผู้เรียนมีการพัฒนา ศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

๑ เม.ย. ๕๘ 
๑ เม.ย. ๕๘ 

นางสาวศศิมาภรณ์ มังคละ 
 



๔๘ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.  งบประมาณ 
งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นเงิน  ๑๙,๐๐๐ บาทรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑.กิจกรรมอังคารบุญ 
๒. กิจกรรมลูกบุญเกื้อมารยาทงาม 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

- 
- 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

- 
- 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอังคารบุญ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมลูกบุญเกื้อมารยาทงาม 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสวดมนตแ์ละอบรมคุณธรรม
ทุกวันศุกร์ 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมนักธรรมน้อย 
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมสวดมนต์ยามเช้า 
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมนักธรรมตรี โท เอก 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗. รายงานผล 

๑ เม.ย. ๕๘ 
๑ เม.ย. ๕๘ 

๑ เม.ย.๕๘– ๓๑ มี.ค.๕๙ 
๑ เม.ย.๕๘– ๓๑ มี.ค. ๕๙ 
๑ เม.ย.๕๘– ๓๑ มี.ค. ๕๙ 
๑ เม.ย.๕๘– ๓๑ มี.ค. ๕๙ 
๑ เม.ย.๕๘– ๓๑ มี.ค. ๕๙ 
๑ เม.ย. ๕๘– ๓๑ มี.ค. ๕๙ 
๑ เม.ย.๕๘– ๓๑ มี.ค. ๕๙ 

๓๑ มี.ค. ๕๙ 
๓๑ มี.ค. ๕๙ 
๓๑ มี.ค. ๕๙ 



๔๙ 

 

๓. กิจกรรมสวดมนต์และอบรมคุณธรรมทุกวัน
ศุกร์ 
๔. กิจกรรมนักธรรมน้อย 
๕. กิจกรรมสวดมนต์ยามเช้า 
๖. กิจกรรมนักธรรมตรี โท เอก 

๔,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

- 
 
- 
- 
- 

๔,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

- 
 
- 
- 
- 

รวม ๑๙,๐๐๐ - ๑๙,๐๐๐ - 
รวมทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐ 

 
๖.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

- สังเกต สอบถามและ
สนทนา 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

- สังเกต สอบถามและ
สนทนา 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้
เกียรติผู้อื่น 

- สังเกต สอบถามและ
สนทนา 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนสามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
การศึกษา 

- สังเกต สอบถามและ
สนทนา 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-   ผู้เรียนมีจิตใจดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
-   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 



๕๐ 

 

    ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ................................................           ลงชื่อ...................................................           
     ( นางสาวศศิมาภรณ์   มังคละ)                                       ( นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ ) 

              ผู้อ านวยการ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
     ( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

    ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 
 
 
โครงการ   วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย                      

และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน   มาตรฐานที่  ๒ , ๖ , ๑๕ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมาธวี  อนุเพชร  

ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
............................................................................................................................. ................................ 
 
๑.   หลักการและเหตุผล 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆในสังคมปัจจุบัน จึงเป็นที่มาให้เกิด
โครงการวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพ่ือน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งในเรื่องความพอประมาณความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของผู้เรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างด ี

ซึ่งจากเหตุการณ์สังคมในปัจจุบันที่ได้รับทราบจากสื่อต่างๆ อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
เป็นตัน จะเห็นว่ามีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการขาดภูมิคุ้มกันในตัวเอง อย่างการที่วัยรุ่นคนหนึ่ง
ท าการฆาตกรรมคนในครอบครัวเพราะไม่ได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการนอกจากนี้ยังมีอีกหลายเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในท านองเดียวกัน จึงเป็นที่มาและความส าคัญของการจัดท าโครงการวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรมีภูมิคุ้มกัน อันจะเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตอย่าง
มีความสุข 



๕๒ 

 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๒.๒ ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
 ๒.๓ ผู้เรียนมีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
 ๒.๔ ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 ๒.๕ ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 ๒.๖ ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 ๒.๗ บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในการจัดท าโครงการและปฏิบัติตอบสนองนโยบาย
ของโรงเรียน 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

  - ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 - ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
 - ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
 - ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
 - ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 - ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
 - บุคลากรร้อยละ ๘๕  มีความรู้และความเข้าใจในการจัดท าโครงการและปฏิบัติตอบสนอง
นโยบายของโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
 - ผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๕. ๑. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๖. ๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๗. ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

นางสาวมาธวี  อนุเพชร 
 
 



๕๓ 

 

๘. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ ๑ สภานักเรียน 

 - มอบหมายให้ครูและผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมสภา
นักเรียน โดยจัดตั้งพรรค และก าหนดวันเลือกตั้ง 

 - ครูท าการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และรณรงค์การ
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 

 - ครูและผู้เรียนมีการจัดตั้งผู้แทนลงสมัคร
ประธานสภานักเรียน 

 - ครูและผู้เรียนมีการรณรงค์การเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 

 - ครูและผู้เรียนท าการเลือกตั้งประธานสภา
นักเรียนและประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภา
นักเรียน 

 - ตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภา
นักเรียนและคณะจัดการประชุมสภานักเรียนเพื่อ
แบ่งงานรับผิดชอบ 

 - ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

 - สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

 - รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมเกษตรกรน้อย 

 - มอบหมายให้ครูและนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
เกษตรกรน้อย 

 - ครูมีการจัดกิจกรรมเกษตรกรน้อย โดยให้แต่ละ
ห้องปลูกพืชผักสวนครัวและดูแลแปลงผักของ
ตนเอง 

 - ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการดูแลพืชผัก
สวนครัวชนิดต่างๆ 

 
 

พ.ค.๕๘– มิ.ย. ๕๘ 
 

พ.ค.๕๘– มิ.ย. ๕๘ 
 

พ.ค.๕๘– มิ.ย. ๕๘ 
 

พ.ค.๕๘– มิ.ย. ๕๘ 
 

พ.ค.๕๘– มิ.ย. ๕๘ 
 
 

พ.ค.๕๘– มิ.ย. ๕๘ 
 
 

พ.ค.๕๘– มิ.ย. ๕๘ 
 

ก.ย. ๕๘ และ  ก.พ. ๕๙ 
 

ก.ย. ๕๘ และ  ก.พ. ๕๙ 
 
 

 
มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 
มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 
 

มิ.ย ๕๘– ส.ค. ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

 - ครูมีการจัดกิจกรรมน าพืชผักสวนครัวจากแปลง
ผักของนักเรียนมาปรุงอาหาร 

 - ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเกษตรกรน้อย 

 - สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมเกษตรกรน้อย 

 - รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมเกษตรกรน้อย 
 
กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมบันทึกความดี 

 - มอบหมายให้ครูปฏิบัติกิจกรรมบันทึกความดี 

 - ครูมีการจัดกิจกรรมบันทึกความดี 

 - ครูมีการสอบถามและจดบันทึกความดีของ
นักเรียนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน 
- ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมบันทึกความดี 
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมบันทึกความดี 
- รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมบันทึกความดี 

  
กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมประหยัดน้ าประหยัดไฟลด
โลกร้อน 
- มอบหมายให้ครูและนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ประหยัดน้ าประหยัดไฟลดโลกร้อน 
- ครูมีการจัดกิจกรรมประหยัดน้ าประหยัดไฟลด
โลกร้อน 

 - ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ความรู้
เรื่องภาวะโลกร้อนแก่นักเรียน  

 - ครูจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง น้ าและไฟ 

 - ครูและนักเรียนมีการจัดท าป้ายนิเทศหรือ
ข้อความเตือนใจในเรื่องของการช่วยกันประหยัด
น้ าประหยัดไฟและติดตั้งไว้ตามจุดในบริเวณ
โรงเรียน 

พ.ย ๕๗ – ก.พ ๕๘ 
 

ก.ย. ๕๗ และ  ก.พ. ๕๘ 
ก.ย. ๕๘ และ  ก.พ. ๕๙ 
ก.ย. ๕๘ และ  ก.พ. ๕๙ 

 
 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
ก.พ. ๕๙ 
ก.พ. ๕๙ 
ก.พ. ๕๙ 

 

 
 

พ.ค ๒๕๕๘ 
 

พ.ค. ๕๘ - มี.ค ๕๙ 
 

พ.ค. ๕๘ - มี.ค ๕๙ 
 

พ.ค. ๕๘ - มี.ค ๕๙ 
 

 
พ.ค. ๕๘ - มี.ค ๕๙ 

 
 
 
ก.ย. ๕๘ และ  ก.พ. ๕๙ 

 

 
 

 
 

ครูประจ าชั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

ครูประจ าชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

- ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมประหยัดน้ า
ประหยัดไฟลดโลกร้อน 
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมประหยัดน้ าประหยัด
ไฟลดโลกร้อน 
- รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมประหยัดน้ า
ประหยัดไฟลดโลกร้อน 
 
กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- มอบหมายให้ครูปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยออม
ทรัพย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 - ครูประจ าชั้นท าการออมทรัพย์ผู้เรียนโดย
ระดับชั้นประถมศึกษาออมทรัพย์วันละ ๕ บาท  
- ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กิจกรรมที่ ๖  กิจกรรมลูกเสือพอเพียง (ส ารอง) 
- ประชุมชี้แจงบุคลากรในฝ่าย 
- เสนอกิจกรรมให้ผู้บริหารพิจารณา 
- ประชุมคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังการ
ชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบและก าหนดการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ด าเนินกิจกรรม  ๓  กิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมที่ ๑พิธีก่อนเปิดค่าย 
         -พิธีถวายราชสดุดี 
      -  พิธีแกรนด์ฮาวลูกเสือ – เนตรนารี 
 

ก.ย. ๕๘ และ  ก.พ. ๕๙ 

 
ก.ย. ๕๘ และ  ก.พ. ๕๙ 

 
 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 

มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
 
 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
 
 

ม.ค.๕๙ – ก.พ. ๕๙ 
 
 
 
 

ม.ค.๕๙ – ก.พ. ๕๙ 
 

 
 
 
 

ครูประจ าชั้น 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
นายเปรม  ร้อยต๊ะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

กิจกรรมที่ ๒ การเรียนรู้ตามฐานต่างๆ 

- ระเบียบแถว 

- สูทกรรม 

- แผนที่เข็มทิศ 

- ปฐมพยาบาล 

- เงื่อนเชือก 

- สัญญาณ 
 

กิจกรรมที่ ๓ การเล่นรอบกองไฟ 
-   ประสานงานกับฝ่ายอาคารฯในการจัดสถานที่ 
-   ด าเนินการจัดกิจกรรม 
-  ติดตามการประเมินผล 
-  สรุปการด าเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร 
 
กิจกรรมลูกเสือพอเพียง (สามัญ) 
- ประชุมชี้แจงบุคลากรในฝ่าย 
-  เสนอกิจกรรมให้ผู้บริหารพิจารณา 
-  ประชุมคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังการ
ชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบและก าหนดการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารี 
-  ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

-  กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 
(นอกสถานที่) 

-  ติดตามการประเมินผล 
-  สรุปการด าเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร 

  

 
 
 
 
 
 

ม.ค.๕๙– ก.พ. ๕๙ 
ม.ค.๕๙ – ก.พ. ๕๙ 
ม.ค.๕๙ – ก.พ. ๕๙ 
ม.ค.๕๙ – ก.พ. ๕๙ 
ม.ค.๕๙ – ก.พ. ๕๙ 

 
 

พ.ย. ๕๘– ธ.ค. ๕๘ 
พ.ย. ๕๘– ธ.ค. ๕๘ 
พ.ย. ๕๘– ธ.ค. ๕๘ 

 
 

พ.ย. ๕๘– ธ.ค. ๕๘ 
 
 

พ.ย. ๕๘– ธ.ค. ๕๘ 
พ.ย. ๕๘– ธ.ค. ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายต่อศักดิ์  เทศแก่น 
 
 
 
 
 

 
 
 
๕.  งบประมาณ 



๕๗ 

 

งบประมาณด าเนินงานรายการค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุเป็นเงิน  ๑๔๗,๙๐๐ บาท  
รายละเอียด  ดังนี้  

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมสภานักเรียน 
กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมเกษตรกรน้อย 
กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมบันทึกความดี 
กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมประหยัดน้ าประหยัด
ไฟลดโลกร้อน 
กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์
ตามหลักแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที่ ๖  กิจกรรมลูกเสือพอเพียง 
 

๑,๕๐๐ 
๔,๙๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๑๔๐,๐๐๐ 

 

- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

๕๐๐ 
๒,๙๐๐ 

- 
- 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
รวมทั้งสิ้น ๑๔๗,๙๐๐ - ๑๐๓,๔๐๐ ๔๔,๕๐๐ 

 
 ๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนผู้เรียน มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 
 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  

- - การท าแบบทดสอบ  

- - สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบตรวจผลงาน  

- - แบบทดสอบวัดผล  

- - แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีความเอ้ือ
อาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  

- - การท าแบบทดสอบ  

- - สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบตรวจผลงาน  

- - แบบทดสอบวัดผล  

- - แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีการวาง
แผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  

- - สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบตรวจผลงาน  

- - แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจใน

- - ตรวจผลงานนักเรียน  

- - การท าแบบทดสอบ  

- - แบบตรวจผลงาน  

- - แบบทดสอบวัดผล 



๕๘ 

 

ผลงานของตนเอง 
ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  

- - สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบตรวจผลงาน  

- - แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

- สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ร้อยละ ๘๕ ของคณะครูและบุคลากร  
มีความรู้และความเข้าใจในการจัดท า
โครงการและปฏิบัติตอบสนองนโยบาย
ของโรงเรียน 

- - การตรวจสอบ 

- - การรายงาน 

- - แบบตรวจสอบ  

- - แบบการรายงาน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ...........................................        ลงชื่อ................................................... 
       (นางสาวมาธว ี อนุเพชร)            ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 
                        ผู้อ านวยการ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
       
 



๕๙ 

 

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

วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๒ , ๓ , ๖ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางลาวัณย์  แสงภักด ี ,  นางสาวฐิติรัตน์   วงษ์นิล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘– ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙ 
……………………………………………………………………………......……………… 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธยังเป็น
ศาสนาประจ าชาติ  ฉะนั้นเราจึงมีความเก่ียวเนื่องกับศาสนาพุทธตั้งแต่เกิดจนตายและศาสนาพุทธยัง
สอนให้ทุกคนเป็นคนดี มีศีลธรรม โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ซึ่งมีวันส าคัญต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง อีก
ทัง้ยังช่วยขัดเกลาและยกระดับจิตใจให้เป็นนักเรียนที่ดีมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
และประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

ฉะนั้นทางโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ ดังนั้น 
จึงเห็นควรที่จะจัดให้มีโครงการที่ดีมีคุณธรรมนี้เป็นประจ าสืบต่อไป 

 

๒.  วัตถุประสงค์  
๑.  ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ 
๒.  ผู้เรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์วันส าคัญต่างๆ 



๖๐ 

 

๓.  ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์และ
นันทนาการตามจินตนาการ 

๔.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๕.  ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
 

๓.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีความตระหนัก รู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์วันส าคัญต่างๆ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี  

นาฏศิลป์และนันทนาการตามจินตนาการ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
 
 
ด้านคุณภาพ 

ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงบุคลากรในฝ่าย 
๒.เสนอกิจกรรมให้ผู้บริหารพิจารณา 
๓.ประชุมในฝ่ายกิจการก าหนดกิจกรรม 
๔.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
๕.ประชุมคณะครูแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม 
๖.ประสานงานกับฝ่ายบุคลากรในการจัดสถานที่ 
๗.ด าเนินการจัดกิจกรรม 
-  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันมาฆบูชา) 
-  กิจกรรมวันไหว้ครู 
-  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 

พ.ค. ๕๘ 
พ.ค. ๕๘ 
พ.ค. ๕๘ 
พ.ค. ๕๘ 
พ.ค. ๕๘ 
พ.ค. ๕๘ 

พ.ค. ๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 
 
 
 

นางลาวัณย์  แสงภักดี 
นางสาวฐิติรัตน์  วงษ์นิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

-  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันปิยมหาราช 
-  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
๘.ติดตามการประเมินผล 
๙.สรุปการด าเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร 

 
 
 
 

มี.ค. ๕๙ 
มี.ค. ๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.  งบประมาณ 

งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ส าหรับโครงการวันส าคัญเป็นเงิน
๓๙,๐๐๐ บาทรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย  

บุคลากร 
ด าเนินงาน 

ลงทุน 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
๒. กิจกรรมวันไหว้ครู 
๓. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
และวันสุนทรภู่ 
๔. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

๙,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 

๙,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

๙,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 



๖๒ 

 

๕. วันปิยมหาราช 
๖. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

๓,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

๓,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๙,๐๐๐ - - - ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ 

 
๖. การติดตามและประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความกตัญญู
กตเวทีต่อบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ 

-  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความตระหนัก รู้
คุณค่าและร่วมอนุรักษ์วันส าคัญต่างๆ 

-  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์และนันทนาการตาม
จินตนาการ 

-  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 
-  ตรวจผลงานนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- แบบตรวจผลงาน 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจและกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

-  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียนและสังเกตจาก
การสนทนา 

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน 

-  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 
 
 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนได้แสดงออกถึงการมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ 
๒. นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์วันส าคัญต่างๆของไทย 
 

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 



๖๓ 

 

 
ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
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โครงการ   ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 

สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างและเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสาร 

มาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพ่ิมสุข รุยาพร , นางสาวศิริพร  เทศแก่น , นายสุภี  เบ้าทอง 

, นางสาววิรางรัตน์  ปาโน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘– ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
............................................................................................................................. ................................ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในการพัฒนาผู้ เรียนให้ส า เร็จสู่ เป้าหมาย ความเป็นอัจ ฉริยภาพทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมต่างๆ ที่ทางครูผู้สอนและโรงเรียนสนับสนุน จะช่วยสร้างและส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ สามารถที่จะส่งเสริมความสามารถในตัวผู้เรียนและความอัจฉริยภาพทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียน  ทางโรงเรียนจึงมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีความ
อัจฉริยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑   เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาต่างประเทศ และมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียน    

ทีด่ีขึ้นทุกระดับชั้น 
๒.๒   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (O-net) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
๒.๓   เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาต่างประเทศ

ที่มีคุณภาพและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ 
๒.๔   เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตัวผู้เรียนเองและ

กระตุ้นน าไปสู่การแข่งขันวิชาการ 
๒.๕   เพ่ือให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการแข่งขัน 
๒.๖   เพ่ือให้นักเรียน สามารถน าทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศไปใช้ในการแข่งขันวิชาการ

ได้อย่างมีคุณภาพ 
 

๓.  เป้าหมาย 



๖๕ 

 

ด้านปริมาณ  เพ่ือส่งเสริมและคัดเลือกจ านวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 

๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถทางการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาต่างประเทศที่มคุณภาพ 
๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตัวผู้เรียนเองและกระตุ้นน าไปสู่การแข่งขัน

วิชาการ 
๒.๓   ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการแข่งขัน 
๒.๔   ผู้เรียนร้อยละ ๓๐ สามารถน าทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศไปใช้ในการแข่งขัน 

วิชาการได้อย่างมีคุณภาพ 
 

ด้านคุณภาพ 
๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถทางการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาต่างประเทศท่ีมีคุณภาพและ 

สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ 
๒.๒ ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวผู้เรียนเองและกระตุ้นน าไปสู่การแข่งขันวิชาการ 
๒.๓ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการแข่งขัน 
๒.๔ ผู้เรียนสามารถน าทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศไปใช้ในการแข่งขันวิชาการได้อย่างมี 

คุณภาพ 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑.๑ เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการต่อ
ผู้บริหาร 
๑.๒ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๑.๔ จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
-   กิจกรรมที่ ๑กิจกรรม Impromptu 
Speech 
-  กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม Spelling Bee 
-  กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม Story Telling 
-  กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมCross word 
-  กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรม Multi Skills 
-  กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรม Chinese 

พ.ค.๕๘ 
 

พ.ค.๕๘ 
พ.ค.๕๘ 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 

นางเพ่ิมสุข       รุยาพร 
นางสาวศิริพร  เทศแก่น 

นายสุภี  เบ้าทอง 
นางสาววิรางรัตน์  ปาโน 



๖๖ 

 

Speech 
๑.๕ ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๑.๖ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
๑.๗ รายงานผล 
 

 
มี.ค.  ๕๙ 

 
มี.ค.  ๕๙ 
มี.ค.  ๕๙ 

 
 
 
 
๕.  งบประมาณ 

งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาเป็นเงิน  ๓๖,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

 
งบที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑.กิจกรรม Impromptu Speech  
๒.กิจกรรม Spelling Bee  
๓.กิจกรรม Story Telling  
๔.กิจกรรมCross word 
๕.กิจกรรม Multi Skills 
๖.กิจกรรม Chinese Speech 

๕,๑๐๐ 
๕,๑๐๐ 
๕,๑๐๐ 
๕,๑๐๐ 
๕,๑๐๐ 
๕,๑๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

๕,๑๐๐ 
๕,๑๐๐ 
๕,๑๐๐ 
๕,๑๐๐ 
๕,๑๐๐ 
๕,๑๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐ - - ๓๖,๐๐๐ - - 

 
๖.    การติดตามและประเมินผล 
 
 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
วิธีประเมิน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถ
ทางการฟัง พูด อ่านและเขียน

- ตรวจผลงานนักเรียน  

- การท าแบบทดสอบ 

- แบบตรวจผลงาน  

- แบบทดสอบวัดผล 



๖๗ 

 

ภาษาต่างประเทศที่มีคุณภาพและ
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ 
 

- สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน  

ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ แสวงหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาตัวผู้เรียนเองและกระตุ้นน าไปสู่
การแข่งขันวิชาการ 
 

- สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

 ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความกระตือรือร้น
สนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการแข่งขัน 

- สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ สามารถน าทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศไปใช้ในการ
แข่งขันวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ 

- การท าแบบทดสอบ 

- สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- แบบทดสอบวัดผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๓๐ สามารถน าทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศไปใช้ในการ
แข่งขันวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ 

- การท าแบบทดสอบ 

- สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- แบบทดสอบวัดผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการฟัง  พูด อ่าน และเขียนภาษาต่างประเทศ มีความ

พร้อมด้านภาษาต่างประเทศและน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
 

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ผู้เสนอโครงการ        ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ...................................................       ลงชื่อ................................................... 
       ( นางเพ่ิมสุข  รุยาพร)           ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 

        ผู้อ านวยการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 



๖๘ 

 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๓ , ๖ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพ่ิมสุข รุยาพร , นางสาวศิริพร  เทศแก่น , นายสุภี  เบ้าทอง 

, นางสาววิรางรัตน์  ปาโน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘– ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
............................................................................................................................. ................................ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 



๖๙ 

 

 เนื่องจากในโลกปัจจุบันนี้ เป็นยุคโลกาภิวัตน์และก าลังอยู่ในช่วงสร้างความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งโรงเรียนต้องการสร้างและเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสาร ทางโรงเรียนจึงมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมทักษะการอ่าน ฟัง พูดและเขียนในด้าน
ภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการน าทักษะการสื่อสารดังกล่าวไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์เพื่อการสื่อสารพร้อมเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์และประชาคมอาเซียน 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูดและเขียนภาษาต่างประเทศ 
๒.๒ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ 
๒.๓ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและมีความสุขกับการเรียนรู้ 
๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
๒.๕ เพ่ือให้นักเรียนเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

๓. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

- ผู้เรียนร้อยละ๘๕มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูดและเขียนภาษาต่างประเทศ 
- ผู้เรียนร้อยละ๘๕มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ 
- ผู้เรียนร้อยละ๘๕เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและมีความสุขกับการเรียนรู้ 
- ผู้เรียนร้อยละ๘๕มีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
- ผู้เรียนร้อยละ๘๕เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ด้านคุณภาพ 

- ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูดและเขียนภาษาต่างประเทศ 

- ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ 

- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม  

- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและมีความสุขกับการเรียนรู้ 

- ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

- ผู้เรียนสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 



๗๐ 

 

๑.๑ เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการต่อ
ผู้บริหาร 
๑.๒ ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
๑.๔ จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ ๑กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม  
English Communication in 
Classroom 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม English 
Today 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรม
ภาษาต่างประเทศหน้าเสาธง 
กิจกรรมที่ ๕ คลินิกภาษา 
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรม ASEAN 
DAY CAMP 
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรม English 
Camp 
กิจกรรมที่ ๙ กิจกรรมจดัแถว ๓ ภาษา 
๑.๕ ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๑.๖ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
๑.๗ รายงานผล 

พ.ค.๕๘ 
 

พ.ค.๕๘ 
 

พ.ค.๕๘ 
 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.  ๕๙ 
 

มี.ค.  ๕๙ 
มี.ค.  ๕๙ 

นางเพ่ิมสุข   รุยาพร 
นางสาวศิริพร  เทศแก่น 

นายสุภี  เบ้าทอง 
นางสาววิรางรัตน์  ปาโน 

 
 
 
๕.  งบประมาณ 



๗๑ 

 

งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาเป็นเงิน  ๑๑,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

 
งบที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 

บุคลากร 
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑.กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
๒.กิจกรรม English 
Communication in Classroom  
- ค่ากระดาษ 
- ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง 
๓.กิจกรรม English Today  
๔.กิจกรรมภาษาต่างประเทศหน้าเสาธง 
๕.คลินิกภาษา  
- เอกสารประกอบการสอน 
๖.กิจกรรม ASEAN DAY CAMP  
- อุปกรณ์ตกแต่ง 
     - ของรางวัล 
๗. กิจกรรมวันคริสต์มาส  
๘.กิจกรรม English Camp 
๙.  กิจกรรมจัดแถว ๓ ภาษา 

 
- 
 

๕๐๐ 
 
 
 
- 

๔,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
- 

 
- 
 

๕๐๐ 
 
 
 
- 

๔,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐ - - ๑๑,๐๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 
 
 
 
๖.  การติดตามและประเมินผล 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง พูดและเขียนภาษาต่างประเทศ 

- ตรวจผลงานนักเรียน  

- การท าแบบทดสอบ 

- สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน  

- แบบตรวจผลงาน  

- แบบทดสอบวัดผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน  

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ 
 

- สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน เรียนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัวและมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 

- สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ 

- ตรวจผลงานนักเรียน  

- การท าแบบทดสอบ 

- สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- แบบตรวจผลงาน   

- แบบทดสอบวัดผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการฟัง  พูด อ่าน และเขียนภาษาต่างประเทศ มีความ

พร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร และน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ผู้เสนอโครงการ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 



๗๓ 

 

 

ลงชื่อ...........................................   ลงชื่อ................................................... 
        (นางเพ่ิมสุข  รุยาพร)         ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 

      ผู้อ านวยการ 
ผู้อนุมัติโครงการ 

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

( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 

 
โครงการ     พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น  กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐาน มาตรฐานที่  ๕ , ๗ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ๑.นางเนตรชนก  ดวงจันทร์   
  ๒. นางสาวรัญชิดา  มูลประถม    
  ๓ .นางสาวรุจิรา  พวงทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘–  ๓๑ มีนาคม๒๕๕๙ 
…………………………………………………………………………………………… 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 โลกในยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง การศึกษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของ
ตนเองและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มประเทศอาเซียนได้ใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและความม่ันคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
กรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้แก่ 
 ๑) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 



๗๔ 

 

๒) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มี
คุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู 

๓) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุก
ระดับ/ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ส าหรับการศึกษา
และเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย 

๔) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขต
พ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ครูผู้สอนและบุคลกร
ทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพ่ือให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ รอบรู้ในเนื้อหาสาระที่
จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในหน้าที่และน าสู่การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาโคกก่อหนองโน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

 

 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง
ปรัชญาและหลักการปฏิรูปการศึกษา 
 ๒. เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้ศึกษาดูงาน เทียบเคียงคุณภาพกับสถานศึกษาที่บริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือให้ครูและบุคลการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ 
  ๔. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  ๕. เพ่ือให้ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ ์
 

๓.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
     -   ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอนุบาลบุญเกื้อวิทยา

ทุกคน 
 ด้านคุณภาพ 

- ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑  

 



๗๕ 

 

ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเพ่ิมข้ึน 

- ครูและบุคลากรน าประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน การเทียบเคียงคุณภาพ การ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์อันดี มี 
ความสามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 



๗๖ 

 

๑. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
-  กิจกรรมการอบรมและการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ 
-  กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
-  กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและ
บุคลากร 
-  กิจกรรมวันครู 
-  กิจกรรมการผลิตสื่อและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ 
-  กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
-  กิจกรรมการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 
-  กิจกรรมขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM 
-  กิจกรรมเชิญกูรู สู่องค์กร 
-  กิจกรรมอบรมและพัฒนาคุณภาพครู 
๕.  ประเมินความพึงพอใจ 
๖.  สรุปผลการด าเนินงาน 
๗.  รายงานผล 

พ.ค. ๕๘ 
พ.ค. ๕๘ 
พ.ค. ๕๘ 

 
 

พ.ค. ๕๘ – มี.ค. ๕๙ 
 

พ.ค. ๕๘ – มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘ – มี.ค. ๕๙ 

 
พ.ค.๕๘ – มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘ – มี.ค. ๕๙ 

 
พ.ค.๕๘ – มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘ – มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘ – มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘ – มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘ – มี.ค. ๕๙ 

มี.ค. ๕๙ 
มี.ค. ๕๙ 
มี.ค. ๕๙ 

นางสาวรุจิรา พวงทอง 
นางเนตรชนก ดวงจันทร์ 
นางสาวรัญชิดา มูลประถม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

 
 
๕. งบประมาณ 
 งบประมาณด าเนินงาน  รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเป็นเงิน  ๓๑๘,๐๐๐บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 
๑.กิจกรรมการอบรมและการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ 
๒.กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
๓. กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและ
บุคลากร 
๔. กิจกรรมวันครู 
๕. กิจกรรมการผลิตสื่อและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ 
๖.กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
๗.กิจกรรมการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 
๘ .กิจกรรมขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
KM 
๖. กิจกรรมเชิญกูรู สู่องค์กร 
๗.  กิจกรรมอบรมและพัฒนาคุณภาพครู 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๓,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๑๘,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น ๓๑๘,๐๐๐ - - - 

 
๗. การติดตามและประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
๑. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ - แบบบันทึกการนิเทศ - แบบประเมิน 



๗๘ 

 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทางปรัชญาและ  หลักการปฏิรูป
การศึกษา 
๒.เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกคนได้ศึกษาดูงาน 
เทียบเคียงคุณภาพกับสถานศึกษาที่บริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.เพ่ือให้ครูและบุคลการทุกคนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ประสบ
ผลส าเร็จ 
๔.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๕.เพ่ือให้ครูทุกคนวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ 

- แบบสรุปผลการ
วิเคราะห์การนิเทศ 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-  ครูน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาจัดการเรียนการสอน และพัฒนาสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๘.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
  ผู้เสนอโครงการ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
       ลงชื่อ………………………..…………………             ลงชื่อ…………………………………………….  

   ( นางเนตรชนก  ดวงจันทร์ )          ( นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ  ) 
             ผู้อ านวยการ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ………………………………… 



๗๙ 

 

( นายถาวร บุญเกื้อ ) 
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ   โลกกว้างทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๕  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการ    
             เรียนรู ้
มาตรฐานปฐมวัย  มาตรฐานที่ ๒ , ๓ , ๔, ๕,๙,๑๑ 
มาตรฐานประถมศึกษา  มาตรฐานที่ ๓ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานบริหาร / บุคลากรโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเสาวลักษณ์  มากล้ า , นางสาวฐิตา  สมพร ,   

นางสาวสุรีรัตน์    อินทรักษ์  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๙ 

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

ในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว เป็นผลให้ลักษณะการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา
จ าเป็นต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องอีกทั้งปัจจุบันระบบราชการได้เข้าสู่ยุคแห่งการ
ปฏิรูปเพ่ือสนองตอบต่อการบริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว  ลดขั้นตอนของงานที่ไม่จ าเป็นตาม
เจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  ต้องอาศัย
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือผลักดันการบริหารจัดการตามพันธกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรในด้านต่างๆให้มีความรู้ความสามารถก้าวทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถ
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ท างานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสอดประสานความเชื่อมโยงในเชิงบูรณาการทั้งภายในกลุ่มภารกิจและ
ระหว่างกลุ่มภารกิจให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งดังนั้นบุคลากรเหล่านี้จึงเป็น
บุคลากรที่ทางสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารจัดการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการและสร้างความรู้ความ
เข้าใจและพัฒนาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการบริหาร ให้เหมาะสม และสอดคล้อง กับ
ความจ าเป็นในปัจจุบันและอนาคต 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
          ๑.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส  มองโลกในแง่ดี  มีความมั่นใจในตัวเอง  
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน 
  ๒.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักในศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
  ๓.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง จากแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 
  ๔.  เพ่ือให้นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีบทบาทหน้าที่ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
          ๕.  เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
  ๖.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
   

๓.  เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับระดับปฐมวัย 
 ด้านปริมาณ  
 -  ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจที่ดี และมีความมั่นใจกล้าแสดงออก 
 -  ร้อยละ  ๘๕ ของผู้เรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริตและประพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา 
 -  ร้อยละ  ๘๕  ของผู้เรียนมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ด้านคุณภาพ 
 -  ผู้เรียนมีพัฒนาตรงตามมาตรฐานด้านผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา 
ผู้เรียนระดับระดับประถมศึกษา 
 ด้านปริมาณ 
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สามแสนสามหมื่นเจ็ดพนับาทถ้วน  

 

 -  ร้อยละ ๘๕  ของผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
 -  ร้อยละ  ๘๕  ของสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ด้านคุณภาพ 

-  สถานศึกษามีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
-  สถานศึกษามีการขับเคลื่อนและด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
-   กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
-   กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
-   กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถสู่ชุมชน 
๕. ประเมินผลการด าเนินงาน 
๖. สรุปผลการด าเนินงาน 
๗.  รายงานผล 

พ.ค. ๕๘ -มี.ค.๕๙ 
พ.ค. ๕๘ -มี.ค.๕๙ 
พ.ค. ๕๘ -มี.ค.๕๙ 

 
พ.ค. ๕๘ -มี.ค.๕๙ 

 นางสาวเสาวลักษณ์  มากล้ า 
นางสาวฐิตา  สมพร 

นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์ 

๕. งบประมาณ 
 งบประมาณด าเนินงานรายการค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุเป็นเงิน  ๑๕๑,๕๐๐ บาท        
รวมรายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
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- กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
- กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถสู่ชุมชน 

๖๗,๖๐๐ 
๓๔,๔๐๐ 
๓๔,๐๐๐ 

 
  ๑๕,๕๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น ๑๕๑,๕๐๐ - - - 

 
๖. การติดตามและประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
๑.ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มองโลก
ในแง่ดี มีความม่ันใจในตนเอง 

-สังเกต 
 

-แบบสังเกต 

๒.ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนรักในศิลปะและวัฒนธรรมไทย -สังเกต -แบบสังเกต 
๓.ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจาก  ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้และสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว 

-การท า
แบบทดสอบ 

-แบบทดสอบวัดผล 

๔.ร้อยละ ๘๕ ของสถานศึกษามีการจัดหลักสูตรให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

-ตรวจสอบคุณภาพ -แบบตรวจสอบ 

๕.ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

-ตรวจสอบคุณภาพ -แบบตรวจสอบ 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-  นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว 
       -  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
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  ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
      ลงชื่อ…………………………………….……   ลงชื่อ……………………….………………….  

(นางสาวเสาวลักษณ์  มากล้ า)          ( นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ  ) 
    ผู้อ านวยการ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ………………….……….………… 
( นายถาวร บุญเกื้อ ) 

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

เรียนรู้ 
มาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๓ , ๑๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานอาคารและสถานที่โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายบดินทร์  ปิ่นทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘– ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
............................................................................................................................. ................................ 
๑.   หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญทางการศึกษาเป็นอย่างมาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญ ในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏใน
จุดเน้น ให้เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence) 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ หมวด ๙ ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา ๖๖ “ ผู้เรียน มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียง
พอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”  
 ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการเรียนรู้ให้
ทันสมัยสามารถรองรับความต้องการของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยด าเนินการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ส าหรับการ
เรียนรู้ 
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 ๒.๒ เพ่ือเพ่ิมตัวกระจายสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทั้งโรงเรียน และเพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ได้ 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนรู้ 
 ๒.๕ เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องคอมพิวเตอร์ 
 ๒.๖ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนใช้ ICT ในการท าสื่อประกอบการสอน 
 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

- ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียน ครู และบุคลากรสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น
ข้อมูลความรู้ได้ 

-  ร้อยละ ๘๕ ของครูและบุคลากร สามารถใช้ ICT ท าสื่อประกอบการสอน 
 ด้านคุณภาพ 

- โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตที่
มีประสิทธิภาพสูง 

-  มีตัวกระจายสัญญาณ WIFI ครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียน 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 



๘๖ 

 

๑. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการ
เรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมครูและบุคลากรใช้ ICT ท าสื่อ 
ประกอบการสอน 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
๗. รายงานผล 

พ.ค.๕๘ 
พ.ค.๕๘ 
พ.ค.๕๘ 

 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
 

มี.ค. ๕๙ 
มี.ค. ๕๙ 
มี.ค. ๕๙ 

นายบดินทร์  ปิ่นทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.  งบประมาณ 
 งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 

บุคลากร 
ด าเนินงาน 

ลงทุน 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 



๘๗ 

 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 
กิจกรรมที่ ๒  พัฒนาระบบสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ ๓  ส่งเสริมการใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ๔  ส่งเสริมครูและบุคลากร
ใช้ ICT ท าสื่อประกอบการสอน 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

- 
 
- 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
- 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 

- 
 
- 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
- 
 
- 

 
รวมทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐ - - ๒๖,๐๐๐ - - 

 
๗. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียน ครู และ
บุคลากรสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูลความรู้ได้ 

- การส ารวจ 

- การสอบถาม 

- การสังเกต 

- แบบส ารวจ 

- แบบสอบถาม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียน 
ร้อยละ ๘๕ ของครูและบุคลากร 
สามารถใช้ ICT ท าสื่อประกอบการสอน 

- การส ารวจ 

- การสอบถาม 

- แบบส ารวจ 

- แบบสอบถาม 
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง 

- ตรวจผลงานนักเรียน 

- การท าแบบทดสอบ 

- แบบตรวจผลงาน  

- แบบทดสอบ 

มีตัวกระจายสัญญาณ WIFI ครอบคลุม
ทั่วทั้งโรงเรียน 

- การส ารวจ 

- การสอบถาม 

- การสังเกต 

- แบบส ารวจ 

- แบบสอบถาม 

- แบบสังเกตพฤติกรรมครูและ
บุคลากร 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียน
ที่มีความรู้ในด้าน ICT มากขึ้น  
 
 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 



๘๘ 

 

 
              ผู้เสนอโครงการ           ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ..............................................                 ลงชื่อ................................................... 
       ( นายบดินทร์  ปิ่นทอง)                     ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 
          ผู้อ านวยการ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

 
 
 
 
 

โครงการ   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๕ 
มาตรฐาน   มาตรฐานที่    ๑๑ , ๑๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวยุพา  กอเงินกลาง, นายเปรม  ร้อยต๊ะ ,  

นายเรืองศักดิ์  ทีคะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘– ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
............................................................................................................................. ....................... 
 
๑.   หลักการและเหตุผล 

“แหล่งเรียนรู้” เป็นสถานที่ไว้ส าหรับศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นๆ ใน
ปัจจุบันสถานที่ส าคัญๆเกิดขึ้นมากมายไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ สถานที่ที่ให้ความส าคัญ
ทางด้านประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น  บ้านไท-ยวน ศูนย์วิทยาศาสตร์ สวนสัตว์ ยังจัดเป็นแหล่งเรียนรู้
ได้ด้วย 

ซึ่งจากเหตุการณ์สังคมในปัจจุบันที่ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  แหล่ง
เรียนรู้จึงเหมาะส าหรับให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นการจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรี ยนรู้ภายใน
สถานศึกษา  จึงมีประโยชน์ต่อผู้เรียนและเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของผู้ศึกษาต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเองได้ 
 ๒.๒  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 ๒.๓  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๒.๔  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าจากเรื่องที่
อ่านได ้



๙๐ 

 

 ๒.๕  เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งและ
สื่อต่างๆรอบตัว 
 ๒.๖  เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

  -   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเองได้ 
 -   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 -   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 -  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  สามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าจากเรื่อง
ที่อ่านได้ 
 -  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีนิสัยรกัการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
และสื่อต่างๆรอบตัว 
 -  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
ด้านคุณภาพ 
 - ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการต่อ
ผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ ๑กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 

 - ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 - มีการบันทึกรักการอ่านสัปดาห์ละ ๑
เรื่อง 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 

นางสาวยุพา กอเงินกลาง 
นายเปรม  ร้อยต๊ะ 
นายเรืองศักดิ์  ทีคะ 
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 - ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการอ่านภายในชั้นเรียน 

 - ครูมีการจัดกิจกรรมห้องสมุด โดยมี
การถามค าถามให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหา
ค าตอบจากการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

 - ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 

 - สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน 

 - รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 

 กิจกรรมท่ี ๒กิจกรรมฟัง พูด อ่าน 
เขียน 

 - มอบหมายให้ครูปฏิบัติกิจกรรมฟัง พูด 
อ่าน เขียน 

 - ครูมีการจัดกิจกรรมฟัง พูด อ่าน เขียน 

 - ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านฟัง พูด 
อ่าน เขียน 

 - ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมฟัง พูด 
อ่าน เขียน 

 - สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมฟัง พูด อ่าน 
เขียน 

 - รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมฟัง พูด 
อ่าน เขียน 

 กิจกรรมที่ ๓กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 

 - มอบหมายให้ครูปฏิบัติกิจกรรม
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 

 - ครูมีการจัดเตรียมหนังสือตามสถานที่
ต่างๆ 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 

 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
ก.ย. ๕๘–  ก.พ. ๕๙ 

 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 

 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
พ.ค. ๕๘– มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
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 - ครูมีการถ่ายภาพกิจกรรม 
- ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมห้องสมุด
เคลื่อนที่ 
- รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 

 กิจกรรมที่ ๔กิจกรรมห้องสมุดนี้มี
ค าถาม 
- มอบหมายให้ครูและนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมห้องสมุดนี้มีค าถาม 
- ครูมีการจัดกิจกรรมห้องสมุดนี้มี
ค าถาม 

 - ครูมีการจัดกิจกรรมการตอบค าถาม
เกี่ยวกับความรู้ในห้องสมุด  

 - ครูจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียน
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการใช้
ห้องสมุดท่ีถูกต้อง 

  
- ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
ห้องสมุดนี้มีค าถาม 
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมห้องสมุดนี้มี
ค าถาม 
- รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
ห้องสมุดนี้มีค าถาม 
กิจกรรมที่ ๕กิจกรรมธรรมชาติเพื่อการ
เรียนรู้ 
- มอบหมายให้ครูปฏิบัติกิจกรรม
ธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้ 

 - ครูจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ  

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
พ.ค. ๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
พ.ค. ๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
พ.ค. ๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
พ.ค. ๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
พ.ค. ๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
พ.ค. ๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
 
 

มี.ค. ๕๙ 
 

มี.ค. ๕๙ 
 

มี.ค. ๕๙ 
 

พ.ค. ๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 

พ.ค. ๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 

พ.ค. ๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



๙๓ 

 

- ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
ธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้ 
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมธรรมชาติ
เพ่ือการเรียนรู้ 
- รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
ธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้ 

พ.ค. ๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 

พ.ค. ๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 

พ.ค. ๕๗ – มี.ค. ๕๙ 

 
๕.  งบประมาณ 
งบประมาณด าเนินงานรายการค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุเป็นเงิน   ๑๐,๕๐๐  บาท รายละเอียด
ดังนี้  

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมฟัง พูด อ่าน เขียน 
กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมห้องสมุดนี้มีค าถาม 
กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้ 

๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,ooo 

- 
- 
- 
- 
- 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๙oo 

- 
๕oo 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๖๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๕oo 

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐ - ๒,๙๐๐ ๗,๖๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ร้อย  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  สามารถสรุปความคิดจาก

เรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเองได้ 
 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  

- - การท าแบบทดสอบ  

- - สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบตรวจผลงาน  

- - แบบทดสอบวัดผล  

- - แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียน 



๙๔ 

 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  

- - การท าแบบทดสอบ  

- - สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบตรวจผลงาน  

- - แบบทดสอบวัดผล  

- - แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  

- - สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบตรวจผลงาน  

- - แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  สามารถน าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าจากเรื่องที่
อ่านได้ 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  

- - การท าแบบทดสอบ  

- - แบบตรวจผลงาน  

- - แบบทดสอบวัดผล 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งและสื่อต่างๆ
รอบตัว 
 

- - ตรวจผลงานนักเรียน  

- - การท าแบบทดสอบ  

- - สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบตรวจผลงาน  

- - แบบทดสอบวัดผล  

- - แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  เรียนรู้รว่มกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน 

- สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนเข้าใจและสามารถน าไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีผลสัมฤทธ์ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 



๙๕ 

 

ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

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

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

 

 
 
 
โครงการ                          พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่  ๖  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการและการประกัน

คุณภาพภายในโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐาน     มาตรฐานที่  ๙  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานฝ่ายบริหาร / บุคลากร  โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิชชุดา  นวลทอง , นางสาวนฤมล  มหิกุล ,  
  นางฉัตรนภา   สุเกตุ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๙ 
............................................................................................................................. ............................. 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างพ่อ แม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา โดยเฉพาะเมื่อ
การเรียนรู้ที่สถานศึกษาและที่บ้านสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือเชื่อมโยงการเรียนรู้ของ
เด็กที่โรงเรียนและที่บ้าน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกันเพราะการเรียนรู้ในยุคนี้ไม่ได้
เกิดข้ึนเฉพาะที่บ้าน โรงเรียน หรือในต าราเท่านั้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียม และสอดคล้องกับแนวนโยบายของ
รัฐบาล 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือให้โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

๒.๒  เพ่ือระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาร่วมกันอย่างมี       

ประสิทธิภาพ 

๒.๓  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจ ระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครองให้ 

เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 

๓.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  



๙๗ 

 

 ร้อยละ ๘๕ มีการบริหารเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา  ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างคุณภาพ 
 ด้านคุณภาพ 
 สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักการ 
จัดการศึกษา 
 
 
 
 
๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 

 

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

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

มี.ค. ๕๘ 
 

พ.ค. ๕๘– ก.พ. ๕๙ 
 

พ.ค. ๕๘– ก.พ. ๕๙ 
พ.ค. ๕๘– ก.พ. ๕๙ 
พ.ค. ๕๘– ก.พ. ๕๙ 

 
มี.ค. ๕๙ 
มี.ค. ๕๙ 

นางสาววิชชุดา นวลทอง 
นางฉัตรนภา     สุเกตุ 
นางสาวนฤมล  มหิกุล 

 



๙๘ 

 

โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
-   กิจกรรม ๑ การประชุม
กรรมการบริหารสถานศึกษา  
-กิจกรรม ๒  ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
-กิจกรรม ๓ เครือข่ายผูป้กครองนกัเรียน 
-  กิจกรรม ๔ จิตอาสาจากโรงเรียนสู่
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 

 
 
 
๖. การติดตามและประเมินผล 
 

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

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา 

นิเทศติดตาม       แบบประเมิน / รายงาน 

ร้อยละ ๘๕  ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับติดตามดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

แบบสอบถาม       แบบประเมิน / รายงาน 



๙๙ 

 

 
  ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ………………………………………   ลงชื่อ………………..…………….……….  
        (นางสาววชิชุดา  นวลทอง)        ( นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ  ) 
           ผู้อ านวยการ 
 

 ผู้อนุมัติโครงการ 
 
         ลงชื่อ…………………………..………………… 
            ( นายถาวร บุญเกื้อ ) 
                                  ผูร้ับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ   ระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การศึกษา

เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
มาตรฐาน   มาตรฐานที่    ๘, ๙, ๑๒, ๑๕ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี , นางสาวสุพิชชา  ยอดสุวรรณ , 

นางสาววนิดา  พุทธศรี  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘–  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๙ 
............................................................................................................................. ............................ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 



๑๐๐ 

 

 การจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด  ครูจะต้องมีศักยภาพในการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตร  และมาตรฐานการศึกษาชาติและโรงเรียน
มีศักยภาพในการบริหารจัดการ  เพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบ  การประกันคุณภาพการศึกษา 
 การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  มีการบริหารจัดการโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐานโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยกลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานงบประมาณ  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส านักงานผู้อ านวยการ  การด าเนินการตาม
แผน/โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือสนองนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 การนิเทศภายในจึงถือเป็นภารกิจหลักท่ีส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้
เป็น ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา  ผู้บริหารการศึกษาใช้เป็นกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน
และช่วยเหลือครูผู้สอนให้ได้ใช้ศักยภาพของตนเอง  ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้ประสบ
ผลส าเร็จทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่
สามารถปรับปรุงคุณภาพนักเรียนได้เต็มศักยภาพ 
 ในการด าเนินงานต่างมุ่งหวังที่จะท างานให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุด  สูญเสีย
ทรัพยากรให้น้อยที่สุด  แต่การด าเนินการใดๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  มักจะประสบกับ
ความไม่แน่นอนตามสภาวะแวดล้อมที่มีอยู่  ดังนั้นความเสี่ยงจึงเป็นภาวะคุกคาม  ปัญหา  อุปสรรค  
และการสูญเสียโอกาสที่จะท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  หากองค์กร
สามารถเข้าไปบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง  ภาวะคุกคาม  ปัญหา  อุปสรรคทั้งหลายที่คาดไว้
อาจก่อให้เกิดโอกาสแนะน าไปสู่นวัตกรรมได้  ทั้งยังเกิด  โอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้การบริการจัดการของกลุ่มงานงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.๒  เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานงบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๒.๓  เพ่ือให้ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 ๒.๔  เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 ๒.๕  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 
๓.เป้าหมาย 
 ๑.  โรงเรียนสามารถด าเนินงานกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๐๑ 

 

๒. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างคล่องตัวและสอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา 

๓. โรงเรียนมีการบริหารงานที่เป็นระบบ 

๔. โรงเรียนมีแบบประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๕. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่ครอบคลุมภารกิจของสถาบันศึกษา 

๖. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่คล่องตัว 

 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการต่อ
ผู้บริหาร 
๒.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔.จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ ๑ นิเทศ 

- ประชุมคณะครูชี้แจงเพ่ือขออนุมัติ
โครงการต่อผู้บริหาร  เพ่ือ
ด าเนินการนิเทศ 

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างและ
ระบบบริหารจัดการ 

- ประชุมคณะด าเนินงาน  แต่งตั้ง
คณะกรรมการอบรมความรู้แก่
คณะคุณครู 

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติต่อ
ผู้บริหารประชุมคณะกรรมการ 
เสนอคาบเวลาเพ่ืออบรมให้ความรู้
แก่คณะคุณครูทุกท่าน 

๑๘  พ.ค. ๒๕๕๘ 
 

๑๘  พ.ค. ๒๕๕๘ 
๑๘  พ.ค. ๒๕๕๘ 
๑๘  พ.ค. ๒๕๕๘ 

๑๘พ.ค. ๕๘– ๓๑ มี.ค. ๕๙ 
 
 
 

๑๘พ.ค.๕๘– ๓๑ มี.ค. ๕๙ 
 
 
 
 

๑๘ พ.ค.๕๘– ๓๑ มี.ค. ๕๙ 
 
 
 
 

 

นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี 
นางสาวสุพิชชา  ยอดสุวรรณ 

นางสาววนิดา  พุทธศรี 
 
 
 



๑๐๒ 

 

กิจกรรมที่ ๔  พัฒนาการควบคุม
ภายในและลดความเสี่ยง 
-   เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร ประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการ  ก าหนด วัน   
เวลา  เพ่ือตรวจสอบเอกสาร ท าการ 
ตรวจสอบ  ประเมินความพ่ึงพอใจของ 
ผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ ๕วันแห่งความส าเร็จ 
-   เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร ประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการ  ก าหนด วัน   
เวลา  เพื่อตรวจสอบเอกสาร ท าการ 
ตรวจสอบ  ประมินความพ่ึงพอใจของ 
ผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้อง 
๕.ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๖.สรุปรายงานด าเนินกิจกรรม 
๗.รายงานผล 

 
๑๘ พ.ค.๕๘– ๓๑ มี.ค. ๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. ๕๘ – มี.ค. ๕๙ 
 
 
 

 
๓๑ มี.ค. ๕๙ 

 
๓๑ มี.ค. ๕๙ 
๓๑ มี.ค. ๕๙ 

 
๕.งบประมาณ  

งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาเป็นเงิน     ๑๖๐,๐๐๐     บาท  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย

(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช่สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ นิเทศ 
กิจกรรมที่ ๒พัฒนาโครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการ 
กิจกรรมที่ ๓พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
กิจกรรมที่ ๔พัฒนาการควบคุมภายใน

๑๕,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๕,๐๐๐ 

- 
- 
 
- 
 
- 

๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๓๕,๐๐๐ 

 



๑๐๓ 

 

และลดความเสี่ยง 
กิจกรรมที่ ๕ วันแห่งความส าเร็จ 

 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

รวม ๑๖๐,๐๐๐ - ๕๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ 

๖.การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. เพ่ือให้การบริการจัดการของกลุ่มงาน
งบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงาน
งบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๓.  เพ่ือให้ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๔.  เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบบริหารและการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
๕.เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

ตรวจผลงาน 
 

ตรวจผลงาน 
 

นิเทศการสอนและตรวจ
ผลงาน 

 
ตรวจผลงาน 

 
ตรวจผลงาน 

แบบประเมินผลงาน 
 

แบบประเมินผลงาน 
 

แบบประเมินผลงาน 
 
 

แบบประเมินผลงาน 
 

แบบประเมินผลงาน 
 

 
๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-  โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

-  ครู และบุคลากร มีการพัฒนาในด้านความรู้ความสามารถ โดยสามารถน ามาใช้ใน

ชีวิตประจ าวันร่วมกับนักเรียนได้ 

 
๘.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
   
  ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ  
 



๑๐๔ 

 

        ลงชื่อ…………………………………….….   ลงชื่อ………………………………..…….. 
   (นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี)         (นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ) 

                        ผู้อ านวยการ 
     

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

    ลงชื่อ…………………..……………….. 
                      (นายถาวร  บุญเกื้อ) 
           ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 

 
 
 
โครงการ พัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้  อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

และสื่อสารได้ 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๓ , ๔ , ๕ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี , นางลาวัณย์  แสงภักดี ,  

นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
............................................................................................................................. ................................ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันพบว่าปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยเกิดจากประเด็นส าคัญ คือ นักเรียนมี
ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เป็นจ านวนมาก ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะการอ่านเป็นพ้ืนฐานและหัวใจหลักของการศึกษาใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายปฎิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน โดยประกาศนโยบายเร่งด่วนที่จะลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา และก าหนดมาตรการที่จะท าให้สถานศึกษาปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 



๑๐๕ 

 

 ๒.๑   เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่าน เขียนค าพ้ืนฐานของแต่ละชั้นเรียนได้ 
 ๒.๒   เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 ๒.๓   เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

๒.๔   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนานวัตกรรมการสอนในการแก้ปัญหาการอ่าน 
การเขียน 
 
๕. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
-   ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ สามารถอ่านออกเขียนได้ 
-   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ สามารอ่านออกเขียนได้และสื่อสารได้ 
-   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สามารอ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้ 
-   นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มีความเข้าใจในการอ่าน และสามารถตอบค าถามได้ 

ด้านคุณภาพ 
-   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ สามารถอ่านออก เขียนได้ สื่อสารได้  มีความรู้และ

ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
-   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง  สื่อสารได้  มีความรู้

และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 

  
๖. กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑.เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการต่อ
ผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
-  ส ารวจและเก็บข้อมูลนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงด้านการอ่าน เขียน 
สื่อสารภาษาไทย 
-  กิจกรรมการอ่าน และเขียนค า

พ.ค.๕๘ 
 

พ.ค.๕๘ 
 

พ.ค.๕๘ 
พ.ค.๕๘ – มิ.ย. ๕๘ 

 
 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
 

นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี 
นางลาวัณย์  แสงภักดี 

นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์ 



๑๐๖ 

 

พ้ืนฐาน 
-  กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
-  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใน
ห้องเรียน (จัดมุมรักการอ่าน) 
-  กิจกรรมเล่าข่าวประจ าวัน 
-  กิจกรรมพี่สอนน้อง เพ่ือนสอน
เพ่ือน 
-  กิจกรรมคลินิกภาษา 
-  กิจกรรมจดหมายสื่อภาษา 
-  กิจกรรมส่งเสริมการเขียนเรื่อง
จากภาพ เรียงความ ย่อความและ
สรุปความ 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗. รายงานผล 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
 

พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 
พ.ค.๕๘– มี.ค. ๕๙ 

 
 

มี.ค. ๕๙ 
 

มี.ค. ๕๙ 
มี.ค. ๕๙ 

 
 
 
 
 
 
๕.  งบประมาณ 

งบประมาณจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาเป็นเงิน  ๑๐,๕๐๐  บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

 
งบที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 

บุคลากร 
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 



๑๐๗ 

 

๑.  ส ารวจและเก็บข้อมูลนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงด้านการอ่าน เขียน สื่อสาร
ภาษาไทย 
๒.  กิจกรรมการอ่าน และเขียนค า
พ้ืนฐาน 
๓.  กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
๔.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใน
หอ้งเรียน (จัดมุมรักการอ่าน) 
๕.  กิจกรรมเล่าข่าวประจ าวัน 
๖.  กิจกรรมพ่ีสอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน 
๗.  กิจกรรมคลินิกภาษา 
๘.  กิจกรรมจดหมายสื่อภาษา 
๙.  กิจกรรมส่งเสริมการเขียนเรือ่งจาก
ภาพ เรียงความ ย่อความและสรปุความ 

๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

- 
 
 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
- 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
- 
- 
 

๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

- 
 
 
- 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 

 
- 
- 
 

๕๐๐ 
- 
- 
 

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐ - - ๑๐,๕๐๐ - 

 
๖.  การติดตามและประเมินผล 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 
๓ สามารถอ่านออกเขียนได้ 
 

- ทดสอบการอ่าน การเขียน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบทดสอบการอ่าน การเขียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – 
๓    สามารอ่านออกเขียนได้และ
สื่อสารได้ 
 

- ทดสอบการอ่าน การเขียน 

- ผลงาน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบทดสอบการอ่าน การ
เขียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – 
๖    สามารอ่านคล่อง เขียนคล่อง
และสื่อสารได้ 
 

- ทดสอบการอ่าน การเขียน 

- ผลงาน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบทดสอบการอ่าน การ
เขียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 



๑๐๘ 

 

นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
มีความเข้าใจในการอ่าน และ
สามารถตอบค าถามได้ 

- ผลงาน 

- การสอบถาม 

- ทดสอบ / สอบระหว่างภาค / 
สอบปลายภาค 

- แบบทดสอบ KPA 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา สามารถอ่านออก 
เขียนได้ และสื่อสารได้ทุกคน 
 ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา สามารถอ่านออก 
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้ทุกคน 

 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 

        ลงชื่อ..............................................   ลงชื่อ................................................... 
    (นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์)          (นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ) 

      ผู้อ านวยการ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นายถาวร   บุญเกื้อ) 
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 

 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลบุญเกื้อวิทยำ 

ที่  ๑๙  / ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

 

                    ด้วยโรงเรียนอนุบำลบุญเกื้อวิทยำมีกำรจัดท ำโครงกำรและกิจกรรม ตำมจุดเน้นที่สนองกล

ยุทธ์ของสถำนศึกษำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งบุคลำกร ให้มีหน้ำที่

รับผิดชอบต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 ๑.๑  นำยถำวร     บุญเกื้อ          ผู้รับใบอนุญำต/ ผู้จัดกำร 

๑.๒  นำงสุพรรณนิกำร์    บุญเกื้อ         ผู้อ ำนวยกำร 

๑.๓  นำยหรรษธร   บุญเกื้อ  ผู้ช่วยผู้จัดกำร 

๑.๔  นำยต่อศักดิ์        เทศแก่น        ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร / หัวหน้ำฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 

๑.๕  นำงสำวกรกนก     บัวศิลำ          ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร / หัวหน้ำฝ่ำยธุรกำร / กำรเงิน 

๑.๖   นำงสำวสุพิชชำ   ยอดสุวรรณ หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรระดับปฐมวัย 

๑.๗  นำงสำวนวพร   จันทวงษ ์ หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรระดับประถมศึกษำ / หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำร 

  นักเรียน /  

 มีหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนและให้ค ำปรึกษำ / ติดตำม / ตรวจสอบเอกสำรในเรื่องต่ำง ๆ 

 

๒. แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

๒.๑  โครงการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน   มี ๓  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑.  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน Project Apporach 

๒. กิจกรรมกำรใช้แผนที่ควำมคิด Mind mapping 

๓. กิจกรรมกำรใช้ค ำถำม ๕ W / ๑ H  

ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

๑. นำงสำวนวพร  จันทวงษ์ 

๒. นำงสำวนลินทิพย์  กันหำ 



 

๒.๒   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  มี ๗  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมกำรแปรงฟัน 

๒. กิจกรรมกำรตรวจสุขภำพ 

๓. กิจกรรมลูกบุญเก้ือไม่กินหวำน 

๔. กิจกรรมบุญเกื้อสีขำว  (D.A.R.E) 

๕. กิจกรรมกีฬำสี 

๖. กิจกรรมกีฬำสอนว่ำยน้ ำ 

๗. กิจกรรมวันเด็ก 

ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

๑. นำงสุภำภรณ์   ใจห้ำว    

๓. นำงสำวชนัฏดำ   แย้มวำจำ 

๒.๓   โครงการพัฒนาความพร้อมปฐมวัย  มี ๗ กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย 

๒. กิจกรรมหนูน้อยคนกล้ำ 

๓. กิจกรรมนักส ำรวจตัวจิ๋ว 

๔. กิจกรรมหนูน้อยนักคิด 

๕. กิจกรรมจิตกรน้อย 

๖. กิจกรรมจิตอำสำตัวน้อย 

๗. กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

๑. นำงสำวนิชำพร   ไพรอุบล 

๒. นำงสำวน้ ำทิพย์  ฮ่อสกุล 

 ๒.๔   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  มี ๙ กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  ๑. กิจกรรมกลุ่มสำระวิชำภำษำไทย 

  ๒. กิจกรรมกลุ่มสำระวิชำคณิตศำสตร์ 

  ๓. กิจกรรมกลุ่มสำระวิชำวิทยำศำสตร์ 

  ๔. กิจกรรมกลุ่มสำระวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

  ๕. กิจกรรมกลุ่มสำระวิชำสุขศึกษำ และพลศึกษำ 

  ๖. กิจกรรมกลุ่มสำระวิชำศิลปะ 



 

  ๗. กิจกรรมกลุ่มสำระวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

  ๘. กิจกรรมกลุ่มสำระวิชำภำษำต่ำงประเทศ 

  ๙. กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ O-Net 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑. นำงสำวนวพร       จันทวงษ์ 

 ๒.๕   โครงการสืบสานวัฒนธรรม มี ๕ กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  ๑. กิจกรรมวันลอยกระทง 

  ๒. กิจกรรมกำรแต่งกำยโดยใช้ผ้ำไทยท้องถิ่น 

  ๓. กิจกรรมภำษำถ่ินชวนฟัง 

  ๔. กิจกรรมประเพณีวันสงกรำนต์ 

  ๕. กิจกรรมประเพณีตักบำตรดอกไม้ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑. นำงวัชรีวรรณ   แสงทอง 

๒.๖   โครงการเด็กไทยวิถีพุทธ มี ๕ กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

  ๑. กิจกรรมอังคำรบุญ 

  ๒. กิจกรรมลูกบุญเก้ือมำรยำทงำม 

  ๓. กิจกรรมสวดมนต์และอบรมคุณธรรมทุกวันศุกร์ 

  ๔. กิจกรรมนักธรรมน้อย 

  ๕. กิจกรรมสวดมนต์ยำมเช้ำ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑. นำงสำวศศิมำภรณ์    มังคละ 

๒.๗   โครงการวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มี ๖  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมสภำนักเรียน  

๒. กิจกรรมเกษตรกรน้อย 

  ๓. กิจกรรมบันทึกควำมดี 

  ๔. กิจกรรมประหยัดน้ ำประหยัดไฟลดโลกร้อน 

  ๕. กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๖. กิจกรรมลูกเสือพอเพียง 

๗. กิจกรรมแม่ค้ำตัวจิ๋วมหกรรมมือสอง 



 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

๑. นำงสำวมำธวี  อนุเพชร 

              ๒.๘   โครงการวันส าคัญ  มี ๗  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมวันวิสำขบูชำ   

  ๒. กิจกรรมวันไหว้ครู 

  ๓. กิจกรรมวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 

๔. กิจกรรมวันแม่ 

๕. กิจกรรมวันพ่อ 

๖. กิจกรรมวันมำฆบูชำ 

๗. กิจกรรมวันปิยมหำรำช 

๘. กิจกรรมวันภำษำไทย / วันสุนทรภู่ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

 ๑. นำงลำวัณย์   แสงภักดี 

 ๒. นำงสำวฐิติรัตน์  วงษ์นิล 

๒.๙    โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศมี ๖  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรม Impromptu Speech 

๒. กิจกรรม Spelling Bee 

  ๓. กิจกรรม Story Telling 

  ๔. กิจกรรม Cross word 

  ๕. กิจกรรม Multi Skills 

  ๖. กิจกรรม Chinese Speech 

             ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

 ๑. นำงเพ่ิมสุข     รุยำพร 

 ๒. นำงสำวศิริพร   เทศแก่น 

 ๓. นำยสุภี  เบ้ำทอง 

 ๒.๑๐   โครงการ Foreign Language  มี ๘  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

  ๒. กิจกรรม English Communication in Classroom 



 

  ๓. กิจกรรม English Today 

  ๔. กิจกรรมภำษำต่ำงประเทศหน้ำเสำธง 

  ๕. กิจกรรมคลินิกภำษำ 

  ๖. กิจกรรม ASEAN DAY CAMP 

  ๗. กิจกรรมวันคริสต์มำส 

  ๘. กิจกรรม English Camp 

  ๙.  กิจกรรมจัดแถว ๓ ภำษำ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

 ๑. นำงเพ่ิมสุข     รุยำพร 

 ๒. นำงสำวศิริพร   เทศแก่น 

 ๓. นำยสุภี  เบ้ำทอง 

 ๔. นำงสำววรำงค์รัตน์  ปำโน 

๒.๑๑   โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มี ๘  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมกำรอบรมและกำรวัดประเมินผลกำรเรียนรู้ 

  ๒. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

  ๓. กิจกรรมกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่ครูและบุคลำกร 

  ๔. กิจกรรมวันครู 

  ๕. กิจกรรมกำรผลิตสื่อและใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ 

  ๖. กิจกรรมกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 

  ๗. กิจกรรมกำรขอรับใบประกอบวิชำชีพครู 

  ๘. กิจกรรมขยำยผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 

๙. กิจกรรมเชิญกูรู สู่องค์กร 

๑๐.กิจกรรมอบรมและพัฒนำคุณภำพครู 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

 ๑. นำงเนตรชนก     ดวงจันทร์ 

 ๒. นำงสำวรัญชิดำ  มูลประถม 

 ๓. นำงสำวรุจิรำ    พวงทอง 

 ๒.๑๒   โครงการโลกกว้างทางการศึกษา มี ๔  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  ๑. กิจกรรมทัศนศึกษำนอกสถำนที่ 



 

  ๒. กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

  ๓. กิจกรรมจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

  ๔. กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถสู่ชุมชน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

๑. นำงสำวเสำวลักษณ์   มำกล้ ำ 

๒. นำงสำวฐิตำ        สมพร 

๓. นำงสำวสุรีรัตน์      อินทรักษ์ 

 ๒.๑๓   โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้  มี ๔  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมพัฒนำระบบเครือข่ำยไร้สำย 

  ๒. กิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

  ๓. กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรเรียนรู้ 

  ๔. กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลำกรใช้ ICT ท ำสื่อประกอบกำรสอน 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

                     ๑. นำยบดนิทร์  ปิ่นทอง 

๒.๑๔   โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษามี ๕  กิจกรรม

ดังต่อไปนี้ 

  ๑. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 

  ๒. กิจกรรมนักวิทยำศำสตร์น้อย 

  ๓. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 

  ๔. กิจกรรมห้องสมุดนี้มีค ำถำม 

  ๕. กิจกรรมธรรมชำติเพ่ือกำรเรียนรู้ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

๑. นำงสำวยุพำ       กอเงินกลำง 

๒. นำยเปรม           ร้อยต๊ะ 

๓. นำยเรืองศักดิ์    ทีคะ 

 ๑.๑๕   โครงการพัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษามี ๔  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  ๑.  กิจกรรมประชุมกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

  ๒.  กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 

  ๓.  กิจกรรมจิตอำสำโรงเรียนสู่ผู้ปกครอง 



 

  ๔.  กิจกรรมเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

๑. นำงฉัตรนภำ   สุเกตุ 

๒. นำงสำววิชชุดำ    นวลทอง 

๓. นำงสำวนฤมล   มหิกุล 

 ๑.๑๖   โครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพมี ๔  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  ๑. กิจกรรมพัฒนำโครงสร้ำงและระบบบริหำรจัดกำร 

  ๒. กิจกรรมนิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบ 

  ๓. กิจกรรมพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน 

  ๔. กิจกรรมกำรควบคุมภำยในและลดควำมเสี่ยง 

  ๕. กิจกรรมวันแห่งควำมส ำเร็จ 

 ผู้รับผดิชอบโครงการ  

๑. นำงสำวญำณิศำ   วิเศษศรี 

๒. นำงสำวสุพิชชำ   ยอดสุวรรณ 

๓. นำงสำววนิดำ  พุทธศรี 

 ๑.๑๗    โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้  อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้มี  ๘   

  กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  ๑. ส ำรวจและเก็บข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้ำนกำรอ่ำน เขียน สื่อสำรภำษำไทย 
๒. กิจกรรมกำรอ่ำน และเขียนค ำพ้ืนฐำน 
๓. กิจกรรมบันทึกรักกำรอ่ำน 
๔. กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนภำยในห้องเรียน (จัดมุมรักกำรอ่ำน) 
๕. กิจกรรมเล่ำข่ำวประจ ำวัน 
๖. กิจกรรมพี่สอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน 
๗. กิจกรรมคลินิกภำษำ 
๘. กิจกรรมจดหมำยสื่อภำษำ 
๙. กิจกรรมส่งเสริมกำรเขียนเรื่องจำกภำพ เรียงควำม ย่อควำมและสรุปควำม 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

๑. นำงสำวญำณิศำ   วิเศษศรี 

๒. นำงลำวัณย์  แสงภักดี 

๓. นำงสำวสุรีรัตน์  อินทรักษ์ 



 

 

 มีหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร /กิจกรรม กำรจัดท ำเอกสำรตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ขอให้คุณครูทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัดและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่     ๖   พฤษภำคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่   ๖  พฤษภำคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘     

 

 

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

                                                                              (  นำยถำวร  บุญเกื้อ  ) 

                                                                           ผู้รับใบอนุญำต/ผู้จัดกำร 



 


