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โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

ก แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

ค ำน ำ 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันเตรียม

อนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  โรงเรียนตระหนักถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในเรื่องการให้การศึกษา

และการพัฒนาเด็กเป็นอย่างดี ได้ใช้ความรู้ความสามารถต่าง ๆ ในการด าเนินการอันท่ีจะท าให้นักเรียน

บรรลุจุดมุ่งหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และนโยบายท่ีส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

ฉะนั้น โรงเรียนจึงจัดท าแผนปฏิบัติการขึ้นเพื่อให้สนองกลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหารการปฏิบัติงานของครูและการติดตาม

ประเมนิผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยได้รวบรวมโครงการและกิจกรรมต่างๆ มาบรรจุใน

แผนปฏิบัติการประจ าปีครั้งนี้ 

เอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีต้องขอขอบพระคุณ  อาจารย์สมบัติ  เนตรสว่าง  

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ ต าแหน่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ท่ีให้ค าปรึกษาช้ีแนะ  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้การสนับสนุน และร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา

ในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

(นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

ข แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

สำรบญั 

เร่ือง                  หน้ำ 

 

ค าน า           ก 
สารบัญ                    ข – ค 
 

๑. ประวัติโรงเรียน 

- สภาพทั่วไปของโรงเรียน       ๑ 

- โครงสร้างพื้นฐาน        ๒  

- แหล่งวัฒนธรรม / แหล่งเรียนรู ้      ๒ 

- แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น        ๒ 
 

๒. ข้อมูลพื้นฐาน          

- แผนผังอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์     ๕ 

- จ านวนนักเรียน และการจัดช้ันเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒    ๖ 

- จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา      ๗ 

- โครงสร้างการบริหาร        ๑๐ 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์      ๑๑ 

ปรัชญา ค าขวัญ สีประจ าโรงเรียน อักษรย่อ      
- ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒     ๑๓ 

 

๓. โครงการตามจุดเน้นสนองกลยุทธ์ของสถานศึกษา ๖ กลยุทธ์     

  ระดับการศึกษาปฐมวัย        ๑๕ 
- โครงการหนูน้อยสุขภาพดี       ๑๙ 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัย    ๒๒ 

- โครงการหนูน้อยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     ๒๖ 

- โครงการปฐมวัยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ๓๐ 

- โครงการภาษาพาสนุก        ๓๔ 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย     ๓๗ 

- โครงการโลกกว้างทางการศึกษา      ๔๑ 

- โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ      ๔๕ 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

ค แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

สำรบญั (ต่อ)  

เร่ือง                   หน้ำ 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน       ๔๙ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ๕๔ 

- โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน     ๕๘ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาไทย     ๖๒ 

- โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศสู่สากล    ๖๖ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    ๗๐ 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ      ๗๔ 

- โครงการเด็กไทยวิถีพุทธ       ๗๗ 

- โครงการเด็กไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     ๘๑ 

- โครงการวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง     ๘๕ 

- โครงการโลกกว้างทางการศึกษา      ๘๙ 

- โครงการพัฒนาระบบ  ICT  เพื่อการเรียนรู ้     ๙๓ 

- โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ      ๙๗ 

ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

ประวัติโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
อ าเภอเสาไห้  จังหวดัสระบุรี  

 
๑. ประวัติโรงเรียน 

สภาพทั่วไปของโรงเรียน 
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี   ต้ังอยู่เลขท่ี  ๒๗/๓  หมู่   ๒   
ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้   จังหวัดสระบุรี   รหัสไปรษณีย์   ๑๘๑๖๐   โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๙๑๓๔๕ ,             
๐๖๓-๑๔๘๒๗๖๗   เปิดสอนเมื่อ  ๑๖  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยมีนายถาวร  บุญเกื้อ ด ารงต าแหน่ง
ผู้รับใบอนุญาต /  ผู้ จัดการ   นาง สุพรรณนิการ์   บุญ เกื้ อ   ด ารงต าแหน่ ง ผู้อ านวยการ และ                           
นายหรรษธร   บุญเกื้อ   ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ  เปิดสอนต้ังแต่ ระดับช้ันเตรียมอนุบาล              
ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๕๐ ตารางวา 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาต้ังอยู่ในเขต

เทศบาลต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี   
 ทิศเหนือ ติดกับโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 
 ทิศใต้  ติดสนามกีฬาโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 
 ทิศตะวันออก ติดทางหลวงสายสมุหฯ – ป๊อกแป๊ก 
 ทิศตะวันตก ติดกับโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”  
 ลักษณะภูมิประเทศของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาอยู่ในเขตเทศบาล  ประชากรในเขตบริการ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  และเกษตรกรรม  ได้แก่  ท าสวน  ท าไร่  เล้ียงสัตว์  รับจ้าง การคมนาคม
ขนส่งและการส่ือสารสะดวกสบาย 
 

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

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม  ถึง  กลางเดือนกุมภาพันธ์   
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงสร้างพื้นฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาต้ังอยู่ในเขตเทศบาล  การคมนาคมขนส่งสะดวก  มีรถโดยสาร-รถตู้
ประจ าทาง  มีระบบไฟฟ้า  ระบบประปาของส่วนภูมิภาค  มีโทรศัพท์ในการส่ือสารและโทรคมนาคม  
สะดวก  มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ 
  

แหล่งวัฒนธรรม / แหล่งเรียนรู้ 
โรงเรียนต้ังอยู่ ในเขตเทศบาลใกล้สถานท่ีราชการ  ประชากรส่วนใหญ่มี เ ช้ือชาติไทย                        

พูดส่ือสารด้วยภาษาไทย  สภาพภูมิศาสตร์เป็นทุ่งนา  การคมนาคมสะดวกติดถนนใหญ่   ประกอบด้วย
หน่วยงานราชการ  ธนาคาร  ตลาด  ด้านศาสนา  วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ชาวอ าเภอเสาไห้ส่วนใหญ่        
นับถือศาสนาพุทธ  สถานท่ีส าคัญของอ าเภอเสาไห้  ได้แก่ วัดสมุหประดิษฐาราม ( อารามหลวงช้ันตรี )     
วัดสูง ( สูงสง่าวิทยาคาร )   ซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานเสาแม่นางตะเคียน  ต านานเสาร้องไห้  ซึ่งเป็นท่ีมาของ
อ าเภอเสาไห้  วัดเขาแก้ววรวิหาร ( อารามหลวง )   วัดอัมพวัน  วัดพะเยาว์  ซึ่งเป็นวัดท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปทองค า ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวน  ตลาดน้ าบา้นต้นตาล  ตลาดน้ าลาวเวียง ตลาด ๑๐๐ปี  
ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมศิลปวัฒนธรรม  การด ารงชีวิตของคนท้องถิ่น มีผู้มาศึกษาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก
และจังหวัดก าหนดให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี           
มีผลิตภัณฑ์ของอ าเภอเสาไห้  คือ ข้าวเสาไห้  ผ้าพื้นเมืองทอมือ  กระยาสารท  ข้าวเม่า  ข้าวตอก ขนมกง  
ผัดหมี่ไท-ยวน  เป็นต้น 

ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยคือ  ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน  (สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ ) ประเพณีสงกรานต์สรงน้ าเสานางตะเคียน ,  ประเพณีไท – ยวน และประเพณี                
กวนข้าวทิพย์ 

 
แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน 

วัดเขาแก้ววรวิหาร 
วัดเขาแก้ววรวิหาร ต้ังอยู่ ท่ีต าบลต้นตาลทางฝ่ังขวาของแม่น้ าป่าสัก ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ

ประมาณ ๖ กิโลเมตรในสมัยท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จประพาสหัวเมืองเมื่อถึงอ าเภอ
เสาไห้ ได้โปรดเกล้าฯ บูรณปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้และสถาปนาเป็นพระอารามหลวงมีค าเล่าลือกันว่าวันดีคืนดี
จะเห็นดวงแก้วสุกสว่างเหนือวิหารวัดเขาแก้วถือว่าเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ท่ีบรรจุ              
ในองค์พระเจดีย์ ในเจดีย์ปรางค์ ๕ ยอดองค์เล็กซึ่ง ต้ังอยู่ระหว่างหอระฆังและเจดีย์องค์ใหญ่เป็น                 
ท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ และพระพุทธบาทซึ่งล้วนมีลักษณะงดงาม 
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๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

บ้านเขาแก้ว 
 บ้านเขาแก้ว หรือท่ีเรียกว่า “หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวน” เป็นเรือนไม้ทรงไทยท่ีมีอายุประมาณ 
๘๐-๑๐๐ ปีเจ้าของบ้านคือ อาจารย์ทรงชัย   วรรณกุล ได้จัดแสดงเป็น  “ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน                
ไท-ยวน” โดยรวบรวมภาชนะ อาวุธ เครื่องมือท ามาหากินและผ้าทอลายโบราณท่ีมีอายุกว่าร้อยปี ได้แก่   
ผ้ามุกยกดอก ผ้าลายขิด ผ้าจกบรรยากาศภายในร่มรื่นเย็นสบาย  
 
วัดจันทบุรี 

วัดจันทบุรี ต้ังอยู่ท่ีบ้านเมืองเก่า หมู่ ๖ ต าบลเมืองเก่าห่างจากท่ีว่าการอ าเภอไปประมาณ ๑ 
กิ โลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ วัดอยู่ทางขวามือมีป้าย ช้ีทาง เข้าวัดอย่าง ชัดเจน                            
ส่ิงท่ีน่าชมคือพระอุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖สมัยรัชกาลท่ี ๓ มีลักษณะก่ออิฐถือปูน หลังคาจ่ัว          
ช่อฟ้า ใบระกาหน้าบันประดับลายปูนปั้นและเครื่องถ้วยภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยเดียวกับพระ
อุโบสถซึ่งยังสมบูรณ์อยู่และงดงามมากเป็นรูปเทพชุมนุม และพุทธประวัต ิ
 
วัดพะเยาว์ 

วัดพะเยาว์ ต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น้ าป่าสัก ต าบลศาลารีไทยเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปทองค า              
สมัยกรุงศรีอยุธยา มีพุทธลักษณะท่ีงดงามพระวรกายสมสัดส่วน สง่างาม เป็นพระพุทธรูปประทับ นั่งปาง
สมาธิแบบขัดสมาธิราบหน้าตักกว้าง ๑๑๐ เซนติเมตร สูง ๑๗๐ เซนติเมตร พระพักตร์กลม พระโอษฐ์ยิ้ม
ยอดเศียรเปลวอุนาโลม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์
พระองค์ใดพระองค์หนึ่งใน ๒ พระองค์ คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒     
เมื่อเสียกรุงครั้งท่ี ๒พ.ศ.๒๓๑๐ ชาวบ้านท่ีอพยพหนีพม่าได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาและลงรักพอกปูนปิดองค์
พระประดิษฐานไว้ท่ีวัดร้างแห่งหนึ่งในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาชาวบ้านได้อัญเชิญ               
มาเป็นพระประธานท่ีวัดอุทิศสโมสรก่อนจะอัญเชิญมาประดิษฐานท่ีวัดพะเยาว์มีพระบวชนาคผู้หนึ่ง
สังเกตเห็นรอยรักแทรกอยู่ระหว่างปูนท่ีฉาบไว้จึงให้ชาวบ้านช่วยกันกะเทาะปูนออกมาพบว่าเป็นทอง                
ท้ังองค์กรมศิลปากรตรวจสอบปรากฏว่าเป็นโลหะท่ีมีทองค าผสมอยู่ถึง ๗๐ % ชาวบ้านจึงเรียกว่า “หลวง
พ่อทองค า” ปัจจุบันได้มีผู้ศรัทธาพร้อมใจกันสร้างวิหารจัตุรมุขขึ้นไว้เพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป
ทองค าองค์นี้ให้เป็นสง่าราศีและเป็นท่ีเชิดหน้าชูตาแก่ชาวเมืองสระบุรีสืบไป 
 
วัดสมุหประดิษฐาราม 

วัดสมุหประดิษฐาราม ต้ังอยู่ท่ีต าบลสวนดอกไม้ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอประมาณ ๒ กิโลเมตร               
พระอุโบสถสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐  ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องคาวีสวยงามมากพระประธานใน
พระอุโบสถอัญเชิญมาจากเมืองเก่าสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปส าริดปิดทองปางมารวิชัย และยังเป็นท่ี
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๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
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ประดิษฐานพระโมคคัลลาพระสารีบุตร อัครสาวกซ้ายขวาในเดือนกันยายนของทุกปีจะมีการแข่งขันเรือยาว
ประเพณีท่ีวัดแห่งนี้ 
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าต าบลบ้านต้นตาล 

ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าต าบลบ้านต้นตาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มสตรีท่ีว่างงานเพื่อใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ท่ีครบวงจรส าหรับ
เยาวชนและบุคคลท่ัวไปโดยผ้าท่ีทอมีหลายแบบ ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าพื้น ผ้าส่ีเขาผ้าลายดอกพิกุลซึ่งเป็นลาย
แบบโบราณของคนไท-ยวน การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑เล้ียวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 
๓๓๔๑จนถึงบ้านปากบางให้เล้ียวเข้าทางเดียวกับวัดต้นตาล ศูนย์จะอยู่ใกล้กับวัด 
 
เสาร้องไห ้

เสาร้องไห้ ต้ังอยู่ ในศาลนางตะเคียนทอง ณ วัดสูง ต าบลเสาไห้ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ              
เสาไห้ประมาณ ๕๐๐ เมตร ริมทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑เป็นเสาไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ โดยถือกันว่า             
เป็นเจ้าแม่เพราะส่ิงของท่ีน าไปบูชาล้วนเป็นของสตรีท้ังส้ิน มีต านานเล่ากันว่าเมื่อ ครั้งสร้างกรุงเทพฯ               
เป็นราชธานี ได้มีการเกณฑ์เสาจากหัวเมืองต่าง ๆเพื่อคัดเลือกเสาท่ีมีลักษณะงดงาม  เพื่อจัดเป็นเสาเอก
ทางเมืองสระบุรีได้จัดส่งเสาต้นหนึ่งท่ีมีลักษณะงดงามมากล่องลงมาตามล าน้ าป่าสักแต่มาถึงกรุงเทพฯ             
ช้าไปเล็กน้อย และได้มีการคัดเลือกเสาเอกไปก่อนแล้วจึงได้เป็นเสารอง  ซึ่งถ้าเสาต้นนี้มาทันเวลาก็ต้องได้
เป็นเสาเอกอย่างแน่นอนเพราะมีลักษณะใหญ่ และสวยงามมากด้วยความยาว ๑๓ เมตร กว้าง ๐.๗๕ เมตร
เสาต้นนี้จึงเกิดความเสียใจลอยทวนน้ ากลับข้ึนมาจมลง ณ ต าบลแห่งนี้อยู่ประมาณ ๑๐๐ กว่าปี เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๐๑  ได้มีชาวบ้านน าขึ้นจากน้ าไปไว้ที่ศาลหน้าพระอุโบสถวัดสูง 

จนถึงปัจจุบันนี้พอตกเวลากลางคืนชาวบ้านมักได้ยินเสียงร้องไห้ จึงได้ให้ช่ือต าบลนี้ว่าต าบล            
เสาร้องไห้ และได้กลายเป็น "อ าเภอเสาไห้" ในปัจจุบัน และในวันท่ี ๒๓เมษายนของทุกปีจะมีประเพณี          
สรงน้ านางตะเคียน  ณ บริเวณหน้าอุโบสถวัดสูง 

 
เบญจสุทธิคงคา 

เบญจสุทธิคงคา น้ าศักด์ิสิทธิ์จากแม่น้ าสายส าคัญ ๕ สายท่ีไหลผ่านบริเวณอ าเภอเสาไห้                       
ได้ถูกน ามาใช้เป็นน้ าในพิธีถือน้ าพิพัฒสัตยาอันศักด์ิสิทธิ์ ต้ังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จวบจนถึงปัจจุบันเมื่อครั้นเสด็จประพาสทางชลมารคได้แวะลงสรงน้ า ณ ท่าราช  ทรงพอ                
พระราชหฤทัยสายน้ าท่ีเย็น ลึกและนิ่งจึงมีพระราชประสงค์ให้น าน้ าบริเวณนี้ไปท าพิธีพุทธาภิเษกท่ีวัด           
พระพุทธบาทก่อนจะน าไปใช้พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกรวมถึงพิธีศักด์ิสิทธิ์ต่าง ๆ ในพระราชวัง             
โดยก าหนดให้น าน้ าจากแม่น้ า ๕ สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา (จากจังหวัดอ่างทอง)   แม่น้ าเพชรบุรี             
(จากจังหวัดเพชรบุรี)  แม่น้ าราชบุรี (จากจังหวัดสมุทรสาคร)  แม่น้ าบางปะกง (จากจังหวัดนครนายก) และ
แม่น้ าป่าสัก (จากจังหวัดสระบุรี)อันเป็นท่ีมาของ “เบญจสุทธิคงคา” 
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๕ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
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การแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มน้ าป่าสัก 
การแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มน้ าป่าสัก จัดขึ้นเป็นประเพณี ณบริเวณท่าน้ าหน้าท่ีว่าการอ าเภอ

เสาไห้ทุกปีในวันเสาร์-อาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน โดยเชิญเรือยาวจากจังหวัดต่าง ๆ แบ่งประเภท
ของเรือเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ เรือยาวใหญ่  ๕๖ ฝีพาย, เรือ ๓๐ ฝีพาย, ๑๒ ฝีพาย และ ๑๐ ฝีพาย       
เข้าแข่งขันหาผู้ชนะเลิศถือว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นอย่างหนึ่ง 
 

๒. ข้อมูลพื้นฐาน 
อาคารเรียนอาคารประกอบการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลานเอนกประสงค ์

ห้องคอมพิวเตอร์ 

ทางเข้า ทางออก 

 
 

อาคารพิเลิศ 

 
 

อาคารบุญเกื้อ 

ห้องอ านวยการ 

อาคารอนุบาล 

บ้านพัก 

โรงครัว 

 
เตรียม
อนุบาล 

ศาลพระพรหม 

เสาธง 

 
 
 
ลานเอนกประสงค์ / 

สนามฟุตซอล 

สนามเด็กเล่น 

 
 
 
 
 

อาคารเอนกประสงค์ / โรงอาหาร 

ห้องพักครู ๑  

 
สระว่ายน้ า 

อาคาร
สุพรรณิการ์ 

ห้องพักครู ๒ 

 

แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 

 
 
 
 

ลานเอนกประสงค์ 

ห้องธุรการ 

ลานอเนกประสงค ์

ห้องวิทย์ฯ 
แปลงผัก 

เวที 

ถนนสมุหะ-ป๊อกแป๊ก 
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๖ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

จ านวนนักเรียนและการจัดชั้นเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับ/ช้ัน จ านวนห้อง 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ช้ันเตรียมอนุบาล ๑ ๑๑ ๗ ๑๘ 
ช้ันอนุบาลปีท่ี  ๑ ๒ ๓๐ ๓๐ ๖๐ 
ช้ันอนุบาลปีท่ี    ๒ ๒ ๔๑ ๒๘ ๖๙ 
ช้ันอนุบาลปีท่ี    ๓ ๒ ๓๒ ๒๔ ๕๖ 

รวมระดับปฐมวัย ๗ ๑๑๔ ๘๙ ๒๐๓ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๑ ๒ ๔๒ ๓๑ ๗๓ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๒ ๒ ๓๔ ๔๕ ๗๙ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๓ ๒ ๓๓ ๒๙ ๖๒ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๔ ๒ ๓๐ ๑๙ ๔๙ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๕ ๒ ๒๗ ๓๑ ๕๘ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๖ ๒ ๓๗ ๓๓ ๗๐ 

รวมประถมศึกษา ๑๒ ๒๐๓ ๑๘๘ ๓๙๑ 
รวมทั้งสิ้น ๑๙ ๓๑๗ ๒๗๗ ๕๙๔ 
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๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

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

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

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

วิชาการระดับปฐมวัย 
ค.บ. การประถมศึกษา 

๕ นายต่อศักดิ์    เทศแก่น ผู้ช่วยผู้อ านวนการ , หัวหน้าฝ่ายอาคาร
สถานท่ีและกิจการนักเรียน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

๖ นางสาวปิยะวรรณ   ศิริพัฒน ์ ครูประจ าช้ันเตรียมอนุบาล ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
๗ นางสาวกุลยาวัลย์ ด่านผาสุขสกุล ครูประจ าช้ันเตรียมอนุบาล วท.บ.  เคมีอุตสาหกรรม 
๘ นางสาวสุพิชชา ยอดสุวรรณ ครูประจ าช้ันอนุบาล ๑/๑ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

ศศ.บ. ภาษาไทย 
๙ นางสาววรรณิศา  วงค์ไชย ครูประจ าช้ันอนุบาล ๑/๑ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

๑๐ นางสาววิชชุดา    สอนง่าย ครูประจ าช้ันอนุบาล ๑/๒ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑๑ นางสาวศิริขวัญ  อาศัยนา ครูประจ าช้ันอนุบาล ๑/๒ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
๑๒ นางสาวฐิตา    สมพร ครูประจ าช้ันอนุบาล ๒/๑ รศ.บ. การบริหารรัฐกิจ 
๑๓ นางสาววัลภา  ไชยโคตร ครูประจ าช้ันอนุบาล ๒/๒ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๔ นางสาวนิชาพร   ไพรอุบล ครูประจ าช้ันอนุบาล ๓/๑ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

บธ.บ. การบริหารธุรกิจ       
(การบัญชี)  

๑๕ นางสาวรัญชิดา  มูลประถม ครูประจ าช้ันอนุบาล ๓/๒ ศษ.บ. สังคมศึกษา 
๑๖ นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑ ค.บ. พระพุทธศาสนา 

๑๗ 
นางสุภาภรณ์  ใจห้าว ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๒ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 
๑๘ นางลาวัณย์     แสงภักดี ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๑ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
๑๙ นางสาวอภิญญา  เรือนอินทร ์ ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒ ค.บ.  สังคมศึกษา 
๒๐ นางสาววันวาสาข ์  รักษาควร ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑ ค.บ. การประถมศึกษา 
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๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

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

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 
๒๓ นางสาวชนัฎดา  แย้มวาจา ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๒ วท.บ. เกษตรศาสตร์ 
๒๔ นางสาวนัฐมล   ค ายอด ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
๒๕ นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์ ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
๒๖ นางสาวนวพร   จันทวงษ ์ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

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

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

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ 
๒๙ นางสาวปทิตตา  เทศแก่น ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) บธ.บ. การตลาด 
๓๐ Mr. Jonathan Pronteras ครูชาวต่างชาติ Bachelor of Theology 

๓๑ Mr. Edam B. Wamilda ครูชาวต่างชาติ B.S. Education in English 

๓๒ Miss. FAN YING ครูชาวต่างชาติ Primary Education (English 
Education Orientation) 

๓๓ นางคุณทิวา   รัตน์นาคิน ครูพิเศษ (ภาษาจีน) Bachelor of Arts 

๓๔ นางสาวอนุตราภา  ศิลาพัฒน์ ครูพิเศษ  (ภาษาจีน) กศ.บ. การสอนภาษาจีน 
๓๕ นายเปรม        ร้อยต๊ะ ครูพิเศษ (พลศึกษา) ศษ.บ. พลศึกษา 
๓๖ นายเรืองศักดิ์    ทีคะ ครูพิเศษ (พลศึกษา) ค.บ. พลศึกษา 
๓๗ นางสาวฐิติรัตน์   วงษ์นิล ครูพิเศษ (คอมพิวเตอร์) มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๓๘ นางสาวฉัตรนภา  สุเกต ครูบรรณารักษ์ วท.บ. สัตวศาสตร์ 
๓๙ นางสาวนันทพร  ครองบุญ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔๐ นางพีรดา       ชูแสง ครูพิเศษ (ธุรการ) ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
๔๑ นางแสงเงิน    ศรีชัย แม่ครัว ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๔๒ นางดวงดี  ดวงสีทา แม่ครัว ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๔๓ นางสารินี  มาเกษม แม่ครัว - 
๔๔ นางธัญพร    พอดี แม่บ้าน มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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๙ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิสูงสุด 
๔๕ นางวิลัย   จินาวิน แม่บ้าน ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๔๖ นางวาสนา  วงค์สุวรรณ แม่บ้าน มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๔๗ นายกิตติชัย    วริวงษ์ นักการ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๔๘ นายเกียรตศัิกดิ์   เพ็ชร์ตรา นักการ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

- จ านวนครู  รวม  ๔๐  คน 

  แยกเป็น  ชาย  ๕  คน   หญิง  ๓๕ คน 

  ต่ ากว่าปริญญาตรี   ๕ คน 

                    ปริญญาตรี    ๓๓ คน 

  ปริญญาโท    ๒ คน 

  ปริญญาเอก   –    คน 

- อัตราครู : นักเรียน 

 อัตราครู : อัตรานักเรียน  =  ๑ : ๑๕ 

- อัตรานักเรียน  :  ห้องเรียน 

ห้องเรียน  :  นักเรียน  =  ๑ : ๓๒ 
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๑๐ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงสร้างการบริหารโรงเรยีนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้รบัใบอนญุาต/ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

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

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

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

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

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

วิชาการ 
ปฐมวัย 

 

วิชาการ
ประถมศึกษา 

 

ฝ่ายบริหารงาน 
งบประมาณ 

 

ฝ่ายบริหาร 
งานบคุคล 

 

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

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

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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๑๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

วิสัยทัศน์ 
เป็นโรง เรียน ช้ันน า  ผู้เรียนมีความรู้ คู่ คุณธรรม  มี ทักษะชีวิต  สร้ างสรรค์นวัตกรรม                  

ก้าวล้ าทางภาษา  รักความเป็นไทยและเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี และมีทักษะชีวิตอยู่

ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 

๒. สนับสนุนส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีมารยาทงามอย่างไทย สืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๓. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้  เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะการคิด และสร้างสรรค์
นวัตกรรม  มีคุณภาพตามมาตรฐาน  และเป็นพลโลก 

๔. สนับสนุน ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

๕. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร พร้อมก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

๖. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๗. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตส่ือ  ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการเรียนรู้ 
๘. จัดระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ

พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนช้ันน า 
 

เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
๒. ผู้เรียนมีมารยาทงามอย่างไทย สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยมีคุณธรรมจริยธรรม และมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
๓. ผู้เรียนมีความรู้  เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะการคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม  มีคุณภาพตามมาตรฐาน

และเป็นพลโลก 
๔. ผู้เรียน ครูและบุคลากรมีการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
๕. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
๖. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๗. โรงเรียนมีส่ือ  แหล่งเรียนรู้  ใช้ส่ือการเรียนรู้  ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. เป็นโรงเรียนช้ันน าได้มาตรฐาน ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องพึงพอใจ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และทักษะชีวิต 

๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร 

๔. เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

๕. พัฒนาส่ือ  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 

ปรัชญาโรงเรยีน 
พัฒนาความพรอ้ม  ปลูกฝังคุณธรรม  เน้นกระบวนการเรียนรู ้

 
 

ค าขวัญโรงเรียน 
น าวิชาการ  ช านาญเทคโนโลยี  ดีเด่นภาษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
 

สีประจ าโรงเรียน 
“ ขาว – เขียว ” 

 
 

อักษรย่อของโรงเรียน 
อ.บ.ก 

 
 
 
 
 
 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

 

วัน เดอืน ป ี โครงการ / กิจกรรมงาน ผู้รบัผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ 

๘ พ.ค.๒๕๖๒ 
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา  ๑ / ๒๕๖๒ 
ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๑ 

คุณครูทุกท่าน 

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา  ๑ / ๒๕๖๒ คุณครูทุกท่าน 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒ กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 
ครูวรรณณศิา , ครศูิริขวัญ /  

ครูลาวัณย์ 
๒๗ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ กิจกรรมนิเทศภายในระดับประถมศึกษา ครูญาณิศา   วิเศษศร ี

๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครูญาณิศา   วิเศษศร ี
๑๐ – ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ กิจกรรมนิเทศภายในระดับปฐมวัย ครูรัญชิดา  มูลประถม 

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ ไหว้ครู , รับขวัญน้อง / เลือกต้ังประธานนักเรียน ครูวัลภา  / ครูวัชราภรณ ์

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ กิจกรรมวันสุนทรภู่ / กิจกรรมวันภาษาไทย 
ครูวรรณณศิา , ครศูิริขวัญ /  

ครูลาวัณย์ 
๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ พิธีทบทวนค าปฏิญาณตนและสวนสนาม ครูต่อศักด์ิ  เทศแก่น 

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา / ตักบาตรดอกไม้ / กิจกรรม
นักบุญน้อยระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

ครูวรรณณศิา , ครศูิริขวัญ /  
ครูวัชราภรณ ์และครูประจ าชั้น 

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ กิจกรรมนักบุญน้อยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ ครูวัชราภรณ ์และครูประจ าชั้น 
๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒ กิจกรรมนักบุญน้อยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ครูวัชราภรณ ์และครูประจ าชั้น 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ ๑๐  
ครูวรรณณศิา , ครศูิริขวัญ /  

ครูลาวัณย์ 
๑ – ๒ ส.ค. ๒๕๖๒ สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ คุณครูทุกท่าน 

๙ ส.ค. ๒๕๖๒ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ครูวรรณณศิา , ครศูิริขวัญ /  

ครูลาวัณย์ 

๑๙ – ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒ 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ / กิจกรรม ASEAN DAY , 
English Camp / ตลาดนัดมือสอง / ตลาดนัดความรู้ 

ครูชนัฏดา   แย้มวาจา 

๕ ก.ย. ๒๕๖๒ ทัศนศึกษานอกสถานที่ / ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน ครูฐิตา / ครูเรืองศักด์ิ , ครูวันวิสาข์ 
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาให้ความรู้ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครูฐิตา / ครูเรืองศักด์ิ , ครูวันวิสาข์ 

๑๘ – ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒ กีฬาสีภายใน “บุญเก้ือเกมส์” ครั้งที่ ๑๕ ครูปิยะวรรณ , ครูสุภาภรณ์ , ครูเปรม 
๒๓ – ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ กิจกรรมนิเทศภายในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครูญาณิศา / ครูรัญชิดา   
๒ – ๔ ต.ค. ๒๕๖๒ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ คุณครูทุกท่าน 

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ 
ครูวรรณณศิา , ครศูิริขวัญ /  

ครูลาวัณย์ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

วัน เดอืน ป ี โครงการ / กิจกรรมงาน ผู้รบัผิดชอบ 

๒๓ ต.ค. ๒๕๖๒ วันปิยมหาราช 
ครูวรรณณศิา , ครศูิริขวัญ /  

ครูลาวัณย์ 

ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๒ 

๔ พ.ย. ๒๕๖๒ เปิดเรียน ภาคเรียนที่  ๒ / ๒๕๖๒ คุณครูทุกท่าน 

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๒ วันลอยกระทง 
ครูวรรณณศิา , ครศูิริขวัญ /  

ครูลาวัณย์ 
๑๒ – ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ กิจกรรมนิเทศภายในระดับประถมศึกษา ครูญาณิศา   วิเศษศร ี

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ กิจกรรมวันวชิราวุธ ครูต่อศักด์ิ  เทศแก่น 
๑๘ – ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒ กิจกรรมนิเทศภายในระดับปฐมวัย ครูรัญชิดา  มูลประถม 

๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง ครูญาณิศา  วิเศษศร ี
๑๒ – ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ครูต่อศักด์ิ  เทศแก่น 

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ กิจกรรมวันครสิต์มาส กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 
๒๖ – ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๒ คุณครูทุกท่าน 

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓ วันเด็กแห่งชาติ ครูปิยะวรรณ , ครูสุภาภรณ์ , ครูเปรม 
๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓ วันครู คุณครูทุกท่าน 

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ กิจกรรมนักบุญน้อยระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ครูวรรณณศิา , ครศูิริขวัญ /  

ครูวัชราภรณ ์และครูประจ าชั้น 
๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓ กิจกรรมนักบุญน้อยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ ครูวัชราภรณ ์และครูประจ าชั้น 
๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓ กิจกรรมนักบุญน้อยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ครูวัชราภรณ ์และครูประจ าชั้น 

ก.พ. ๒๕๖๓ สอบ O-NET  ครูนวพร  จันทวงษ์ 
๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓ ไหว้พระพรหม คุณครูทุกท่าน 

๑๗ – ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ กิจกรรมนิเทศภายในระดับประถมศึกษา ครูญาณิศา  วิเศษศร ี
๒๔ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ กิจกรรมนิเทศภายในระดับปฐมวัย ครูรัญชิดา  มูลประถม 
๒ – ๔  มี.ค. ๒๕๖๓ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๒ คุณครูทุกท่าน 

๘  มี.ค. ๒๕๖๓ วันแห่งความส าเร็จ 
ครูนิชาพร , ครรูัญชิดา , ครูนวพร , 

ครูกัลยาณ ี
๙ มี.ค. ๒๕๖๓ ปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๒ คุณครูทุกท่าน 

 
** หมายเหตุ  กิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  อาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจมีการด าเนินกิจกรรม

ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามวันและเวลาท่ีเหมาะสม 

 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑๕ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการตามจุดเน้นสนองกลยุทธ์ของสถานศึกษา ๖ กลยุทธ์ ระดับการศึกษาปฐมวัย   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๑. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 

สนองกลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และทักษะชีวิต 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   :   มาตรฐานท่ี ๑ , ๓  
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ  : นางปิยะวรรณ  ศิริพัฒน ์
กิจกรรม    (งบประมาณ  ๖๐,๑๐๐ บาท) 

๑.  กิจกรรมฟันสวย  ยิ้มใส   
๒.  กิจกรรมสุขภาพดี  ชีวีสดใส 
๓.  กิจกรรมกีฬาพาเพลิน  
๔.  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   
 

๒. โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัย 

สนองกลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และทักษะชีวิต 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  :  มาตรฐานท่ี ๑ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวนิชาพร ไพรอุบล , นางสาวกุลยาวัลย์   ด่านผาสุขสกุล 
กิจกรรม    (งบประมาณ  ๔๐,๑๐๐ บาท) 

๑.  กิจกรรมหนูน้อยนักเล่า 
๒.  กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
๓.  กิจกรรมลูกเสือตัวน้อย   
๔.  กิจกรรมตลาดนัดความรู้ 
 

๓. โครงการหนูน้อยรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

สนองกลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  :  มาตรฐานท่ี ๑ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ  : นางสาววรรณณิศา  วงค์ไชย , นางสาวศิริขวัญ   อาศัยนา 
กิจกรรม   (งบประมาณ  ๓๘,๕๐๐ บาท) 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑๖ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๑.  กิจกรรมวันส าคัญ  
๒.  กิจกรรมอังคารบุญ   
๓.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ ๑๐   
๔.  กิจกรรมวันภาษาไทย/สุนทรภู่   
๕.  กิจกรรมนักธรรมน้อย   
๖.  กิจกรรมหน้าเสาธง  
  

๔. โครงการปฐมวัยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองกลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  :  มาตรฐานท่ี ๑ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ  : นางสาววัลภา  ไชยโคตร 
กิจกรรม     (งบประมาณ  ๔๗,๐๐๐ บาท) 

๑.  กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์  
๒.  กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ความดี  
๓.  กิจกรรมเถ้าแก่น้อย  
๔.  กิจกรรมหนูน้อยรักษ์โลก  
๕.  กิจกรรมหนูน้อยบุญเกื้อมารยาทงาม  
๖.  กิจกรรมไหว้ครู/รับขวัญนอ้ง  
๗.  กิจกรรมหนูน้อยรักประชาธิปไตย  
 

๕. โครงการภาษา พาสนุก 

สนองกลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และทักษะชีวิต 
สนองกลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย :  มาตรฐานท่ี ๑ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  :   นางสาวสุพิชชา ยอดสุวรรณ , นางเพิ่มสุข  รุยาพร , นางสาวปทิตตา  เทศแก่น ,   

นางสาวอนุตราภา  ศิลาพัฒน์ 
กิจกรรม     (งบประมาณ  ๒๘,๐๐๐ บาท) 

๑.  กิจกรรม English & Chinese everyday   
๒.  กิจกรรม English in classroom 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๓.  กิจกรรม English & Chinese day 
๔.  กิจกรรมหนูน้อยเก่งภาษา 
 

๖. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 

สนองกลยุทธ์ที่ ๔  เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  :  มาตรฐานท่ี ๒ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  : นางสาววิชชุดา  นวลทอง 
กิจกรรม     (งบประมาณ  ๑๖๓,๐๐๐ บาท) 

๑.  กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน  
๒.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู เชิญ GURU สู่องค์กร 
๓.  กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคคลากร  
๔.  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
๕.  กิจกรรมการผลิตส่ือและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  
 

๗. โครงการโลกกว้างทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาส่ือ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  : มาตรฐานท่ี ๑ , ๒ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวฐิตา  สมพร , นางสาวฉัตรนภา  สุเกตุ 
กิจกรรม      (งบประมาณ  ๕๑,๐๐๐ บาท) 

๑.  กิจกรรมทัศนศึกษา  
๒.  กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๓.  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
๔.  กิจกรรมห้องสมุดของหนู 
 

๘. โครงการระบบดี   โรงเรียนมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์ที่ ๖  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  : มาตรฐาน ๑ , ๒ , ๓  
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   :  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป , ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวรัญชิดา  มูลประถม 
กิจกรรม    (งบประมาณ  ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท) 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๑.  กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ  
๒.  กิจกรรมพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
๓.  กิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ   
๔.  กิจกรรมปฐมนิเทศและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
๕.  กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑๙ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ   หนูน้อยสุขภาพดี 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น  กลยุทธ์ที่  ๑    พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับ สุขภาพกาย  
                       สุขภาพจิต และทักษะชีวิต 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของเด็ก 
    มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปิยะวรรณ   ศิริพัฒน ์
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
…………………………………………………………….............................................................………………………………..... 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง และการก าหนดให้โรงเรียนจัดโครงการ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัย   และความปลอดภัยของผู้เรียนนั้นเป็นตัวบ่งช้ีหนึ่งท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดในมาตรฐานขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ซึ่งต้อง
อาศัยการพัฒนาสุขภาพอนามัยต้ังแต่วัยเด็กหรือวัยเรียนเป็นพื้นฐานส าคัญโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
ตระหนักถึงความส าค าดังกล่าวจึงได้ด าเนินการให้มีกิจกรรมต่างๆส าหรับเด็ดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริม
สุขภาพอนามัย ให้เด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพได้รับการแก้ไขเพื่อพัฒนาให้เด็กมีศักยภาพพร้อมท่ีจะเรียนรู้             
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อพัฒนาเด็กให้มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๒.๒ เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะการเคล่ือนไหวมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
 ๒.๓ เพื่อพัฒนาเด็กให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 ๒.๔ เพื่อพัฒนาเด็กให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
 ๒.๕ เพื่อพัฒนาเด็กให้มีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 

๓. เป้าหมาย 
เด็กระดับปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพอนามัยสุขนิสัยท่ีดี 
- เด็กร้อยละ ๙๐ รู้จักวิธีปกป้องดูแลร่างกายให้แข็งแรง 
- เด็กร้อยละ ๙๐ มีน้ าหนักละส่วนสูงตามเกณฑ์ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๒๐ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

- เด็กร้อยละ ๙๐ เคล่ือนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วเหมาะสมตามวัย 
ด้านคุณภาพ  

เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมีความมั่นใจและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 

๔. กิจกรรม / ด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑  กิจกรรมฟันสวย ยิ้มใส 
กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมสุขภาพดี ชีวีสดใส 
กิจกรรมท่ี ๓  กิจกรรมกีฬาพาเพลิน 
กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๗. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๘. รายงานผล 

พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 

พ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓ 

ก.ย. ๖๒ 
ม.ค. ๖๓ 

พ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 

นางปิยะวรรณ   ศิริพัฒน ์

 

๕.  งบประมาณ 
งบประมาณการด าเนินกิจกรรม  ตามโครงการหนูน้อยสุขภาพดีของเด็กปฐมวัยเป็นเงิน  ๖๐,๑๐๐ 

บาทรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑. กิจกรรมฟันสวย ยิ้มใส 
๒. กิจกรรมสุขภาพดี ชีวีสดใส 
๓. กิจกรรมกีฬาพาเพลิน 
๔. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

๔๐,๐๐๐ 
๑,๑๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 

๒๐,๐๐๐ 
๖๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๗,๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖๐,๑๐๐ - ๒๖,๑๐๐ ๒๘,๕๐๐ 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๒๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๖. การติดตามและประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

เด็กร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพอนามัยสุขนิสัย
ท่ีดี 

- ตรวจสุขภาพ - บันทึกสุขภาพ 
- เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 

เด็กร้อยละ ๙๐ รู้จักวิธีปกป้องดูแล
ร่างกายให้แข็งแรง 

- ตรวจสุขภาพ 
-  สังเกตพฤติกรรม 

- บันทึกสุขภาพ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

เด็กร้อยละ ๙๐ มีน้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ 

ตรวจสุขภาพ - บันทึกสุขภาพ 
- เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 

เด็กร้อยละ ๙๐ เคล่ือนไหวร่างกายได้
อย่างคล่องแคล่วเหมาะสมตามวัย 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สอบถาม 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
-  แบบประเมิน/แบบสอบถาม 

 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงมีพัฒนาการครบท้ัง ๔ ด้านได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

 
๘.   ผู้อนุมัติโครงการ 
  ผู้เสนอโครงการ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
   ลงช่ือ………………………………                      ลงช่ือ…………….…………………                                                                                                           
    (นางปิยะวรรณ  ศิริพัฒน์)                ( นางสุพรรณนิกา รบุญเกื้อ  ) 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ                                   ผู้อ านวยการ 
 
 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
        ลงช่ือ………………………………… 
     ( นายถาวร บุญเกื้อ ) 
            ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๒๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ   ส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ สุขภาพกาย สุขภาพจิต  

    และทักษะชีวิต 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๑ , ๓    
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิชาพร  ไพรอุบล , นางสาวกุลยาวัลย์  ด่านผาสุขสกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
………………………………….………………………………….......................................................……………………………… 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรก เพื่อวางรากฐานชีวิต                

ของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุลท้ังด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญาบนรากฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและ
ส่งเสริมพัฒนาการของสมองอย่างเต็มท่ีรวมท้ังเตรียมเด็กให้พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับท่ีสูงขึ้น 

ดังนั้นจึงได้จัดท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานให้เด็กมีพัฒนาการครบท้ัง ๔ ด้าน             
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้อย่างเหมาะสมตามวัย ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการเล่น รู้คิด รู้จัก
แก้ปัญหา และมีความกล้าแสดงออก  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และมี             
จิตอาสา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขในชีวิตเติบโตเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม
ต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย 
๒.๒  เพื่อให้เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสมวัย 
๒.๓  เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
๒.๔  เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย 
๒.๕  เพื่อให้เด็กมีทักษะในการส่ือสารสมวัย 

 

๓. เป้าหมาย 
เด็กระดับปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
  -  เด็กร้อยละ ๙๐ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๒๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

-  เด็กร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
-  เด็กร้อยละ ๙๐ มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง  

  -  เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์  
  -  เด็กร้อยละ ๙๐ มีความรู้และทักษะเบ้ืองต้นท่ีเหมาะสมกับวัย  
  -  เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถท างานจนส าเร็จ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

ด้านคณุภาพ 
  เด็กมีพัฒนาการท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
 

๔. กิจกรรม / ด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อ
ผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑ หนูน้อยนักเล่า 
กิจกรรมท่ี ๒ สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 
กิจกรรมท่ี ๓ ลูกเสือตัวน้อย 
กิจกรรมท่ี ๔ ตลาดนัดความรู้ 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗. รายงานผล 

พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค.๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค.๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค.๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค.๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค.๖๓ 

มี.ค.๖๓ 
มี.ค.๖๓ 

นางสาวนิชาพร ไพรอุบล 
นางสาวกุลยาวัลย์  ด่านผาสุขสกุล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๒๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๕.  งบประมาณ 
งบประมาณการด าเนินกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัย         

เป็นเงิน  ๔๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑. กิจกรรมหนูน้อยนักเล่า 
๒. กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 
๓. กิจกรรมลูกเสือตัวน้อย 
๔. กิจกรรมตลาดนัดความรู้ 

๕,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

- 
- 
- 
 
- 

๒,๕๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๒,๕๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๑,๐๐๐ - ๒๐,๕๐๐ ๒๐,๕๐๐ 
 
 

๖. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

เด็กร้อยละ ๙๐ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตท่ีดี 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ / สอบถาม 
- ตรวจสุขภาพ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- บันทึกการตรวจสุขภาพ 

 
เด็กร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ / สอบถาม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

เด็กร้อยละ ๙๐ มีความสนใจใฝ่รู้ รักการ
อ่าน และพัฒนาตนเอง  

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ / สอบถาม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถคิดรวบยอด คิด
แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ / สอบถาม 
- ผลงาน / ช้ินงาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- ใบงาน / ใบกิจกรรม 

 
เด็กร้อยละ ๙๐ มีความรู้และทักษะ
เบ้ืองต้นท่ีเหมาะสมกับวัย 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ / สอบถาม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถท างานจน
ส าเร็จ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ / สอบถาม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๒๕ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กมีพัฒนาการท้ังทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย 

 

๘.   ผู้อนุมัติโครงการ 
 
    ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 ลงช่ือ…………………..……………………         ลงช่ือ……………….………….……………                                        
            ( นางสาวนิชาพร  ไพรอุบล )             ( นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ ) 
                 ผู้อ านวยการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๒๖ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ   หนูน้อยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น       กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตาม 
            หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๒ , ๓  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานกิจการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาววรรณิศา วงค์ไชย , นางสาวศิริขวัญ อาศัยนา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
……………………………………………………………………………......…………………………………………………………………… 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธยังเป็นศาสนา           

ประจ าชาติ  จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธต้ังแต่เกิดจนตายและศาสนาพุทธยังสอนให้ทุกคนเป็นคนดี         
มีศีลธรรม  โครงการหนูน้อยรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นโครงการส่งเสริมจิตส านึกในความรักชาติ 
และการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับน้อมร า ลึกถึ ง                     
พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกฝังจิตส านึก ด้านจริยธรรม ตามหลักศาสนา        
การส่งเสริมความรัก ความสามัคคี การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้          
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ 

ฉะนั้นทางโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ ดังนั้น จึงเห็น
ควรท่ีจะจัดให้มีโครงการที่ดีมีคุณธรรมนี้เป็นประจ าสืบต่อไป 
 

๒.  วัตถุประสงค์  
๒.๑  เพื่อให้เด็กมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ 
๒.๒  เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชาติ และสืบทอดพระพุทธศาสนา 
๒.๓  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
๒.๔  เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ 
๒.๕  เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและมีความคิดท่ีสร้างสรรค์ 

 

๓.  เป้าหมาย 
เด็กระดับปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ มีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๒๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

-  เด็กร้อยละ ๙๐ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชาติ และสืบทอดพระพุทธศาสนา 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

ด้านคณุภาพ 
เด็กมีจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ และ

สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  

๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมช้ีแจงบุคลากรในฝ่าย 
๒. เสนอกิจกรรมให้ผู้บริหารพิจารณา 
๓. ประชุมในฝ่ายกิจการก าหนดกิจกรรม 
๔. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. ประชุมคณะครูแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม 
๖. ประสานงานกับฝ่ายบุคลากรในการจัดสถานท่ี 
๗. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
-  กิจกรรมท่ี ๑  กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-  กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมอังคารบุญ 
-  กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมวันภาษาไทย/สุนทรภู่ 
-  กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลท่ี ๑๐ ) 
-  กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-  กิจกรรมท่ี ๖ กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลท่ี ๙) 
-  กิจกรรมท่ี ๗  กิจกรรมวันปิยมหาราช 
-  กิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมลอยกระทง 
-  กิจกรรมท่ี ๙ กิจกรรมนักธรรมน้อย 
-  กิจกรรมท่ี ๑๐ กิจกรรมหน้าเสาธง 
๘. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๙. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
๑๐. รายงานผล 

พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 

 
พ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓ 

 
พ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓ 

มิ.ย. ๖๒ 
ก.ค. ๖๒ 

 
ส.ค. ๖๒ 
ต.ค. ๖๒ 

 
ต.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
ม.ค. ๖๓ 

พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 

นางสาววรรณิศา วงค์ไชย 
นางสาวศิริขวัญ   อาศัยนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๒๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๕.  งบประมาณ 
งบประมาณการด าเนินกิจกรรม  ตามโครงการหนูน้อยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เป็นเงิน

๓๘,๕๐๐ บาท  รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบที่ประมาณ

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมท่ี ๑   วันอังคารบุญ 
กิจกรรมท่ี ๒  ประเพณีสงกรานต์ 
กิจกรรมท่ี ๓  กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 (รัชกาลท่ี ๑๐) 
กิจกรรมท่ี ๖ กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมท่ี ๗ กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
(รัชกาลท่ี ๙) 
กิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมวันปิยมหาราช 
กิจกรรมท่ี ๙ กิจกรรมวันภาษาไทย/สุนทร
ภู่ 
กิจกรรมท่ี ๑๐ กิจกรรมนักธรรมน้อย 
กิจกรรมท่ี ๑๑ กิจกรรมหน้าเสาธง 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๒,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

- 

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

- 

รวมทั้งสิ้น ๓๙,๐๐๐  ๒๐,๕๐๐ ๑๘,๕๐๐ 
 
๖. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
เด็กร้อยละ ๙๐ มีจินตนาการและ
มีความคิดสร้างสรรค์ 

-  สังเกตการณ์เข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

เด็กร้อยละ ๙๐ มีความกตัญญู
กตเวทีต่อบิดา มารดาและผู้มี
พระคุณ 

-  สังเกตการณ์เข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๒๙ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เด็กมี คุณธรรม จริยธรรม มีความรักชาติ ศรัทธาในพระพุทะศาสนา  เคารพในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีสุข 
 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 

 

ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ...........................................                               ลงช่ือ................................................... 
           ( นางสาววรรณิศา วงค์ไชย )                               ( นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ ) 
                    ผู้อ านวยการ 
        ลงช่ือ……………………………………….. 
              ( นางสาวศิริขวัญ อาศัยนา ) 
                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
เด็กร้อยละ ๙๐ มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ 

-  สังเกตการณ์เข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

เด็กร้อยละ ๙๐ ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีของชาติ และสืบทอด
พระพุทธศาสนา 

-  สังเกตการณ์เข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

เด็กร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถด าเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข 

-  สังเกตการณ์เข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๓๐ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ   ปฐมวัยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิต 
           ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๑, ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววัลภา  ไชยโคตร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
................................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้า พร้อมกับความสมดุลและ
มั่นคง เมื่อน าไปใช้บริหารจัดการตนเอง และภารกิจงานท่ีบุคคลนั้นก าลังกระท าอยู่อย่างสม่ าเสมอ              
ย่อมส าเร็จประโยชน์และน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนเป็นกรอบแนวคิดท่ีต้องใช้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม     
ในการตัดสินใจ โดยค านึงถึง ๓ หลักการได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
และมุ่งท่ีจะท าให้ผลท่ีเกิดน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าท่ีสมดุล และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงใน ๔ มิติ ได้แก่ 
ด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาได้เห็นความส าคัญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
เด็กระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้จัดโครงการ/กิจกรรม 
ผ่านการจัดประสบการณ์ กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม การเรียนการสอนโครงการ (Project Approach)              
และกิจกรรมอื่นๆ ท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการครบท้ัง ๔ ด้าน ควบคู่กับการด าเนินชีวิต
อย่างพอเพียท าให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อฝึกให้เด็กมีนิสัยรักการประหยัดและอดออม รู้จักใช้วัตถุ ส่ิงของ ทรัพยากรอย่างพอเพียง 
๒.๒  เพื่อฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ แบ่งปัน ไม่เบียดเบียน 
๒.๓  เพื่อสร้างความภูมิใจ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
๒.๔  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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๓๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๓. เป้าหมาย 
เด็กระดับปฐมวัย 

 ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ ได้เข้าร่วมโครงการ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ เด็กมีนิสัยรักการประหยัดและอดออม รู้จักใช้วัตถุ ส่ิงของ ทรัพยากรอย่าง

พอเพียง 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ แบ่งปัน ไม่เบียดเบียน 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ มีความภูมิใจเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ มีจิตส านึกรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ด้านคุณภาพ 
เด็กมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน              

ได้เหมาะสมตามวัยอย่างมีความสุข 
  

๔. กิจกรรมด าเนินการ 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท ากิจกรรม
ตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย ์
กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ความดี 
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมเถ้าแก่น้อย 
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมหนูน้อยรักษ์โลก 
กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมหนูน้อยบุญเกื้อมารยาทงาม 
กิจกรรมท่ี ๖กิจกรรมไหว้ครู/รับขวัญน้อง 
กิจกรรมท่ี ๗ กิจกรรมหนูน้อยรักประชาธิปไตย 
๔. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๕. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๖. รายงานผล 

พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 

 
พ.ค. ๖๒– มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒– มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒– มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒– มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒– มี.ค. ๖๓ 

๖  มิ.ย. ๖๒ 
๖  มิ.ย. ๖๒ 

มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 

นางสาววัลภา ไชยโคตร 
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๓๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๕. งบประมาณ 
งบประมาณการด าเนินกิจกรรมตามโครงการปฐมวัยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

เงิน  ๔๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้  

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้
จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย ์
กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ความดี 
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมเถ้าแก่น้อย 
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมหนูน้อยรักษ์โลก 
กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมหนูน้อยบุญเกื้อมารยาทงาม 
กิจกรรมท่ี ๖ กิจกรรมไหว้ครู/รับขวัญน้อง 
กิจกรรมท่ี ๗ กิจกรรมหนูน้อยรักประชาธิปไตย 

๑,๐๐๐ 
๒๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

๕๐๐ 
๑๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

๕๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๗,๐๐๐ - ๒๓,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ 
  

๖. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

เด็กร้อยละ ๙๐ เด็กมีนิสัยรักการประหยัด
และอดออม รู้จักใช้วัตถ ุส่ิงของ ทรัพยากร
อย่างพอเพียง 

-  สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน 
-  รูปภาพ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- บันทึกการออม 
- แบบประเมินกิจกรรม 

เด็กร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ แบ่งปัน ไม่เบียดเบียน 

-  สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน 
-  รูปภาพ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- บันทึกความดี 
- แบบประเมินกิจกรรม 

เด็กร้อยละ ๙๐ มีความภูมิใจ เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความ
เป็นไทย 

-  สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน 
-  รูปภาพ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินกิจกรรม 

เด็กร้อยละ ๙๐ มีจิตส านึกรักษ์ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

-  สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน 
-  รูปภาพ 

- แบบประเมินกิจกรรม 
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๓๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมกับ

วัยภูมิใจในความเป็นไทยและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
  

๘. ผู้อนุมัตโิครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ...........................................                       ลงช่ือ................................................ 
    ( นางสาววัลภา  ไชยโคตร )                 ( นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ ) 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ           ผู้อ านวยการ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ...................................................... 
( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
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๓๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ    ภาษาพาสนุก 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น   กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มาตรฐานท่ี  ๑ ,  ๓      
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุพิชชา  ยอดสุวรรณ , นางเพิ่มสุข รุยาพร ,  

นางสาวปทิตตา  เทศแก่น, นางสาวอนุตราภา  ศิลาพัฒน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
......................................................................................................................................................................... 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับเด็กและเป็นการสร้างความคุ้นเคย        

กล้าแสดงออกและสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ซึ่งคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มุ่งเน้นให้
เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยการเรียนรู้
ของเด็กนั้นไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนหรือในหนังสือ  การดูภาพ  การอ่านข้อความ  หรือ
บทความ จากบอร์ด  นิทรรศการ  แผ่นป้ายก็สามารถช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนรักการอ่าน  รู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  มีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเด็กสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยผ่านการเข้ารวมกิจกรรม  การใช้ภาษาได้อย่างสนุกสนาน  และเกิดความรู้ 

ภาษาเป็นวัฒนธรรมท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของทุกชาติซึ่งเป็นเครื่องมือส่ือสาร เป็นการส่ือภาษาท าให้            
คนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเป็นส่ือในการเช่ือมความสามัคคีท้ังในชาติและต่างชาติโดยเฉพาะ
ภาษาต่างประเทศถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษากลางในการส่ือสารระหว่างชาติต่าง ๆ เพื่อให้มีความ
เข้าใจตรงกันจึงส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อให้เด็กมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศได้เหมาะสมกับวัย 
๒.๒  เพื่อให้เด็กให้มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
๒.๓  เพื่อให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้  ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
๒.๔  เพื่อให้เด็กมีทักษะการเคล่ือนไหวท่ีดี  เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 

๓. เป้าหมาย 
เด็กระดับปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเหมาะสมกับวัย  



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๓๕ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

-  เด็กร้อยละ ๘๐ มีความกล้าแสดงออก  กล้าพูด  กล้าสนทนาส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
ด้านคุณภาพ 

เด็กมีทักษะทางภาษาเหมาะสมกับวัยสามารถเคล่ือนไหวร่างกายเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.  เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓.  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔.  จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
-  กิจกรรมท่ี  ๑  กิจกรรมEnglish & 
Chinese everyday 
-  กิจกรรมท่ี  ๒  กิจกรรม English in 
Classroom  
-  กิจกรรมท่ี  ๓  กิจกรรม English & 
Chinese Day 
-  กิจกรรมท่ี  ๔  กิจกรรมหนูน้อยเก่งภาษา 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
๗. รายงานผล 

พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

มี.ค  ๖๓ 

นางสาวสุพิชชา  ยอดสุวรรณ 
นางเพิ่มสุข รุยาพร 

นางสาวปทิตตา  เทศแก่น 
นางสาวอนุตราภา ศิลาพัฒน์ 

 

 

๕.  งบประมาณ 
งบประมาณการด าเนินกิจกรรม  ตามโครงการภาษาพาสนุก เป็นเงิน  ๒๘,๐๐๐  บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
- กิจกรรมท่ี  ๑  กิจกรรมEnglish & 

Chinese everyday 
- กิจกรรมท่ี  ๒  กิจกรรม English in 

Classroom  
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

 

- 
 
- 
 

 

๔,๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

 

๕,๕๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๓๖ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
- กิจกรรมท่ี  ๓  กิจกรรม English & 

Chinese Day 
- กิจกรรมท่ี  ๔ กิจกรรมหนูน้อยเก่ง

ภาษา 

๑๑,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

- 
 
- 

๓,๕๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 

๗,๕๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐ - ๑๑,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ 
 

๖.  การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศเหมาะสมกับวัย 

-  การสังเกต / สอบถาม 
-  การสัมภาษณ์ 
-  การสนทนาส่ือสารโต้ตอบ 
-  การทดสอบ 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
-  แบบสอบถามผู้ปกครอง 
-  แบบทดสอบ 

เด็กร้อยละ ๘๐ มีความกล้า
แสดงออก  กล้าพูด  กล้าสนทนา
ส่ือสารภาษาต่างประเทศ 

-  การสังเกต / สอบถาม 
-  การสัมภาษณ์ 
-  การสนทนาส่ือสารโต้ตอบ 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
-  แบบสอบถามผู้ปกครอง 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศได้เหมาะสมกับวัย และน าไปใช้
ประโยชน์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
 

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ..................................................  ลงช่ือ................................................... 
     ( นางสาวสุพิชชา  ยอดสุวรรณ )         ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 

       ผู้อ านวยการ 
ผู้อนุมัติโครงการ 

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

( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 
        ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๓๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ                 พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
สนองกลยุทธ ์ กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ 

              จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๒ , ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิชชุดา  นวลทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
......................................................................................................................................................................... 
 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยถือเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีส าคัญท่ีสุด เนื่องจากเป็นการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี เพราะเป็นวัยที่มีการพัฒนาทุกด้านท้ังด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม
และสติปัญญา โดยเฉพาะระบบประสาทและสมองจะเจริญเติบโตเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อให้เด็ก                
มีความพร้อมทุกด้าน มีความพร้อมทางทักษะต่างๆ ฉะนั้นครูผู้สอนในระดับปฐมวัยจะต้องมีการพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กให้
เหมาะสกับการศึกษาปฐมวัยได้มีองค์ความรู้และกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและ
สนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวในการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยทุกคน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ต่อไป จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถ            
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามหลักสูตร บริบท  
ของสังคม วัฒนธรรมของเด็กท่ีอาศัยอยู่ ความรัก ความเอื้ออาทรและความเข้าใจ เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพ
ชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ ท่ีสมบรูณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมโดยน าแผนการจัด
ประสบการณ์มาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กมีความพร้อมทุกด้าน  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อให้ครูเข้าใจหลักปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษา ปฐมวัยและ

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
๒.๒  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมและสามารถ           

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๒.๓  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 
๒.๔  ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานผล

พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๓๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๓. เป้าหมาย 
เด็กระดับปฐมวัย 

   ด้านปริมาณ 
- ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญด้านการ

จัด  ประสบการณ์ 
- ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ ใช้แผนจัดประสบการณ์ท่ี สอดคล้องการศึกษาปฐมวัยและ

บริบทของท้องถิ่นโดยมีหลักสูตรสถานศึกษา 
- ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า ๖๐ ช่ัวโมง/ปี 

    ด้านคุณภาพ 
สถานศึกษามีการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยให้มีคุณภาพตามหลักการจัดการศึกษา

และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มศักยภาพ 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ 
๒. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑ วิจัยในช้ันเรียน 
กิจกรรมท่ี ๒ เชิญ GURU สู่องค์กร 
กิจกรรมท่ี ๓ สร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากร 
กิจกรรมท่ี ๔ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรม   ๕ ผลิตส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
๓. สรุปผลการด าเนินงาน 
๔. สรุปรายงานผล 

พ.ค. ๖๒ 
ก.พ. ๖๒ 

พ.ค. ๖๒ - ก.พ. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ - ก.พ. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓ 

นางสาววิชชุดา  นวลทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๓๙ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๕. งบประมาณ 
งบประมาณด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย เป็นเงิน ๑๖๓,๐๐๐ บาท           

มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมท่ี ๑ วิจัยในช้ันเรียน 
กิจกรรมท่ี ๒ เชิญ GURU สู่องค์กร 
กิจกรรมท่ี ๓ สร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและ
บุคลากร 
กิจกรรมท่ี ๔ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมท่ี ๕ ผลิตส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู ้

๓,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

- 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
- 
- 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๘๐,๐๐๐ 
 

๙,๕๐๐ 
๑๘,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๖๓,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๑๖,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ 
 
๖. การติดตามและประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้และประเมินผล 
ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ 

- นิเทศติดตาม - แบบประเมินออนไลน์/
รายงาน 

ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ ใช้แผนจัด
ประสบการณ์ท่ี สอดคล้องการศึกษา
ปฐมวั ยและบริบทของ ท้องถิ่น โดยมี
หลักสูตรสถานศึกษา 

- แบบสอบถาม - แบบประเมินออนไลน์/
รายงาน 

ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา
ตนเองอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า ๖๐ ช่ัวโมง/ปี 

- ค าส่ังแต่งต้ัง  
- ภาพถ่าย 

-  บันทึกการอบรม 
-  ประกาศนียบัตร/ 
เกียรติบัตร 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 ครูปฐมวัยมีความรู้ความสามารถ  มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ  และสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๔๐ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
            ลงช่ือ.........................................                       ลงช่ือ.......................................... 
                ( นางสาววิชชุดา  นวลทอง )                             ( นางสุพรรณิการ์  บุญเกื้อ ) 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
                          

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



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๔๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ   โลกกว้างทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาส่ือ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุน 

               การเรียนรู้ 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๑ , ๒ , ๓  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวฐิตา  สมพร  ,  นางสาวฉัตรนภา  สุเกตุ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๒– ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาปฐมวัยได้มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริงจาก

ประสบการณ์ของตนเองโดยผสมผสานความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณการความรู้ต่างๆ ตามความเหมาะสม และมุ่งเน้นเด็กเป็นส าคัญ ซึ่งจ าเป็นต้อง
ส่งเสริมเด็กให้เกิดทักษะ เกิดประสบการณ์  เพื่อพัฒนาการท้ังทาง ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญา  รวมท้ังจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้รู้จักสังเกต 
และสอบถาม  

โครงการโลกกว้างทางการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งจะช่วยให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง          
ท าให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องท่ีศึกษาอย่างแท้จริง ท้ังยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่เด็กอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและสามารถพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม 
อีกท้ังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมศักยภาพของเด็กท้ัง ๔ ด้านให้ดียิ่งขึ้น 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส  มองโลกในแง่ดี  มีความมั่นใจในตัวเอง  มีความรู้สึก 
      ท่ีดีต่อตนเองและเข้าใจผู้อื่น 
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้และ      

       ส่ือต่างๆรอบตัว                                                                                                                              
๒.๓ เพื่อจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็ม

ศักยภาพ 
         ๒.๔ เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๔๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๓. เป้าหมาย 
เด็กระดับปฐมวัย 

  ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็ม       
   ศักยภาพ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ ได้รับการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและได้ลงมือปฏิบัติจริง 
-  ครูร้อยละ ๙๐ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม     
   ในการจัดประสบการณ์ 
-  ครูร้อยละ ๙๐ มีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน    
   พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

  ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนมีพัฒนาตรงตามมาตรฐานด้านผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและ 

สติปัญญา 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

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

พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 

 
พ.ค. ๖๒–มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒–มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒–มี.ค. ๖๓ 

 
พ.ค. ๖๒–มี.ค. ๖๓ 

มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 

นางสาวฐิตา  สมพร 
นางสาวฉัตรนภา  สุเกตุ 

 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๔๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๕. งบประมาณ 
งบประมาณการด าเนินกิจกรรมตามโครงการโลกกว้างทางการศึกษา เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท  

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
-  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
-  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
-  กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-  กิจกรรมห้องสมุดของหน ู

๔๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

- 
- 

๑,๐๐๐ 
 
- 

๓๗,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๒,๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒,๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๕๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 
 

๖. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

เด็กร้อยละ ๙๐ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  การลงมือปฏิบัติ 

- แบบสังเกต 
-  แบบตรวจสอบ 

เด็กร้อยละ ๙๐ ได้รับการจัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  การลงมือปฏิบัติ 

- แบบสังเกต 
-  แบบตรวจสอบ 

เด็กร้อยละ ๙๐ ได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และได้ลงมือปฏิบัติจริง 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  การลงมือปฏิบัติ 

- แบบสังเกต 
-  แบบตรวจสอบ 

ครูร้อยละ ๙๐ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
จัดประสบการณ์ 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

ครูร้อยละ ๙๐ มีการประเมินพัฒนาการตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆรอบตัว
และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๔๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 ผู้เสนอโครงการ              ผู้เห็นชอบโครงการ  

ลงช่ือ…………………………………….……         ลงช่ือ……………………….…………………. 
                   ( นางสาวฐิตา สมพร )          ( นางสุพรรณนิการ ์บุญเกื้อ ) 
                  ผู้อ านวยการ 

 
ลงช่ือ…………………………………….…… 
       ( นางสาวฉัตรนภา  สุเกตุ ) 
          ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
ลงช่ือ………………….……….………… 

( นายถาวร บุญเกื้อ ) 
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๔๕ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ   ระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การศึกษาเน้นการมี 

    ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๑ , ๒ , ๓ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑ , ๒ , ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการและฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรัญชิดา  มูลประถม , นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ –  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
......................................................................................................................................................................... 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบพัฒนาการศึกษา           
ของกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อมุ่งเน้นการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศและมีมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับในองค์กรโดยมีเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารที่ดีมีคุณภาพ 
 การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน ใช้สถานศึกษาเป็นฐานโครงสร้างของการบริหาร                     
ท่ีประกอบด้วยกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป กลุ่มงานบริหารงานบุคคล             
และส านักงานผู้อ านวยการ การด าเนินการตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบั ติการ เพื่อสนอง
นโยบาย     การจัดการศึกษาของส านักงานคณะการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ดังนั้นโรงเรียนจึงมีโครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ          
สร้างกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑   เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.๒   เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

๒.๓   เพื่อส่งเสริมให้ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง                     
มีประสิทธิภาพ 

 ๒.๔   เพื่อดูแล ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
๒.๕   เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ  การแลกเปล่ียนข้อมูลต่างๆ ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 

และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๖   เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้                   

มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๔๖ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๓. เป้าหมาย 
เด็กระดับปฐมวัยและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
-  ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแล  ติดตาม  และช่วยเหลือจากครูอย่างใกล้ชิด 
-  ครูร้อยละ ๙๐ ได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
-  ครูทุกคนได้รับการตรวจสอบ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
-  ครูร้อยละ ๙๐  ให้ข้อมูลของผู้เรียนย้อนกลับกับผู้ปกครองเพื่อแนวทางพัฒนาการจัด            

การเรียนรู้  
 ด้านคุณภาพ 

สถานศึกษามีการบริหารงานท่ีเป็นระบบและคล่องตัวพร้อมท้ังพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑.  เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓.  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔.  จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบบริหาร
จัดการ 
กิจกรรมท่ี ๒ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
กิจกรรมท่ี ๓ วันแห่งความส าเร็จ 
กิจกรรมท่ี ๔  ปฐมนิเทศและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
กิจกรรมท่ี ๕  สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน๕.  
ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๖.  สรุปรายงานด าเนินกิจกรรม 
๗.  รายงานผล 

พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 

นางสาวรัญชิดา  มูลประถม 
นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี 
 

 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๔๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๕. งบประมาณ  
งบประมาณการด าเนินกิจกรรม  ตามโครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ  เป็นเงิน ๑,๗๖๐,๐๐๐   

บาท  รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช่สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมท่ี ๑ พัฒนาโครงสร้างและ
ระบบบริหารจัดการ 
กิจกรรมท่ี ๒ พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
กิจกรรมท่ี ๓ วันแห่งความส าเร็จ 
กิจกรรมท่ี ๔  ปฐมนิเทศและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
กิจกรรมท่ี ๕  สานสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๗๖๐,๐๐๐ - ๓๗๐,๐๐๐ ๑,๓๗๐,๐๐๐ 
 
๖. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการอย่าง
รอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ตรวจผลงาน 
 

แบบประเมินผลงาน 
 

ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแล  ติดตาม  และช่วยเหลือ
จากครูอย่างใกล้ชิด 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 
 

ครูร้อยละ ๙๐ ได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

นิเทศการสอนและ         
ตรวจผลงาน 

แบบประเมินผลงาน 
 

ครูทุกคนได้รับการตรวจสอบ นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 

ครูร้อยละ ๙๐  ให้ข้อมูลของผู้เรียนย้อนกลับกับ
ผู้ปกครองเพื่อแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ตรวจผลงาน 
 

แบบประเมินผลงาน 
 

 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๔๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีการพฒันาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 

เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 

๘.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
  ผู้เสนอโครงการ          ผู้เสนอโครงการ  
 

ลงช่ือ…………………………………….….      ลงช่ือ………………………………..…….. 
       (นางสาวรัญชิดา  มูลประถม)            (นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ) 
               ผู้อ านวยการ  

ลงช่ือ…………………………………….…. 
       (นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี)           

     
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๔๙ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการตามจุดเน้นสนองกลยุทธ์ของสถานศึกษา  ๖ กลยุทธ ์ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
สนองกลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  

และทักษะชีวิต 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี ๑ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ :  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ครูที่รับผิดชอบ  :  นางสาวนวพร   จันทวงษ์ 
กิจกรรม     (งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐ บาท) 

๑. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ   
๒. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้   
๓. กิจกรรมเตรียมพร้อมพิชิต O-NET / NT / ข้อสอบกลาง / สอบเข้า ม.๑   

 

๒. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  

และทักษะชีวิต 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี ๑ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ครูที่รับผิดชอบ  :  นางสาวชนัฎดา   แย้มวาจา 
กิจกรรม    (งบประมาณ  ๓๘,๐๐๐ บาท) 

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

๕.   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาไทย 
สนองกลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  

และทักษะชีวิต 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี  ๑ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ครูที่รับผิดชอบ  :  นางสาวสุรีรัตน์   อินทรักษ์ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๕๐ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

กิจกรรม    (งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ บาท) 
๑. กิจกรรมคลินิกภาษา    
๒. กิจกรรมหนอนหนงัสือ ยอดนักอ่าน   
๓. กิจกรรมลายมืองาม ตามแบบไทย 
๔. กิจกรรมแบ่งปันความรู้ สู่พี่น้อง   
๕. กิจกรรมนักพูดรุ่นเยาว์ 
๖. กิจกรรมจดหมายส่ือภาษา   
๗. กิจกรรมเรียงร้อย ถ้อยความ  

  

๔. โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศสู่สากล 
สนองกลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  

และทักษะชีวิต 
สนองกลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี  ๑ , ๓   
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ครูที่รับผิดชอบ  :  นางสาวปทิตตา  เทศแก่น , นางเพิ่มสุข  รุยาพร , นางสาวณัฐมน  ค ายอด , 

นางสาวอนุตราภา  ศิลาพัฒน์  
กิจกรรม    (งบประมาณ ๓๔,๑๐๐ บาท) 

๑. กิจกรรม  English and Chinese everyday 
๒. กิจกรรม  English and Chinese in classroom 
๓. กิจกรรมคลินิกภาษาอังกฤษ 
๔. กิจกรรม  English and Chinese day 
๕. กิจกรรม  Creative  languages 
๖. กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่การแข่งขัน 
๗. กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศครูและบุคลากร 
 

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่  ๔  เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี ๒ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ครูที่รับผิดชอบ  :  นางสาวพรรณกร  เทศนา 
กิจกรรม     (งบประมาณ ๓๘๑,๐๐๐ บาท) 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๕๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๑. กิจกรรมวิจัยในช้ัน 
๒. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู  เชิญ GURU สู่องค์กร    
๓. กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากร    
๔. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    

 

๖. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สนองกลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  

และทักษะชีวิต 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี  ๑ , ๓   
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ครูที่รับผิดชอบ  :  นางสุภาภรณ์  ใจห้าว , นายเปรม  ร้อยต๊ะ 
กิจกรรม    (งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท) 

๑. กิจกรรมฟันสวย ยิ้มใส   
๒. กิจกรรมสุขอนามัยวัยเด็ก    
๓. กิจกรรมบุญเกื้อสีขาว  
๔. กิจกรรมกีฬาพาเพลิน   
๕. กิจกรรมว่ายน้ าเพื่อชีวิต 
๖. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ    

 

๗. โครงการเด็กไทยวิถีพุทธ 
สนองกลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี  ๑ , ๓   
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ครูที่รับผิดชอบ  :  นางสาววัชราภรณ์  พลอามาตย์  
กิจกรรม    (งบประมาณ ๔๙,๐๐๐ บาท) 

๑. กิจกรรมอังคารบุญ   
๒. กิจกรรมลูกบุญเกื้อมารยาทงาม   
๓. กิจกรรมนักธรรมน้อย   
๔. กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ความดี 
๕. กิจกรรมวันไหว้คร ู/ รับขวัญน้อง   

 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๕๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๘. โครงการเด็กไทยรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
สนองกลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี  ๑ , ๓   
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ครูที่รับผิดชอบ  :  นางลาวัณย์  แสงภักดี 
กิจกรรม     (งบประมาณ ๓๐,๒๐๐ บาท) 

๑. กิจกรรมวันส าคัญ 
๒. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี ๑๐  
๓. กิจกรรมหน้าเสาธง   
๔. กิจกรรมวันภาษาไทย / วันสุนทรภู ่  

 

๙. โครงการวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  

และทักษะชีวิต 
สนองกลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี  ๑ , ๓   
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ครูที่รับผิดชอบ  :  นางสาวกัลยาณี  สีม่วง , นางสาวอภิญญา  เรือนอินทร์ 
กิจกรรม     (งบประมาณ ๑๕๖,๕๐๐ บาท) 

๑. กิจกรรมต้นกล้าประชาธิปไตย 
๒. กิจกรรมเถ้าแก่น้อย 
๓. กิจกรรมเด็กไทยรักษ์โลก 
๔. กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย ์
๕. กิจกรรมลูกเสือพอเพียง (ส ารอง / สามัญ)   
๖. กิจกรรมตลาดนัดความรู้ 
 

๑๐.   โครงการโลกกว้างทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๕  พัฒนาส่ือ  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ๑ , ๒ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ครูที่รับผิดชอบ  :  นายเรืองศักดิ์  ทีคะ , นางสาววันวิสาข์  รักษาควร , นางสาวฉัตรนภา  สุเกตุ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๕๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

กิจกรรม     (งบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐ บาท) 
๑. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  
๒. กิจกรรมรอบรั้วรอบรู ้   
๓. กิจกรรมทัศนศึกษา  
๔. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น / วัฒนธรรมท้องถิ่น    
๕. กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 

๑๑. โครงการพัฒนาระบบ  ICT เพื่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาส่ือ  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี ๑ , ๒ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ครูที่รับผิดชอบ  :  นางสาวฐิติรัตน์  วงษ์นิล 
กิจกรรม    (งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ บาท) 

๑. กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย    
๒. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ    
๓. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้    
๔. กิจกรรมการผลิตส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้    

 

๑๒.  โครงการระบบดี   โรงเรียนมีคุณภาพ  
สนองกลยุทธ์ที่  ๖  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มาตรฐานท่ี  ๒ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป , ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ครูที่รับผิดชอบ  :  นางสาวญาณิศา   วิเศษศรี 
กิจกรรม    (งบประมาณ ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท) 

๑. กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ    
๒. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน   
๓. กิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ   
๔. กิจกรรมปฐมนิเทศและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
๕. กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๕๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
           สุขภาพกาย  สุขภาพจิต และทักษะชีวิต  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี ๑ , ๒ , ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนวพร  จันทวงษ์  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒– ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
......................................................................................................................................................................... 
 

๑.   หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ ว่าด้วยการจัดการศึกษามาตรา ๒๒                
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าด้วยผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน
มี ความส าคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ         
เต็มศักยภาพ  

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาจึงมีความจ าเป็นในการจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ขึ้นโดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ตรงกับจุดเน้นด้านผู้เรียนตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก าหนด และเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผู้เรียน   ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ท้ังนี้โดยแนวทางการด าเนินงานตามโครงการนี้คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบระดับชาติ NT/O-
NET  รวมท้ังพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี  ทักษะชีวิตและอาชีพ             
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นเหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๒   เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ  NT / O-NET ของโรงเรียนให้สูงขึ้น          
๒.๓   เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนท่ีสูงขึ้น  
๒.๔   เพื่อให้ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีความรู้ความเข้าใจท่ีน าไปใช้ในการเข้าศึกษาต่อ            

ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นได้ 
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๕๕ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๓.  เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ด้านปริมาณ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๗๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป 
-   ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ ๓ 
-   ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  มีผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ 

และสังกัด 
-   ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  มีผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ียสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา              

ร้อยละ ๓ 
-   ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ีย เป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้

สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ และสังกัด 
-   ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ียสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ ๓ 
-   ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นได้ทุกคน 

 ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นไปตามหลักสูตร   

   

๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

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

๔.   ด าเนินกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่อไปนี ้
กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ 
กลุ่มสาระฯ 
กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร และ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมเตรียมพร้อมพิชิต O-NET 
/ NT / ข้อสอบกลาง / สอบเข้า ม.๑ 
๕.  ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
๖.  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗.  รายงานผล 

พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 

พ.ค.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
  
  

 
 

 
 
 

พ.ค.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มี.ค.๖๓ 
มี.ค.๖๒ 

นางสาวนวพร  จันทวงษ ์
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๕๖ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๕.  งบประมาณ 
งบประมาณการด าเนินกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระฯ 
-  กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร และ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
-  กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ O-NET / NT 
/ ข้อสอบกลาง / สอบเข้า ม.๑ 

๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 

- 
- 
 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
รวมทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ 

 
๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี     
( ระดับ ๓ – ๔ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ) ใน  ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   

การทดสอบ แบบทดสอบ 

ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ีย  สูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา  ร้อยละ ๓ 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  มีผลการทดสอบระดับชาติ
เฉล่ีย  สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ และสังกัด 

การทดสอบ แบบทดสอบระดับชาติ 

ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  มีผลการทดสอบระดับชาติ
เฉล่ีย สูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ ๓ 

การทดสอบ แบบทดสอบระดับชาติ 

ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติ
เฉ ล่ีย  เป็นรายก ลุ่มสาระการ เรี ยนรู้ สู ง กว่ า ค่ า เฉ ล่ีย
ระดับประเทศ และสังกัด 

การทดสอบ แบบทดสอบระดับชาติ 

ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติ
เฉล่ีย สูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ ๓ 

การทดสอบ แบบทดสอบระดับชาติ 

ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  สามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้นได้ทุกคน 

การทดสอบ แบบทดสอบ เข้าศึกษา
ต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   
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๕๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
 ๗.๒  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร 
 ๗.๓  ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๗.๔  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๗.๕  ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  NT / O-NET สูงขึน้ 
 ๗.๖  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
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๕๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ   พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ   
                                                          สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และทักษะชีวิต 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี ๑ , ๓ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชนัฏดา  แย้มวาจา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

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

๑.   หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง รู้จัก          
ท่ีจะแก้ปัญหาและมีวิสัยทัศน์อันจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น จากรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ  ผลการประเมิน ผู้เรียนยังต้องพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง         
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้  ดังนั้น ทางโรงเรียน จึงจ าเป็นต้องให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์                
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์อันจะท าให้ผลทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและให้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ของผู้เรียนต่อไป 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  ฟัง  ดู  และส่ือสารโดยการพูด

หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
๒.๒   เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๒.๓   เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 
๒.๔   เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถมีความคิดริเริ่มออกแบบการทดลอง และสร้างสรรค์ผลงานด้วย  

ความภาคภูมิใจ 
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๕๙ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๓.  เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู และส่ือสารโดยการพูด

หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาและวิธีการของตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล 

ประกอบ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถมีความคิดริเริ่มออกแบบการทดลอง และสร้างสรรค์ผลงาน

ด้วยความภาคภูมิใจ 
ด้านคุณภาพ 

   ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู สามารถส่ือสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง น าเสนอวิธีคิดทดลอง วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาและวิธีการของตนเอง 
ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
-  กิจกรรมท่ี ๑  การเรียนการสอนแบบโครงงาน 
Project Apporach  โดยจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน  
ในระดับประถมศึกษา ทุกช้ัน 
-  กิจกรรมท่ี ๒  การใช้แผนผังความคิด 
Mind mapping 
โดยการใช้แผนท่ีความคิด Mind mappingใน
การจัดการเรียนการสอนทุกระดับช้ันครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 

พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 

พ.ค. ๖๒- ม.ีค.๖๓ 
 

 
 

พ.ค. ๖๒- ม.ีค.๖๓ 
 
 
 

 

นางสาวชนัฎดา  แย้มวาจา 
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๖๐ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

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

พ.ค. ๖๒- ม.ีค.๖๓ 
 

พ.ค. ๖๒- มี.ค.๖๓ 
 

พ.ค. ๖๒- ส.ค.๖๒ 
มี.ค.๖๓ 
มี.ค.๖๓ 
มี.ค.๖๓ 

 

 

๕.  งบประมาณ 
 

งบประมาณการด าเนินกิจกรรม  ตามโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน                
เป็นเงิน  ๓๘,๐๐๐  บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมท่ี ๑ การเรียนการสอนแบบ
โครงงาน Project Apporach 
กิจกรรมท่ี ๒  การใช้แผนท่ีความคิด 
Mind mapping 
กิจกรรมท่ี ๓  การใช้ค าถาม ๕W / ๑ H 
หรือ หมวก ๖ ใบ 
กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ Active Leanning / STEM 
กิจกรรมท่ี ๕  กิจกรรมนักวิทยาศสตร์
น้อย 

๑๖,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
- 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

รวม ๓๘,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐ 
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๖๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ี
อ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

- ตรวจผลงาน 
 

- แบบประเมิน 

- ผลงาน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถน าเสนอวิธีคิด  วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาและวิธีการของตนเอง 

- ตรวจผลงาน - แบบประเมิน 

- ผลงาน 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถก าหนดเป้าหมาย  

คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ 

- ตรวจผลงาน 
 

- แบบประเมิน 
- ผลงาน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถมีความคิดริเริ่มออกแบบ

การทดลอง และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

- ตรวจผลงาน 
-การลงมือปฏิบัติ 

- แบบประเมิน 
- ผลงาน 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีผลพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน
มผีลการทดสอบจากประสบการณ์ตรงจากส่ิงต่างๆรอบตัวและพัฒนาตนเองระดับชาติดีขึ้น 
 

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
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๖๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ   พัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาไทย  
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ                 

     สุขภาพกาย  สุขภาพจิต และทักษะชีวิต  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  
............................................................................................................................. ............................. 
 

๑. หลักการและเหตุผล  
 การอ่าน การเขียนและการส่ือสารถือเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยได้ก าหนดนโยบาย                     
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เมื่อผู้เรียนจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ นักเรียนต้องสามารถอ่านออก เขียนได้            
เมื่อผู้เรียนมีทักษะในการอ่านและเขียนท่ีดีจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารได้ 

ปัญหาคุณภาพของการศึกษาส่วนใหญ่เกิดจากผู้เรียนมีปัญหาการอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้           
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่ือสารที่ถูกต้อง 

ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการส่ือสารจะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ -๖  โดยส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการอ่านและ
การเขียน เสริมสร้างทักษะการส่ือสารท่ีถูกต้องให้กับผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและ              
การส่ือสารให้มีคุณภาพก้าวไปสู่มาตรฐานสากล   
 

๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่าน  และเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง  
 ๒.๒  เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
 ๒.๓  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนส่ือสารภาษาไทยอย่างถูกต้อง  
 ๒.๔  เพื่อให้ครูผู้สอนส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนานวัตกรรมการสอนในการแก้ปัญหาการอ่าน 
        การเขียน  
 ๒.๕  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
         ๑ – ๖ 
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๖๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๓. เป้าหมาย  
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านปริมาณ  
-  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑–๖ ร้อยละ ๘๕  มีพัฒนาการทักษะด้านภาษาไทย 
-  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑–๖ ร้อยละ ๙๐  มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักค้นคว้าจากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ 
-  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑–๖ ร้อยละ ๘๕  สามารถพูดส่ือสารภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
-  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑–๖ ร้อยละ ๘๕ สามารถคิดวิเคราะห์และสามารถเขียนส่ือสารได้ 
-  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ร้อยละ ๙๐  มีความสามารถ ทักษะ ด้านภาษาไทย ได้

เหมาะสมตามระดับช้ัน 
ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ มีการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านภาษาไทย  มีนิสัยรัก 
การอ่าน และรู้จักค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การเขียน และ
การพูดส่ือสารภาษาไทยอย่างถูกต้องพูด  มีความรู้  ความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทย ได้
เหมาะสมตามระดับช้ันท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรอยู่ในระดับดี 

  

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑ คลินิกภาษา 
กิจกรรมท่ี ๒ หนอนหนังสือ ยอดนักอ่าน   
กิจกรรมท่ี ๓ ลายมืองาม ตามแบบไทย  
กิจกรรมท่ี ๔ แบ่งปันความรู้ สู่พี่น้อง  
กิจกรรมท่ี ๕ นักพูดรุ่นเยาว์   
กิจกรรมท่ี ๖ จดหมายส่ือภาษา   
กิจกรรมท่ี ๗ เรียงร้อย ถ้อยความ 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
๗. รายงานผล 

พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 

พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๒ 
มี.ค. ๖๒ 

นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์ 
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๖๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๕. งบประมาณ  
 งบประมาณการด าเนินกิจกรรม  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาไทย เป็นเงิน 
๑๙,๐๐๐ บาท  รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. กิจกรรมคลินิกภาษา 
๒. กิจกรรมหนอนหนงัสือ ยอดนักอ่าน 
๓. กิจกรรมลายมืองาม ตามแบบไทย  
๔. กิจกรรมแบ่งปันความรู้ สู่พี่น้อง 
๕. กิจกรรมนักพูดรุ่นเยาว ์
๖. กิจกรรมจดหมายส่ือภาษา 
๗. กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ 

๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐  
๒,๑๐๐  

- 
- 

๔,๕๐๐ 
๔,๔๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

๒,๐๐๐ 
๔,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

- 
- 

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๖๐๐ 

- 
- 

๕๐๐ 
๔๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
 
๖. การติดตามและประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

วิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖           
ร้อยละ ๘๕  มีพัฒนาการทักษะด้าน
ภาษาไทย  

-  ทดสอบการอ่าน  การเขียน  
-  ผลงาน  
-  สังเกตพฤติกรรม  

-  แบบทดสอบการอ่าน   
   การเขียน  
-  แบบสังเกตพฤติกรรม  

ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖           
ร้อยละ ๙๐  มีนิสัยรักการอ่าน และ รู้จัก
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

-  ทดสอบการอ่าน  
-  สังเกตพฤติกรรม 

-  แบบทดสอบการอ่าน 
-  แบบบันทึกการอ่าน     
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖         
ร้อยละ ๘๕  สามารถพูดส่ือสาร
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

-  ทดสอบการพูด 
-  สังเกตพฤติกรรม 

-  แบบทดสอบ/ หัวข้อ 
   การพูด 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖          
ร้อยละ ๘๕  สามารถคิดวิเคราะห์ และ
สามารถเขียนส่ือสารได้ 

-  ผลงาน 
-  ทดสอบ / สอบระหว่างภาค 
   / สอบปลายภาค 

-  แบบทดสอบการเขียน 
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๖๕ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

วิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖         
ร้อยละ ๙๐  มีความสามารถ ทักษะด้าน
ภาษาไทย ได้เหมาะสมกับตามระดับช้ัน 

-  ผลงาน 
-  การสอบถาม 
-  ทดสอบ / สอบระหว่างภาค 
   / สอบปลายภาค 

-  แบบทดสอบ KPA 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

ผู้เรียนมีทักษะด้านการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร  และมีพัฒนาการ วามสามารถด้านภาษาไทย
ได้เหมาะสมตามระดับช้ัน  
 

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
              ผู้เสนอโครงการ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ.............................................                                  ลงช่ือ............................................... 
      (นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์)                                          (นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ)       
                                                                   ผู้อ านวยการ 
         
                

  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

  ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
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๖๖ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ   ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศสู่สากล 

สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
     สุขภาพกาย สุขภาพจิต และทักษะชีวิต 

กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างและเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ 
     เพื่อการส่ือสาร 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑ , ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเพิ่มสุข รุยาพร , นางสาวปทิตตา  เทศแก่น ,  
    นางสาวณัฐมล  ยอดค า , นางสาวอนุตราภา  ศิลาพัฒน์  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
......................................................................................................................................................................... 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากในโลกปัจจุบันนี้เป็นยุคโลกาภิวัตน์  และประเทศไทยเองก็ได้ประกาศนโยบายThailand 

๔.๐ ท าให้เทคโนโลยีต่างๆเช่ือมถึงกันได้ในท่ัวโลก ภาษาจึงนับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากในการ
ติดต่อส่ือสาร        ในส่วนของทางโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยานั้น ได้ผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (รอบสอง) ในระดับดีมาก จึงเกิดเป็นนโยบายโรงเรียน ๓ 
ภาษาขึ้น โดยได้จัดท ากลยุทธ์เพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร ซึ่งได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  

ทางโรงเรียนจึงมีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียนภาษาต่างประเทศท้ังในและนอกห้องเรียน 
 การพัฒนาผู้เรียนให้ส าเร็จสู่เป้าหมาย เพื่อสนองกลยุทธ์ของโรงเรียนนั้น กิจกรรมต่างๆท่ีทาง
ครูผู้สอนและโรงเรียนสนับสนุน จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ รวมท้ังผู้เรียนจะสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และมีความสุขในการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ   อันจะส่งผลให้ผู้เรียนก้าวเข้าสู่การเป็นพลโลกท่ีดีมีคุณภาพ  

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑   เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการฟงั พูด อ่านและเขียนภาษาต่างประเทศ 
๒.๒   เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวและมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ 
๒.๓   เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
๒.๔   เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศมากขึ้น 
๒.๕    เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
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๖๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๓. เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านปริมาณ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาต่างประเทศอย่าง

เหมาะสมตาม ระดับช้ัน 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวและมีความสุขกับการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้ดีตาม

เกณฑ์ โดยสามารถเรียนรู้และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ร่วมกันหาความรู้เพิ่มเติม
ร่วมกับเพื่อนและครูผู้สอน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีตามเกณฑ์ อีกท้ังยังสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีความมั่นใจ 

 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.  เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓.  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔.  จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรม  
English and Chinese everyday 
กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรม English and 
Chinese in classroom 
กิจกรรมท่ี ๓ คลินิกภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรม English and 
Chinese Day 
กิจกรรมท่ี ๕ Creative languages 
กิจกรรมท่ี ๖  กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ 
สู่การแข่งขัน 
 

พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 

 
พ.ค. ๖๒ – ม.ีค. ๖๓ 

 
พ.ค. ๖๒ – ม.ีค. ๖๓ 

 
พ.ค. ๖๒ – ม.ีค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – ม.ีค. ๖๓ 

 
พ.ค. ๖๒ – ม.ีค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – ม.ีค. ๖๓ 

 
 

นางเพิ่มสุข   รุยาพร 
นางสาวปทิตตา  เทศแก่น 
นางสาวณัฐมล  ยอดค า  

นางสาวอนุตราภา  ศิลาพัฒน์ 
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๖๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี ๗  กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศครูและบุคลากร 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
๗. รายงานผล 

เม.ย. ๖๓ 
 

มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 

 

 

๕.  งบประมาณ 
งบประมาณการด าเนินกิจกรรม  ตามโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศสู่สากล       

เป็นเงิน ๓๔,๑๐๐  บาท  รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
- กิจกรรม English and Chinese 

everyday 
- กิจกรรม English and Chinese in 

classroom 
- คลินิกภาษาอังกฤษ  
- กิจกรรม English and Chinese day 
- กิจกรรม Creative Languages  
- กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่การแข่งขัน 
- กิจกรรมพัฒนาทักษภาษาต่างประเทศ

ครูและบุคลากร 

๘๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
 

๘๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

๒๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๒๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๖๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๖๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๔,๑๐๐ - ๑๙,๙๐๐ ๑๔,๒๐๐ 
 

๖.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการฟัง 
พูด อ่านและเขียนภาษาต่างประเทศ
อย่างเหมาะสมตามระดับช้ัน 

- ตรวจผลงานนักเรียน  
- การท าแบบทดสอบ 

- สังเกตจากการสนทนา
และสัมภาษณ์นักเรียน  

- แบบตรวจผลงาน  
- แบบทดสอบวัดผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน  

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๖๙ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ 

- สังเกตจากการสนทนา
และสัมภาษณ์นักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ รอบตัวและมีความสุขกับการ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น 

 

- สังเกตจากการสนทนา
และสัมภาษณ์นักเรียน 

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความ
กระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู ้

- ตรวจผลงานนักเรียน  
- การท าแบบทดสอบ 

- สังเกตจากการสนทนา
และสัมภาษณ์นักเรียน 

- แบบตรวจผลงาน   
- แบบทดสอบวัดผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความกล้า
แสดงออกและมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

- สังเกตจากการสนทนา
และสัมภาษณ์นักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการฟัง  พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีความ

พร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร จนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
มั่นใจ และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีตามเกณฑ์ 
 

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

  ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

       ลงช่ือ..................................................   ลงช่ือ................................................... 
    ( นางสาวปทิตตา  เทศแก่น )         ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 

      ผู้อ านวยการ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๗๐ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ    พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ/์จุดเน้น กลยุทธ์ที่  ๔  เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา     
           ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  ๒ , ๓ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรรณกร  เทศนา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ –  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ คือรู้จักคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตัวเอง 
แสวงหาความรู้  รู้เท่าทันสาระสนเทศในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการ              
และผู้ผลิต มุ่งความเป็นเลิศ อดทน ท างานหนัก ท างานเป็นทีม รับผิดชอบต่อส่วนรวม ค านึงถึงสังคม           
มีคุณธรรม ยึดมั่นในสันติธรรม และมีความเป็นไทย เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑            
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางสังคม ส่งผลต่อการด ารงชีวิต ครูจึงต้องต่ืนตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ทักษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  

ดังนั้นจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้  รู้จักการใช้เทคโนโลยี  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้รวมไปถึงมีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะอื่นๆ    
บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี  
  

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษท่ี ๒๑             

ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเพิ่มข้ึน 
๒.๒. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้ศึกษาดูงาน เทียบเคียงคุณภาพกับสถานศึกษาท่ีบริหารจัดการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
๒.๓. เพื่อให้ครูและบุคลการได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ 
๒.๔. เพื่อให้ครูสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพ  
       การศึกษา 
๒.๕. เพื่อให้ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลการวิจัยปรับเปล่ียนการ 
       จัดการเรียนรู้ 
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๗๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๓.  เป้าหมาย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๐ ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนอย่างหลากหลายและ

สรุปรายงานผลพัฒนาการของนักเรียนแก่ผู้ปกครอง 
- ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ ได้ศึกษาดูงาน เทียบเคียงคุณภาพกับสถานศึกษาท่ีบริหาร

จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ครูและบุคลกรร้อยละ ๙๐ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในโรงเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 
- ครูร้อยละ ๙๐ วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลการวิจัย

ปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ 
- ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างน้อยไม่ต่ ากว่าคนละ ๖๐ ช่ัวโมง/ปี 

ด้านคุณภาพ 
ผู้บริหาร ครูเข้าใจหลักปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาประถมศึกษา

และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมท่ี ๑  กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน 
กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู 
เชิญ GURU สู่องค์กร 
กิจกรรมท่ี ๓  กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจ
แก่ครูและบุคลากร 
กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
๕.  ประเมินความพึงพอใจ 
๖.  สรุปผลการด าเนินงาน 
๗.  รายงานผล 

พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

 
มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 

นางสาวพรรณกร  เทศนา 
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๗๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๕.  งบประมาณ 
 งบประมาณการด าเนินกิจกรรม  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เป็นเงิน  ๓๘๑,๐๐๐ บาท  รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู  เชิญกูรู  

สู่องค์กร 
- กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจแก่ครู

และบุคลากร 
- กิจกรรมการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 
- กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

๑๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

- 
๔๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

๑๐,๐๐๐ 

- 
๖,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๗,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๘๑,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๖๓,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ 

 

๖.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ครูร้อยละ ๙๐ ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนของผู้เรียนอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของนักเรียนแก่
ผู้ปกครอง 

- การนิเทศติดตาม 
- สรุปผลการวิเคราะห์การ
นิเทศ 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 

ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๐ ได้ศึกษาดูงาน 
เทียบเคียงคุณภาพกับสถานศึกษาท่ีบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  บันทึกการศึกษาดูงาน 
 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการศึกษาดูงาน 

ครูและบุคลกรร้อยละ ๙๐ ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

- บันทึกการขยายผล 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- บันทกึการประชุม 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการขยายผล 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ครูร้อยละ ๙๐ วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลการวิจัย
ปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ 

-  สังเกตพฤติกรรม 
- การนิเทศติดตาม 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๗๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอย่างน้อยไม่ต่ ากว่าคนละ ๖๐ 
ช่ัวโมง/ปี 

- การนิเทศติดตาม 
-  งานวิจัย 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับมาจัดการเรียนการสอน และพัฒนาสถานศึกษาได้อย่าง                   
มีประสิทธิภาพ 
 

๘.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
     ผู้เสนอโครงการ           ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ………………………..…………………             ลงช่ือ…………………………………………….  
       ( นางสาวพรรณกร  เทศนา )                          ( นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ  ) 
                           ผู้อ านวยการ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

        ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
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๗๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ   
                                                          สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และทักษะชีวิต 
มาตรฐานระดับประถมศึกษา      มาตรฐานท่ี  ๑ , ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสุภาภรณ์  ใจห้าว , นายเปรม  ร้อยต๊ะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ –  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
......................................................................................................................................................................... 
 

๑.   หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันนี้สุขภาพเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  ถ้าบุคคลมีสุขภาพดีจะเป็นพื้นฐานส าคัญ               

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสุขภาพอนามัย  แต่สภาพแวดล้อมสมัยนี้ไ ด้เปล่ียนแปลง               
อย่างรวดเร็ว  เทคโนโลยีได้เข้ามีบทบาทในรูปแบบต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น  จึงท าให้นักเรียนขาดดูแลเอาใจใส่            
ต่อสุขภาพกายและสุขภาพและสุขภาพจิตซึ่งก่อให้เกิดผลเสียทางด้านสุขภาพและทางงด้านสังคม   

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงคิดริเริ่มโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้นมา  เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยให้นักเรียนมีทางเลือกในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
เพื่อเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
๒.๕ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านนันทนาการต่าง ๆ และมีสุนทรียภาพ 

 

๓.  เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านปริมาณ 
- ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดี 
- ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  และตัดสินใจแก้ปัญหา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๗๕ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

  ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

 

 ๕.  งบประมาณ 
    งบประมาณการด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  เป็นเงิน  ๒๑๐,๐๐๐  บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑.  กิจกรรมฟันสวย  ยิ้มใส 
๒.  กิจกรรมสุขอนามัยเด็ก 
๓.  กิจกรรมบุญเกื้อสีขาว 
๔.  กิจกรรมกีฬาพาเพลิน 
๕.  กิจกรรมว่ายน้ าเพื่อชีวิต 
๖.  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

๑๔๐,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

๒๒,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

๒๔,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

๑๒๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

๒๒,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

๒๔,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 

รวม ๒๑๐,๐๐๐  ๒๐๒,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น   ๒๑๐,๐๐๐ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑  กิจกรรมฟันสวย  ยิ้มใส 
กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมสุขอนามัยเด็ก 
กิจกรรมท่ี ๓  กิจกรรมบุญเกื้อสีขาว 
กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมกีฬาพาเพลิน 
กิจกรรมท่ี ๕  กิจกรรมว่ายน้ าเพื่อชีวิต 
กิจกรรมท่ี ๖  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗. รายงานผล 

 ๑๖ พ.ค. ๖๒ 
  

๑๖ พ.ค. ๖๒ 
๑๖ พ.ค. ๖๒ 

๑๖ พ.ค.๖๒–๓๑ มี.ค. ๖๓ 
 
 

 

 
๑๖ พ.ค.๖๒–๓๑ มี.ค. ๖๓ 

มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 

นางสุภาภรณ์   ใจห้าว 
นายเปรม  ร้อยต๊ะ 
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๗๖ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๖.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดี 

- ตรวจสุขภาพ - แบบบันทึกสุขภาพ 
- เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 

ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด และ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

- สอบถาม 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมิน 

ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

- สอบถาม 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
๗. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                       ผู้เสนอโครงการ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
            ลงช่ือ...........................................                              ลงช่ือ...........................................           
                 ( นางสุภาภรณ์   ใจห้าว )                                     ( นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ ) 
                                                                                               ผู้อ านวยการ 
                          
                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                              ลงช่ือ...................................................... 

       ( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 
       ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
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๗๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ   เด็กไทยวิถีพุทธ  
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย                        

     และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑ , ๓   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา     
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววัชราภรณ์  พลอามาตย์   
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓     
…...................................................................................................................................................................... 
  

๑.   หลักการและเหตุผล      
ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีผลท าให้ผู้คนในสังคมมีความคิด

และพฤติกรรมท่ีหลากหลายมากขึ้น จึงมีการจัดการศึกษาท่ีต้องพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว 
ชุมชน สถาบัน ศาสนาและสถาบันการศึกษาโดยน าหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต   

ทางโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา จึงเล็งเห็นความส าคัญของการปลูกฝัง  คุณธรรม จริยธรรม             
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้สังคมน่าอยู่ น่าอาศัย มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม 
และ เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม จึงจัดโครงการเด็กไทยวิถีพุทธ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทย
สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้เป็น คนเก่ง คนดี และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันโลกท่ีเปล่ียนแปลง สร้างสังคม
ท่ีดีมีคุณภาพ 
  

๒.  วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อใหผู้้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม  
๒.๒ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีมารยาทในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 
๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาท่ีตนนับถือ 
๒.๔ เพื่อให้ผู้เรียนหลักธรรมค าส่ังสอนในพระพุทธศาสนา น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

 

๓.  เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ด้านปริมาณ   
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ พ่อ แม่ ครูอาจารย์ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือและแบ่งปัน 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๗๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีความเป็นไทย  ยิ้มง่าย ไหว้สวย  ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  สามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนมีการพัฒนา ศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด 

 

๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔.จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอังคารบุญ 
-ประชุมคณะกรรมครูชี้แจงเพื่อขออนุมัติ 
โครงการต่อผู้บริหาร เพื่อด าเนินการจัดท า
กิจกรรม  
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมลูกบุญเก้ือมารยาท
งาม   
-ประชุมคณะกรรมครูชี้แจงเพื่อขออนุมัติ  
โครงการต่อผู้บริหาร เพื่อด าเนินการจัดท า
กิจกรรม   
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมนักธรรมน้อย   
-เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติต่อ ผู้บริหาร
และคณะกรรมการ   
กิจกรรมที่ ๔ อาสาสมัครพิทักษ์ความดี   
-เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติต่อ ผู้บริหาร
และคณะกรรมการ   
กิจกรรมที่ ๕ วันไหว้ครู / รับขวัญน้อง   
-เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    
๖. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗. รายงานผล 

พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 

 
พ.ค ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

 
 
 

พ.ค ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
 
 
 

พ.ค ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
 
 

พ.ค ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
 
 

พ.ค ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
 

 
มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 

นางสาววัชราภรณ์  พลอามาตย์  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๗๙ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๕.  งบประมาณ  
งบประมาณการด าเนินกิจกรรม ตามโครงการเด็กไทยวิถีพุทธ เป็นเงิน  ๔๙ ,๐๐๐ บาท  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้  
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ     
งบประมาณ    

ที่ใช ้    
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย     

ค่าตอบแทน   ค่าใช้สอย    ค่าวัสดุ    
กิจกรรมอังคารบุญ      
กิจกรรมลูกบุญเกื้อมารยาทงาม      
กิจกรรมนักธรรมน้อย       
กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ความดี     
กิจกรรมวันไหว้ครู / รับขวัญน้อง      

๒,๐๐๐    
๑๐,๐๐๐    
๓๐,๐๐๐    
๑,๐๐๐    
๖,๐๐๐    

๑,๐๐๐ 
- 

๑,๐๐๐     
- 
- 

๑,๐๐๐  
๑๐,๐๐๐     
๒๙,๐๐๐  
๑,๐๐๐   
๖,๐๐๐  

- 
- 
- 
- 
- 

รวม ๔๙,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๔๗,๐๐๐ - 
รวมทั้งสิ้น ๔๙,๐๐๐ 

 

๖.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ พ่อ แม่ ครูอาจารย์ 

- สังเกต สอบถามและ
สนทนา  

- แบบประเมินความพึง
พอใจ  

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือและแบ่งปัน 

- สังเกต สอบถามและ
สนทนา  

- แบบประเมินความพึง
พอใจ  

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความเป็นไทย  ยิ้มง่าย 
ไหว้สวย  ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

- สังเกต สอบถามและ
สนทนา   

- แบบประเมินความพึง
พอใจ   

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถเรียนรู้การใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

- สังเกต สอบถามและ
สนทนา  

- แบบประเมินความพึง
พอใจ  

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ผู้เรียนมีจิตใจดีและมีพื้นฐานความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
 
  



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๘๐ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ................................................           ลงช่ือ...................................................           
    ( นางสาววัชราภรณ์  พลอามาตย์ )                                   ( นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ ) 

              ผู้อ านวยการ 
 
 

  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

             ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๘๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ   เด็กไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถี 

     ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ , ๓  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางลาวัณย์  แสงภักด ี
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธยังเป็นศาสนา           

ประจ าชาติ จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธต้ังแต่เกิดจนตายและศาสนาพุทธยังสอนให้ทุกคนเป็นคนดี 
มีศีลธรรม 

โครงการเด็กไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นโครงการส่งเสริมจิตส านึกในความรักชาติและ
การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ        
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกฝังจิตส านึกด้านจริยธรรม ตามหลักศาสนา การส่งเสริมความรัก           
ความสามัคคี การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและสามารถน าความรู้ ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ 

ฉะนั้นทางโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ ดังนั้นจึงเห็น
ควรท่ีจะจัดให้มีโครงการท่ีดีมีคุณธรรมนี้เป็นประจ าสืบต่อไป 

 

๒.  วัตถุประสงค์  
๒.๑  ผู้เรียนเห็นความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
๒.๒  ผู้เรียนรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
๒.๓  ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

๓.  เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  แสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  น้อมน ากระแสพระราชด ารัสไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๘๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านคุณภาพ 

ผู้เรียนมีจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและ
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมช้ีแจงบุคลากรในฝ่าย 
๒. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา 
๓. ประชุมในฝ่ายกิจการก าหนดกิจกรรม 
๔. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. ประชุมคณะครูแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม 
๖. ประสานงานกับฝ่ายบุคลากรในการจัด
สถานท่ี 
๗. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
-  กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมวันส าคัญ (วันวิสาขบู
ชา, วันแม่แห่งชาติ, วันคล้ายวันสวรรตค 
รัชกาลท่ี ๙, วันปิยมหาราช, วันลอยกระทง) 
-  กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลท่ี ๑๐ 
-  กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง 
-  กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมวันภาษาไทย /  
วันสุนทรภู่ 
๘. ติดตามการประเมินผล 
๙. สรุปผลการด าเนินโครงการเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 

 
 

พ.ค. ๖๒ – พ.ย. ๖๒ 
 
 

ก.ค. ๖๒ 
 

พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓
มิ.ย. ๖๒ – ก.ค. ๖๒ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

มี.ค. ๖๓ 

นางลาวัณย์  แสงภักดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๘๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๕.  งบประมาณ 
งบประมาณการด าเนินกิจกรรม  ตามโครงการเด็กไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นเงิน 

๓๐,๒๐๐ บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมวันส าคัญ 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลท่ี ๑๐ 
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง 
กิจกรรมวันภาษาไทย / วันสุนทรภู ่

๒๒,๕๐๐ 
๕,๒๐๐ 

 
- 

๒,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 
- 

๑๔,๐๑๐ 
๓,๒๓๕ 

 
- 

๑,๒๑๐ 

๖,๔๙๐ 
๑,๔๖๕ 

 
- 

๑,๒๙๐ 
รวมทั้งสิ้น ๓๐,๒๐๐ ๒,๕๐๐ ๑๘,๔๕๕ ๙,๒๔๕ 

 

๖. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ รักและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ แสดงความ 
จงรักภักดีและส านึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณ 

- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 
- ตรวจผลงานนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
- แบบตรวจผลงาน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ น้อมน ากระแสพระ 
ราชด ารัสไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการปลูกฝัง
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนมีความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๘๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
            ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ.........................................                                        ลงช่ือ............................................... 
       ( นางลาวัณย์  แสงภักดี )       ( นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ )       
                                                                 ผู้อ านวยการ 
  

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

  ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๘๕ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ   วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น  กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
          สุขภาพกาย สุขภาพจิต และทักษะชีวิต 

กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย                      
      และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  ๑ , ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกัลยาณี  สีม่วง  ,  นางสาวอภิญญา  เรือนอินทร์  

ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
......................................................................................................................................................................... 
 

๑.   หลักการและเหตุผล 
“เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า ๒๖ ปี ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง  และยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในโรงเรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ  

ดังนั้นจึงจัดท าโครงการวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากร             
เกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง มีความ
พอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกรอบแนวคิดที่
ต้องใช้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม ในการตัดสินใจ โดยค านึงถึง ๓ หลักการได้แก่ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ และมุ่งที่จะท าให้ผลทีเ่กิดน าไปสูค่วามเจริญก้าวหนา้ที่สมดุล 
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน ๔ มิติ ได้แก่ ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  เป็นการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติ อันเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๒  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๓  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนรู้จักคุณค่า รกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๘๖ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

  ๒.๔  เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปต่อยอดให้เกิดเป็นอาชีพของตนเอง 
  ๒.๕  เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

๒.๖  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ของตนเองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้ 
 

๓.  เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ด้านปริมาณ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถต่อยอดความรู้สู่การน าไปประกอบอาชีพได้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีนิสัยรู้จักการประหยัดและรักการออม 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  แบ่งปันผู้อื่นและสามารถร่วมท างานกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข   
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีส่วนร่วมในการใช้ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้และความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านคุณภาพ 
     ผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 

๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
2. ๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
4. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 

กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมต้นกล้าประชาธิปไตย 
กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมเถ้าแก่น้อย 
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมเด็กไทยรักษ์โลก 
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย ์
กิจกรรมท่ี ๕  กิจกรรมลูกเสือพอเพียง 

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

กิจกรรมท่ี ๖  กิจกรรมตลาดนัดความรู้ 
๔.  ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 

 
มิ.ย. ๖๒ 
ส.ค. ๖๒ 

พ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒ 

 
ธ.ค. ๖๒ 
ธ.ค. ๖๒ 
ส.ค. ๖๒ 
มี.ค. ๖๓ 

นางสาวกัลยาณี  สีม่วง   
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี 
นายต่อศักดิ์  เทศแก่น 
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๘๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๕.  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๖.  รายงานผล 

มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 

 

 

๕.  งบประมาณ 
งบประมาณการด าเนินกิจกรรม  ตามโครงการวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 

๑๕๖,๕๐๐ บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้  

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมต้นกล้าประชาธิปไตย 
กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมเถ้าแก่น้อย 
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมเด็กไทยรักษ์โลก 
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย ์
กิจกรรมท่ี ๕  กิจกรรมลูกเสือพอเพียง 
กิจกรรมท่ี ๖  กิจกรรมตลาดนัดความรู้ 

๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 

๓,๐๐๐ 
- 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

- 
- 

๑๐๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๔๗,๐๐๐ 
- 

รวมทั้งสิ้น ๑๕๖,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ๕๑,๕๐๐ 
 

 ๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถต่อยอด
ความรู้สู่การน าไปประกอบอาชีพได้ 

- - สอบถาม  
- - สังเกตพฤติกรรมในการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

- - แบบสอบถาม  
- - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

- -  ภาพกิจกรรม 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- - สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีนิสัยรู้จักการ
ประหยัดและรักการออม 

- - สังเกต / สอบถาม  
- - สังเกตจากการสนทนาและ

สัมภาษณ์นักเรียน 

- - แบบสอบถาม / แบบสังเกต
พฤติกรรม นักเรียน 

- - บันทึกการออมเงิน/สมุดบัญช ี
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
แบ่งปันผู้อื่นและสามารถร่วมท างานกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   

- - สังเกตจากการสนทนาและ
สัมภาษณ์นักเรียน 

-  

- - แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีส่วนร่วมในการ
ใช้ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- - ตรวจสอบรายช่ือ - - แบบบันทึกรายช่ือผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๘๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้และความ
เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- สังเกต / สอบถาม  
 

- - แบบสอบถาม / แบบสังเกต
พฤติกรรม นักเรียน 

-  
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

              
 
        
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ลงช่ือ............................................... 
  (นางสาวกัลยาณี สีม่วง) 

ลงช่ือ............................................... 
(นางสาวอภิญญา  เรือนอินทร์) 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

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

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

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

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๘๙ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ   โลกกว้างทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์/จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาส่ือ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุน 

            การเรียนรู้  

มาตรฐาน   มาตรฐานท่ี  ๑ , ๒ , ๓ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววันวิสาข์ รักษาควร , นายเรืองศักดิ์ ทีคะ ,  

     นางสาวฉัตรนภา สุเกตุ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

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

๑. หลักและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรฯ เป็นเป้าหมายหลักส าหรับ 
การจัดการศึกษา นอกจากนี้บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน             
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจะสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ท่ีนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียน          
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ภายนอก
โรงเรียน  และสถานท่ีต่างๆ ภายในชุมชน เพื่อเรียนรู้และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างกัน ท าให้ผู้เรียน            
เกิดการเรียนรู้ สามารถน าความรู้มาปรับและพัฒนาให้เหมาะสมกับตนเองพร้อมกับมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและ
ก้าวทันเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จากปัญหาท่ีพบจะเห็นว่าผู้เรียนส่วนหนึ่งยังขาดความรอบรู้ ขาดการ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และขาดทักษะในการด าเนินชีวิต 
          ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการโลกกว้างทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ 

และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าท า   

กล้าตัดสินใจ  การศึกษาแหล่งเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน  

โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก น าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่โรงเรียน  

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  อันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสรุป            

องค์ความรู้ ไ ด้ด้วยตนเอง และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมท่ีจะเติบโตเป็นพลโลกได้                   

อย่างมีความสุข 
  

 

 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๙๐ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๒. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑  ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้  
๒.๒  ผู้เรียนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเช่ือมโยงข้อมูลความรู้ท่ีได้จากแหล่งเรียนรู้สู่บทเรียน

ของตนเอง 
๒.๓  ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง  จากแหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง  ๆรอบตัว 
๒.๔  เปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง ผู้ท่ีมีความรู้หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ          

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๒.๕  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

๓. เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

 ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม

เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนพัฒนา

ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ด้านคุณภาพ 

สถานศึกษามีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

รวมถึงมีการขับเคล่ือนและด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร  
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  
๔. ด าเนินกิจกรรมดังนี ้ 
กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  
กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมรอบรั้วรอบรู ้
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมทัศนศึกษา  
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่/
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

พ.ค. ๖๒  
พ.ค. ๖๒  
พ.ค. ๖๒  

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓  
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

 

นางสาววันวิสาข์ รักษาควร 
นายเรืองศักดิ์ ทีคะ 
นางสาวฉัตรนภา สุเกตุ 

 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๙๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. ประเมินผลการด าเนินงาน  
๖. สรุปผลการด าเนินงาน  
๗. รายงานผล  

พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓  
มี.ค. ๖๓  

 
 

 

๕. งบประมาณ 

 งบประมาณการด าเนินกิจกรรม ตามโครงการโลกกว้างทางการศึกษาเป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท  

รวมรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้   

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต   

- กิจกรรมรอบรั้วรอบรู้  

- กิจกรรมทัศนศึกษา 

- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น/

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   

๔,๐๐๐  

๒,๐๐๐  

๑๒๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐  

 
๔,๐๐๐ 

-  

- 

- 

๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๑,๕๐๐  

๔๐,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 

รวมทั้งสิ้น ๑๓๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๘๕,๕๐๐ ๔๘,๕๐๐ 
 

๖. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้

ระหว่างกัน 

- สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน 
- สอบถาม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
- แบบสอบถาม/แบบประเมิน  

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนพัฒนาตนเอง

อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน  
- สอบถาม 

- แบบสังเกต พฤติกรรม
นักเรียน 
- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๙๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆรอบตัว

และ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 

๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 ผู้เสนอโครงการ             ผู้เห็นชอบโครงการ  

ลงช่ือ…………………………………….……         ลงช่ือ……………………….………………….  

         (นางสาววันวิสาข์ รักษาควร)                 ( นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ )  

                 ผู้อ านวยการ                                                                                     

ลงช่ือ…………………………………….……   

         (นายเรืองศักดิ์   ทีคะ) 

 

ลงช่ือ…………………………………….……   

        (นางสาวฉัตรนภา  สุเกตุ) 

 

                    

ผู้อนุมัติโครงการ 

ลงช่ือ………………….……….………… 

( นายถาวร บุญเกื้อ ) 

             ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๙๓ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ   พัฒนาระบบ  ICT  เพื่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น กลยุทธ์ที่ ๕ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานท่ี ๑ , ๒ , ๓ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวฐิติรัตน์   วงษ์นิล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

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

๑.   หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีไ ด้เข้ามามีบทบาทส า คัญทางการศึกษาเป็นอย่างมาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญ  ในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  หมวด ๙ ว่าด้วยเทคโนโลยี
การศึกษา มาตรา ๖๖ “ ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”  
 ดังนั้น  โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้          
ให้ทันสมัยสามารถรองรับความต้องการของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยด าเนินการจัดการศึกษา          
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถ            
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและ
ทันสมัย รวมถึงการออกแบบการเรียนรู้  โดยสอดแทรกให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ 

 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้มีคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ส าหรับการเรียนรู้ 
 ๒.๒  เพื่อเพิ่มตัวกระจายสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมท้ังโรงเรียน และเพียงพอต่อความต้องการ 
 ๒.๓  เพื่อพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ได้ 
 ๒.๔  เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนรู้ 
 ๒.๕  เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องคอมพิวเตอร์ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๙๔ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

 ๒.๖  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนใช้ ICT ในการท าส่ือประกอบการสอน 
 ๒.๗  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในการสืบค้นได้ด้วยตนเอง 
 

๓.  เป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านปริมาณ 
- ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลความรู้ได้ 
- ครู และบุคลากรทุกคนสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลความรู้ได้ 
- ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากร สามารถใช้ ICT ท าส่ือประกอบการสอน 

ด้านคุณภาพ 
- โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง 
- มีตัวกระจายสัญญาณ WIFI ครอบคลุมท่ัวทั้งโรงเรียน 

 

๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๕. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
-  กิจกรรมท่ี ๑ พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 
-  กิจกรรมท่ี ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ 
-  กิจกรรมท่ี ๓ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู ้
-  กิจกรรมท่ี ๔ การผลิตส่ือและใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู ้
๖. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๗. สรุปผลปฏิบัติกิจกรรม 
๘. รายงานผล 

พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 

พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 

นางสาวฐิติรัตน์ วงษ์นิล 

 
 
 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๙๕ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๕.  งบประมาณ 
งบประมาณการด าเนินกิจกรรม  ตามโครงการพัฒนาระบบ ICT เป็นเงิน  ๑๘๕,๐๐๐ บาท  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมท่ี ๑   พัฒนาระบบเครือข่าย

ไร้สาย 

กิจกรรมท่ี ๒  พัฒนาระบบสารสนเทศ 

กิจกรรมท่ี ๓  ส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี ๔  การผลิตส่ือและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

๓๕,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
- 
 
- 

๔๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

๓๕,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
- 
 
- 
 

รวมทั้งสิ้น ๑๘๕,๐๐๐ - ๑๘๕,๐๐๐ - 

  
๖. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน สามารถใช้งาน

อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลความรู้ได้ 

- การส ารวจ 

- การสอบถาม 

- แบบส ารวจ 

- แบบสอบถาม 

ครูและบุคลากรสามารถใช้งาน

อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลความรู้ได้ 

- การส ารวจ 

- การสอบถาม 

- แบบส ารวจ 

- แบบสอบถาม 

ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากร 

สามารถใช้ ICT ท าส่ือประกอบการสอน 

- การส ารวจ 

- การสอบถาม 

- แบบส ารวจ 

- แบบสอบถาม 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา มี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบ

อินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

- ตรวจผลงาน

นักเรียน 

- การท าแบบทดสอบ 

- แบบตรวจผลงาน  

- แบบทดสอบ 

มีตัวกระจายสัญญาณ WIFI ครอบคลุม

ท่ัวทั้งโรงเรียน 

- การส ารวจ 

- การสอบถาม 

- แบบส ารวจ 

- แบบสอบถาม 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๙๖ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.๒  นักเรียนท่ีมีความรู้ในด้าน ICT  สามารถใช้สารสนเทศในการศึกษาหาความรู้และผลิต      
เป็นช้ินงาน 

๗.๓  ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
 
๘. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

   ( นางสาวฐิติรัตน์   วงษ์นิล )                            ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 
                 ผู้อ านวยการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๙๗ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

โครงการ   ระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ / จุดเน้น กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การศึกษาเน้นการมี 

    ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี ๑ , ๒ , ๓ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑ , ๒ , ๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการและฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรัญชิดา  มูลประถม , นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ –  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
......................................................................................................................................................................... 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบพัฒนาการศึกษา           
ของกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อมุ่งเน้นการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศและมีมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับในองค์กรโดยมีเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารที่ดีมีคุณภาพ 
 การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน ใช้สถานศึกษาเป็นฐานโครงสร้างของการบริหาร                     
ท่ีประกอบด้วยกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป กลุ่มงานบริหารงานบุคคล             
และส านักงานผู้อ านวยการ การด าเนินการตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อสนอง
นโยบาย     การจัดการศึกษาของส านักงานคณะการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ดังนั้นโรงเรียนจึงมีโครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ          
สร้างกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑   เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.๒   เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

๒.๓   เพื่อส่งเสริมให้ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง                     
มีประสิทธิภาพ 

 ๒.๔   เพื่อดูแล ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
๒.๕   เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ  การแลกเปล่ียนข้อมูลต่างๆ ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 

และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๖   เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้                   

มีคุณภาพยิ่งขึ้น 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๙๘ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๓. เป้าหมาย 
ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
  -  ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแล  ติดตาม  และช่วยเหลือจากครูอย่างใกล้ชิด 
  -  ครูร้อยละ ๙๐ ได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  -  ครูทุกคนได้รับการตรวจสอบ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

-  ครูร้อยละ ๙๐  ให้ข้อมูลของผู้เรียนย้อนกลับกับผู้ปกครองเพื่อแนวทางพัฒนาการจัด            
การเรียนรู้  

 ด้านคุณภาพ 

สถานศึกษามีการบริหารงานท่ีเป็นระบบและคล่องตัวพร้อมท้ังพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑.  เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
๒.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓.  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔.  จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการ 
กิจกรรมท่ี ๒ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
กิจกรรมท่ี ๓ วันแห่งความส าเร็จ 
กิจกรรมท่ี ๔  ปฐมนิเทศและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
กิจกรรมท่ี ๕  สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
๕.  ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๖.  สรุปรายงานด าเนินกิจกรรม 
๗.  รายงานผล 

พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ 

มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 

นางสาวรัญชิดา  มูลประถม 
นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี 
 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๙๙ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๕. งบประมาณ  
งบประมาณการด าเนินกิจกรรม  ตามโครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ  เป็นเงิน ๑,๗๖๐,๐๐๐   

บาท  รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช่สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมท่ี ๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการ 
กิจกรรมท่ี ๒ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
กิจกรรมท่ี ๓ วันแห่งความส าเร็จ 
กิจกรรมท่ี ๔  ปฐมนิเทศและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
กิจกรรมท่ี ๕  สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๗๖๐,๐๐๐ - ๓๗๐,๐๐๐ ๑,๓๗๐,๐๐๐ 
 
๖. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการอย่าง
รอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ตรวจผลงาน 
 

แบบประเมินผลงาน 
 

ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแล  ติดตาม  และช่วยเหลือจาก
ครูอย่างใกล้ชิด 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 
 

ครูร้อยละ ๙๐ ได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

นิเทศการสอนและ         
ตรวจผลงาน 

แบบประเมินผลงาน 
 

ครูทุกคนได้รับการตรวจสอบ นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 

ครูร้อยละ ๙๐  ให้ข้อมูลของผู้เรียนย้อนกลับกับ
ผู้ปกครองเพื่อแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ตรวจผลงาน 
 

แบบประเมินผลงาน 
 

 

๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีการพฒันาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 

เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑๐๐ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

๘.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
  ผู้เสนอโครงการ          ผู้เสนอโครงการ  
 

ลงช่ือ…………………………………….….      ลงช่ือ………………………………..…….. 
       (นางสาวรัญชิดา  มูลประถม)            (นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ) 
               ผู้อ านวยการ  

ลงช่ือ…………………………………….…. 
       (นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี)           

     
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

 

๑๐๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา    
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท ำ 

๑. นายถาวร   บุญเกื้อ  ต าแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ          ประธานกรรมการ      

๒. นางสุพรรณนกิาร ์  บุญเกื้อ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน            รองประธานกรรมการ 

๓. นายหรรษธร  บุญเกือ้      ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ            กรรมการ 

๔. นางสาวกรกนก   บัวศิลา  ต าแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการ 

๕. นายต่อศักดิ ์   เทศแก่น  ต าแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ 

๖. นางสาวนันทพร   ครองบุญ ต าแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 

๗. นางปิยะวรรณ   ศริิพฒัน์  ต าแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๘. นางสาวกุลยาวัลย์   ด่านผาสุกสกุล ต าแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๙. นางสาวสุพิชชา   ยอดสุวรรณ   ต าแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๑๐. นางสาววรรณศิา   วงค์ไชย ต าแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๑๑. นางสาววชิชุดา    นวลทอง ต าแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๑๒.นางสาวศิริขวัญ   อาศัยนา ต าแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๑๓.นางสาวฐิตา   สมพร  ต าแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๑๔.นางสาววัลภา   ไชยโคตร  ต าแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๑๕.นางสาวนิชาพร   ไพรอุบล ต าแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๖.นางสาวรัญชดิา    มลูประถม ต าแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

 ๑๗.นางสาวญาณศิา   วิเศษศร ี ต าแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๘.นางสุภาภรณ์   ใจห้าว  ต าแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๙.นางลาวณัย์   แสงภกัด ี  ต าแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๒๐.นางสาวอภิญญา  เรอืนอินทร์ ต าแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๒๑.นางสาววันวิสาข์   รกัษาควร ต าแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๒๒.นางสาวพรรณกร   เทศนา ต าแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๒๓.นางสาววัชราภรณ์  พลอามาตย์ ต าแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๒๔.นางสาวชนัฏดา   แย้มวาจา ต าแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๒๕.นางสาวนัฐมล  ค ายอด  ต าแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๒๕.นางสาวสุรีรตัน์    อนิทรักษ ์ ต าแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๒๗.นางสาวกัลยาณ ี  สมี่วง  ต าแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 



๒๘.นางสาวปทติตา   เทศแก่น ต าแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๒๙.นางเพิ่มสุข   รุยาพร  ต าแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๓๐.นางสาวอนุตราภา  ศิลาพัฒน ์ ต าแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๓๑.นางสาวฐิตริัตน์   วงษ์นิล  ต าแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๓๒.นางสาวฉตัรนภา   สุเกตุ  ต าแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๓๓.นายเปรม    รอ้ยต๊ะ  ต าแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๓๔.นายเรืองศักดิ ์  ทีคะ  ต าแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๓๕.นางพรีญา   ชูแสง  ต าแหน่งครูธุรการ / การเงิน   กรรมการ 

๓๖.นางสาวนวพร   จันทวงษ์  ต าแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


