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1.  โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ 110,000 บาท 
2.  วัดผลประเมินผล          35,000 บาท 
3.  โครงการนิเทศภายใน          1,000 บาท 
4.  โครงการการจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน      50,000  บาท 
5.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      30,000  บาท 
6.  โครงการแนะแนว          1,000  บาท 
7.  โครงการเรียนรู้โดยวิทยากรภายนอก      15,000  บาท 
8.  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี     100,000 บาท 
9.  โครงการดีเจวัย  12  อายุสมองไม่เป็นรองใคร       1,000 บาท 
10.  โครงการซื้อหนังสือพิมพ ์         6,000 บาท 
11.  โครงการห้องเรียนพิเศษ           -  บาท 
12.  โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิตส่ือเพื่อการเรียนรู้    5,000 บาท 
13.  โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย        5,000 บาท 
14.  โครงการศึกษาพิเศษเรียนร่วม         5,000 บาท 
 รวมงบประมาณ       364,000 บาท 
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งาน/โครงการ   โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ 
แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   1, 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล /บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางส าราญ   โคตรชมภู,นางสมลักษณ์   สุวรรณวงศ์, นางอัมพวรรณ์  โคโตสี,   
     นางณหฤทัย  สิทธิจักร, นางลฎาภา  พรมพิมพ์, น.ส.สกาวใจ  ค าบุญเรือง   
     นางปัณณิศา  ไชยลือชา,  น.ส.นิตวดี  พลเดชา,  น.ส.ดรุณี   นันทา,  
     น.ส.รัตติยา  ภูวนารถ,  นางสาวกมลพร  ชิณแสน ,น.ส.ชลธิชา  เฉลาชัย 
     นางพิกุลกาญจน์  ราษี , น.ส.อารีรัตน์ ปุญญา  และคณะครูโรงเรียนอนุบาล 
     ศรีวิไลทุกคน 
 ลักษณะงาน    โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 
นักเรียนท่ีมีคุณภาพต้องได้รับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีเหมาะสมอย่างรอบด้านท้ังด้านความรู้ 

ความสามารถทักษะสุขภาพกายและจิตท่ีดีและคุณธรรมจริยธรรม  ถึงแม้ว่าในระยะท่ีผ่านมา ได้มีความ
พยายามในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามาโดยตลอด แต่จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกรมวิชาการ ปี  2561  พบว่า  คะแนนเฉล่ียของวิชาหลักส่วนใหญ่มีค่าต่ ากว่าร้อยละ 70  

 นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาแล้ว จริยธรรม  คุณธรรม  และความปลอดภัยของร่างกาย 
และจิตใจของเด็กไทยก็อยู่ในภาวะเส่ียงเช่นกัน ดังตัวอย่างของปัญหายาเสพติดท่ีก าลังแพร่ระบาดอยู่ใน
ขณะนี้   

 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ 
ทางวิชาการขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 

2.  เป้าประสงค์ 
 นักเรียนสามารถ พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นคนเก่ง  ดี  มีสุข 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
 3.2  เพื่อนักเรียนมีทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง 
 3.3  เพื่อนักเรียนมีทักษะในการดูแลจิตใจของตน และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
 3.4  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรวมกลุ่มจัดต้ังเป็นชมรมเพื่อแก้ปัญหา และปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมไปในทางท่ีดี 
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 3.5  เพื่อส่งเสริมนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

4.   กลุ่มเป้าหมาย  
 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

 ครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

5.  กิจกรรมโครงการ 
 5.1  กิจกรรมการฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
  -  คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
  -  ด าเนินการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 
  -  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
  -  รายงานผลต่อผู้บริหาร 
 5.2  กิจกรรมการฝึกการจัดท าโครงงาน 
  -  คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
  -  ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน 
  -  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงาน 

5.3  กิจกรรมการฝึกทักษะทางด้านภาษาไทย  
  -  คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
  -  ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการฟงั  พูด  อ่าน  และเขียน 
  -  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย 
 5.4  กิจกรรมการฝึกทักษะทางด้านการขับร้องเพลงไทย – เพลงไทยสากล 
  -  คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
  -  ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการร้องเพลง 
  -  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันร้องเพลง 
 5.5  กิจกรรมการฝึกทักษะการคัดลายมือ 
  -  คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
  -  ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการคัดลายมือ 
  -  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันคัดลายมือ 
  -  รายงานผลต่อผู้บริหาร 
 5.6  กิจกรรมการฝึกทักษะการวาดภาพ 
  -  คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
  -  ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการวาดภาพ 



21 

 

  -  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันวาดภาพ 
  -  รายงานผลต่อผู้บริหาร 

5.7 กิจกรรมการมหกรรมทางวิชาการในปี 2562 
  -  คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
  -  ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน   
  -  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันมหกรรมทางวิชาการและรายงานผลต่อผู้บริหาร  
 5.8  จัดท าแบบประเมินต่างๆเพื่อเป็นการประเมินและจัดท ารางานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

5.9 จัดท าแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
 5.10  สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือในวิชาต่างๆ 
 5.11  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 5.12  จัดหาและจัดท าส่ือการเรียนการสอน 
6.  แผนการด าเนินงาน 

          กิจกรรม 
 

           ระยะเวลา 

พ.ศ. 2562  - พ.ศ. 2563 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.ค
 

ส.ค
 

ก.ย
 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.พ
 

มี.
ค 

เม
.ย 

1.ประชุมวางแผนโครงการ             
2. ด าเนินการตามกิจกรรม               
   -  กิจกรรมการฝึกทักษะ 
คณิตศาสตร์ 

            

   -  กิจกรรมการฝึกการจัดท า
โครงงาน 

            

-  กิจกรรมการฝึกทักษะ 
ทางด้านภาษาไทย 

            

-  กิจกรรมการฝึกทักษะ 
การร้องเพลงไทย – เพลงไทย
สากล 

            

-  กิจกรรมการฝึกทักษะ 
การคัดลายมือ 

            

 -  กิจกรรมการฝึกทักษะการ
วาดภาพ 
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   -กิจกรรมการประกวด
มหกรรมทางวิชาการ 

            

-   กิจกรรมการฝึกการประกวด
แข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัยท านองสรภญัญะ 

            

-  จัดท าแผนการสอน             
-  สอนซ่อมเสริม             
-  จัดหา,จัดท าส่ือการเรียนการ
สอน 

            

-  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร             
-  การประกันคุณภาพภายใน             
3 .  การประเมินผล             
4.  สรุปและปิดโครงการ
กิจกรรมการ 

            

7.  งบประมาณ   110,000  บาท 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าฝึกอบรมปฏิบัติการ ค่าผลิตส่ือฯลฯ 

โปรดระบุ 
กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. กิจกรรมการฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 2,000 
2. กิจกรรมการท าโครงงาน 8,000 
3. กิจกรรมการฝึกทักษะทางด้านภาษาไทย(เขียน,พูด,อ่าน) 500 
4. กิจกรรมการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 500 
5. กิจกรรมการฝึกทักษะการคัดลายมือ 500 
6. กิจกรรมการฝึกทักษะทางการวาดภาพ 6,000 
7. กิจกรรมการฝึกสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ +  กิจกรรม
เกี่ยวกับศาสนา 

3,000 

8. การจัดท าแผนการสอน 1,000 
9. สอนซ่อมเสริม 1,000 
10. จัดหา,จัดท าส่ือการเรียนการสอน 5,000 
11. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 2,000 
12. การประกันคุณภาพภายใน 500 
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13.   การแข่งขันทางวิชาการระดับกลุ่ม 10,000 
14. การแข่งขันทางวิชาการระดับเขต 20,000 
15. การแข่งขันทางวิชาการระดับภาค 30,000 
16. การแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ 10,000 
17. การแข่งขันทางวิชาการในหน่วยงานอื่น 10,000 
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 110,000   

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนมีทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง 
 8.2  นักเรียนมีทักษะในการดูแลจิตใจของตน และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
 8.3  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมต่างๆ  
 8.4  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เป็นคน เก่ง  ดี  มีสุข 
9.  วิธีการประเมินผล  
 9.1  แบบสอบถาม 
 9.2  แบบสัมภาษณ์ 
 9.3  การสังเคราะห์บทเรียน 
 9.4  ท ารายงานเสนอ ผู้บริหาร 
  9.4.1  รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ (ภายใน 10 ตุลาคม 2562) 
  9.4.2  รายงานผลการด าเนินการฉบับสมบูรณ์ (ภายใน 31 มีนาคม 2563) 

 
 

(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
         (นางส าราญ  โคตรชมภู) 
      ครู  คศ. 3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
(ลงช่ือ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์) 

              หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 
(ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายบุญทวี   สาลี) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
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งาน / โครงการ            วัดผลประเมินผล 
แผนงาน                   จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   7, 8, 9, 10, 11, 12 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ               นางลฎาภา  พรมพิมพ์ ,นางณหฤทัย สิทธิจักร ,นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์  
      นางอัมพวรรณ์ โคโตสี  นางส าราญ โคตรชมภู, น.ส.สกาวใจ  ค าบุญเรือง,  
      นางปัณณิศา  ไชยลือชา,น.ส.นิตวดี  พลเดชา,นางพิกุลกาญจ์  ราษี 
      น.ส.ดารุณี  นันทา, น.ส.รัตติยา  ภูวนารถ  น.ส.กมลพร  ชิณแสน  
      น.ส. ชลธิชา  เฉลาชัย, น.ส.อารีรัตน์  ปุญญา และคณะครูโรงเรียนอนุบาล 
      ศรีวิไลทุกคน 
ลักษณะงาน                  โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลา                    16   พฤษภาคม  พ.ศ.  2562  ถึง  31  มีนาคม   พ.ศ.  2563 
สถานที่ด าเนินการ         โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าเป็นท่ีจะต้องน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลใน 
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน โดยตรงและน าไปปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพรวมท้ังใช้ในการพิจารณา  ตัดสิน ความส าเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน
ด้วย 

2.  เป้าประสงค์ 
  เป็นการตรวจสอบความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่างๆ ของผู้เรียน 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 

การเรียนต่างๆ 
2. เพื่อน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมการเรียนรู้ 

และพัฒนาการของผู้เรียนโดยตรง 
3. เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขการจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้มี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณา ตัดสิน   ความส าเร็จทางการศึกษา 

ของผู้เรียน 
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4 .  กลุ่มเป้าหมาย   
 -   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

 -   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ช้ันอนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6  
5.   กิจกรรมโครงการ 

1. การประเมินความพร้อมพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเรยีน 
2. การวัดสมรรถภาพทางกาย 
3. การประเมินหลังเรียน 
4. การประเมินผลระหว่างเรียน 
5. การประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
6. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7. การประเมินปลายปี และการผ่านช่วงช้ัน 
8. ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ 

6.  แผนการด าเนินงาน 
 
                                     ระยะเวลา 
                กิจกรรม 

  ปี  พ.ศ.  2562  -  ปี พ.ศ. 2563 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.ค
 

ส.ค
 

ก.
ย. ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.พ
 

มี.
ค. 

เม
.ย 

1.  ประชุมวางแผนโครงการ 
2.  กิจกรรม 
     -  การประเมินความพร้อมพื้นฐาน 
ของผู้เรียนก่อนเรียน 
     -  การวัดสมรรถภาพทางกาย 
     -  การประเมินผลหลังเรียน 
     -  การประเมินผลระหว่างเรียน 
     -  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     -  การประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
     -  การประเมินปลายปี 
และการผ่านช่วงช้ัน 
     -  ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ 
และเขียนส่ือความ 
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7.  งบประมาณ  35,000  บาท 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าฝึกอบรมปฏิบัติการ ค่าผลิตส่ือ ฯลฯ)  
 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
การจัดท าแบบประเมินผล  ระดับประถม 35,000  
     1.  กระดาษถ่ายเอกสาร  80  แกรม  จ านวน  100  รีม   10,000 
     2. ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 3  จ านวน  6  กล่องใหญ่     600 
     3.  ลวดเย็บกระดาษ  เบอร์ 8   จ านวน  6  กล่องใหญ่    600 
     4.  เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10  จ านวน  10 เครื่อง 1,500 
     5.  เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 3  จ านวน     10  อัน 1,800 
     6.  กระดาษท าเกียรติบัตร  10 รีม 1,500 
     7.  กระดาษท าปก  10  รีม  1,500 
     8.  ซองข้อสอบ 500 ซอง 1,500 
     9.  คัทเตอร์  2 โหล 1,000 
     10.  ใบคัทเตอร์   1 โหล   420 
     11.  กรรไกร    1  โหล  1,500 
     12.  กรอบเกียรติบัตร  1  โหล 1,480 
     13.  หมึกปริ้นเตอร์ Laser    จ านวน  6  หลอด 12,000 

รวม 35,000 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 1.  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลเป็นครูมืออาชีพ   มีเครื่องมือการวัดผลประเมินผลนักเรียน 
ท่ีมีคุณภาพ 
 2.  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลเรียนรู้อย่างมีความสุขและเป็นนักเรียนท่ีมีคุณภาพ 

9.  วิธีการประเมินผล   
 1.  แบบสอบถาม 

 2.  แบบสัมภาษณ์ 
 3.  การสังเคราะห์บทเรียน 
 4.  ท ารายงานเสนอ ผู้บริหาร 

  -  รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ (ภายใน 10 ตุลาคม 2562) 
  -  รายงานผลการด าเนินการฉบับสมบูรณ์ (ภายใน 31 มีนาคม 2563) 
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(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
           (นางลฎาภา  พรมพิมพ์) 
      ครู คศ. 3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 
(ลงช่ือ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์) 

              หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 
 
(ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายบุญทวี   สาลี) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
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งาน/โครงการ   โครงการนิเทศภายใน 
แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   7, 8,  11, 12,  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล /บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสมลักษณ์   สุวรรณวงศ์ , นางณหฤทัย  สิทธิจักร,น.ส.สกาวใจ  ค าบุญเรือง   

  นางส าราญ   โคตรชมภู, นางอัมพวรรณ์  โคโตสี  นางลฎาภา  พรมพิมพ์ 
     นางปัณณิศา  ไชยลือชา  น.ส.นิตวดี  พลเดชา, น.ส.ดารุณี  นันทา,  
     น.ส.รัตติยา  ภูวนารถ ,น.ส.กมลพร  ชิณแสน ,น.ส.ชลธิชา เฉลาชัย และ 
     น.ส.อารีรัตน์  ปุญญา  คณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลทุกคน 
ลักษณะงาน    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2562  -  31  มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานในโรงเรียนจะต้องมีระบบการนิเทศ   ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล 
และให้ค าแนะน าเพิ่มเติมแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในปีต่อ ๆ ไป  
และการจัดการศึกษาจะได้ไปสู่เปูาหมายของหลักสูตร 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุเปูาหมายของหลักสูตร  เพื่อต้องการทราบปัญหา 
และความต้องการของครู – อาจารย์เพื่อเสนอแนะส่ิงท่ีบกพร่องและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  1.  มีการประเมินผลต้ังแต่ช้ันอนุบาล  -  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   6 

  2.  จัดท าแบบประเมินโครงการ    4   เล่ม 
 ด้านคุณภาพ 

  1.  นิเทศงานโครงการต่างๆ ท้ัง  4 งานและงานพเิศษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
  2.  นิเทศการเรียนการสอน  ต้ังแต่ช้ันอนุบาล – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 1.  ขั้นตอนส าคัญ 
  -  จัดท าแผนงานโครงการ 
  -  เสนอโครงการ 
  -  ด าเนินงานตามโครงการ 
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  -  ประเมินผล 
  2.  แผนการด าเนินงาน 
  -  เสนอโครงการ 
  -  แจ้งงบประมาณ 
  -  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการ 

5. ปฏิทินปฏบิัติงาน 
 

 
                                   ระยะเวลา 
 
                     กิจกรรม 

  ปี  พ.ศ.  2562  - ปี พ.ศ. 2563 
พ.

ค 

มิ.
ย 

ก.ค
 

ส.ค
 

ก.
ย. ต.ค

 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.พ
 

ม.ี
ค. 

เม
.ย 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมคณะกรรมการ 
3.  กิจกรรม 
    -  จัดกิจกรรม 
    -  จัดกิจกรรม 
    -  วัดผลประเมินผล 
    -  รายงานผู้บริหาร 
 

            

 
6.  งบประมาณ   1,000  บาท 
 แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   หมวดการตอบแทน 
 

งบประมาณและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 แฟูมเก็บเอกสาร  6  แฟูม 
 กระดาษท าปก   2 ห่อ 
 เทปติดสัน    10  ม้วน 

300 
200 
500 

  

- 
- 
- 

- 
- 
- 

300 
200 
500 

 
รวม 1,000   1,000 
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7.   การประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
1.  ผู้บริหารเข้านิเทศครูผู้สอนได้ครบ 
จ านวนครั้งท่ีต้ังเปูาไว้ 
2.  ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีขึ้น 

1. ตรวจสมุดนิเทศภายใน
ประจ าห้องเรียน 
2. สังเกต 

1. แบบเก็บข้อมูลท่ีผู้บริหาร 
ท าเอง 
2.  แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน 
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนในแต่ละช้ัน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูสามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกช้ันเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีดีขึ้น 
 
 
                                         (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์) 
                  ครู  คศ. 3  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 
 

  (ลงช่ือ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์) 

                หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 
 

 
       (ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (นายบุญทวี   สาลี) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
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งาน/โครงการ   โครงการการจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน 
แผนงาน      จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ     น.ส.อารีรัตน์  ปุญญา, นางอัมพวรรณ์  โคโตสี,  นางลฎาภา  พรมพิมพ์,   
     น.ส.สกาวใจ  ค าบุญเรือง, นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์,  นางณหฤทัย  สิทธิจักร 
     นางส าราญ  โคตรชมภู, นางปัณณิศา  ไชยลือชา, น.ส.นิตวดี  พลเดชา,  
     น.ส.ดารุณี  นันทา, น.ส.รัตติยา  ภูวนารถ น.ส.กมลพร ชิณแสน น.ส.ชลธิชา  
     เฉลาชัย  และคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลทุกคน 
ลักษณะงาน    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2562    -  30  มีนาคม  2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดเป็นห้องท่ีส าคัญท่ีสุดของโรงเรียน  เป็นแหล่งวิทยาการท่ีให้ความรู้ในการศึกษา
ค้นคว้า  มีการแนะน าและส่งเสริมการอ่าน  ท่ีจะช่วยพัฒนาเยาวชน และวางรากฐานให้รักการเรียนรู้  
ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและยุคแห่งการศึกษาค้นคว้าไร้ขอบเขตหรือไร้พรมแดน  ห้องสมุดจึงเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญท่ีสุด  เป็นที่รวบรวมข้อมูลความรู้นานาชนิด   ห้องสมุดโรงเรียนจึงมีหน้าท่ี 
ท่ีจะต้องปลูกฝังและส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีนสัิยรักการอ่านและรักหนังสือ  มีความกระตือรือรน้ใน
การใฝุหาความรู้อยู่ตลอดเวลา  ซึ่งเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดโรงเรียน  จะต้องจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและ
อย่างสม่ าเสมอ  โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียนเปล่ียนไป  เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีแก่ผู้ท่ีจะใช้บริการ  ได้
มีโอกาสร่วมงานและเห็นความส าคัญของห้องสมุด  ท าให้รู้จักห้องสมุดและใช้ห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง  
เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านไปจนตลอดชีวิต 
 ห้องสมุดโรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมห้องสมุด  อันประกอบไปด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
ส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้ห้องสมุด  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ท่ัวไป
และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ  เปล่ียนแปลงและพัฒนารูปแบบของการจัด
กิจกรรมไปตามยุตสมัย  เพศ  วัยและระดับความรู้  ตามความสามารถของผู้ใช้อยู่ตลอดเวลาอย่างไม่
หยุดยั้ง  ให้ก้าวไปทันกับเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวในยุคโลกาภิวัตน์  เกิดจูงใจให้ผู้ใช้มาอ่านหนังสือ  
ค้นคว้าวัสดุสารสนเทศ  มาใช้ห้องสมุดอย่างถูกต้องและประทับใจ  สามารถเข้าใช้วัสดุสารสนเทศได้
อย่างท่ัวถึงและครบถ้วน 
 ดังนั้น  ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุด  เพื่อกระตุ้น
และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าให้กับนักเรียน  ต้ังแต่ระดับอนุบาลปีท่ี  1  ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  6 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อกระตุ้น สนับสนุน  จูงใจและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและมีนิสัย 
รักการอ่าน 
 2.  เพื่อให้นักเรียนสนใจและรู้จักห้องสมุดมากขึ้น 
 3.  เพื่อจัดห้องสมุดโรงเรียนให้มีสถานท่ีในการอ่าน  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสะดวก
ในการอ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 4.  เพื่อพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด  ด้วยการจัดซื้อวัสดุสารสนเทศและครุภัณฑ์ ให้เพียงพอกับ
จ านวนผู้ใช้บริการ  จัดเก็บวัสดุ  และจัดวางครุภัณฑ์ต่าง ๆ ใหม่ให้เหมาะสม 
 5.  เพื่อจัดด าเนินงานวัสดุสารสนเทศ  สนับสนุนการจัดกิจกรรมห้องสมุด  ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และการท างานเป็นหมู่คณะ  ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
                     1)  นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 –  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลทุก
คน เข้าใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดอย่างท่ัวถึง 
      2)  คณะครูเข้าใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดทุกคน 

3.2  ด้านคุณภาพ 
1) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาตนเอง 
2) ครูมีแหล่งค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน  ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สูงขึ้น 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 1.  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ   
 2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร  
 3.  ด าเนินการตามโครงการ 
  3.1  จัดซื้อวัสดุสารสนเทศและครุภัณฑ์ 
  3.2  จัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน 
   3.2.1  กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้ห้องสมุด 
    1)  ระเบียบและมารยาทในการใช้ห้องสมุด 
    2)  วิธีปฏิบัติตนในการอ่านและการใช้ห้องสมุด 
    3)  การใช้และการระวังรักษาหนงัสือ 
    4)  ส่ิงพิมพ์ในห้องสมุด 
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    5)  ประเภท  ส่วนประกอบและประโยชน์ของหนงัสือ 
    6)  การจัดหมวดหมู่หนังสือ 
    7)  เลขเรียกหนังสือและการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น 
   3.2.2  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

   1)  การเล่านิทาน 
   2)  การเสนอหนังสือ 
             -  การเล่าเรื่องจากหนังสือ 
         -  การแนะน าหนังสือ 
   3)  การตอบปัญหาจากหนังสือ  
              4)  ห้องสมุดเสียงตามสาย 

   3.2.3  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
   1)  การประกวดนักพูด 
   2)  การประกวดยอดนักอ่าน 
          3)  การประกวดเรียงความ 
   4)  การประกวดแต่งค าประพันธ์ 
   5)  การประกวดค าขวัญ 
   6)  การประกวดวาดภาพ 

    7)  การจัดนิทรรศการ 
    8)  การแข่งขันหาค าตอบจากสารนุกรม 
   3.2.4  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ท่ัวไปและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
    1)  การจัดนิทรรศการ 
    2)  การอภิปราย 
    3)  การสนทนา 
    4)  การโต้วาที 
    5)  การฉายวีดิทัศน์ 
 4. ประเมินผลกิจกรรม 
 5. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ 
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5. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

 
                                     ระยะเวลา 
 
                     กิจกรรม 

  ปี  พ.ศ.  2562  - ปี พ.ศ. 2563 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.ค
 

ส.ค
 

ก.ย
. 

ต.ค
 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย 

1.  ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร 
3.  ด าเนินงานตามโครงการ 
4.  ประเมินผล     
5.  รายงานผู้บริหาร 
 

            

 
6. งบประมาณ งบประมาณ   50,000   บาท 
 

งบประมาณและค าช้ีแจงการใช้งบประมาณ 
  

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดซื้อวัสดุสารสนเทศและครุภัณฑ์ห้องสมุด 
2. จัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน 

30,000 
20,000 

- 
- 

- 
- 

30,000 
20,000 
 

                            รวมเป็นเงิน     50,000 - - 50,000 

 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
-  ห้องสมุดมีหนังสือและวัสดุ
สารสนเทศท่ีดีเหมาะสมและเพียงพอกับ
จ านวนครูและนักเรียน 
-  นักเรียนได้รับความรู้ 
และเพลิดเพลินเมื่อเข้าใช้บริการ 
และร่วมกิจกรรมของห้องสมุด  

1.  สังเกต 
2.  สัมภาษณ์ 
3.  รูปภาพ 

1.  แบบสังเกต 
2.  แบบสอบถาม 
3.  ผลงานนักเรียน 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  และใช้ห้องสมุดศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง   
 8.2  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันและเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ 
 8.3  ครูมีหนังสือและส่ิงพิมพ์ ส าหรับค้นคว้าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   
       (ลงช่ือ)       ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นางสาวอารีรัตน์  ปุญญา) 
                   ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
    

  (ลงช่ือ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์) 

                       หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 

       (ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (นายบุญทวี   สาลี) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
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งาน/โครงการ       ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แผนงาน          จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   1, 3, 4, 5, 6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ      น.ส.สกาวใจ  ค าบุญเรือง, นางณหฤทัย  สิทธิจักร, นางลฎาภา  พรมพิมพ์   
     นางสมลักษณ์   สุวรรณวงศ์  นางส าราญ   โคตรชมภู   นางอัมพวรรณ์  โคโตสี 
     นางปัณณิศา  ไชยลือชา  น.ส.นิตวดี  พลเดชา, น.ส.ดารุณี  นันทา,  
     น.ส.รัตติยา  ภูวนารถ  น.ส.กมลพร ชิณแสน น.ส.ชลธิชา เฉลาชัย 
     น.ส.อารีรัตน์  ปุญญา นางพิกุลกาญจน์  ราษี  และคณะครูโรงเรียนอนุบาล 
     ศรีวิไลทุกคน 
ลักษณะงาน          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  -  31  มีนาคม  พ..ศ. 2563 
สถานที่ด าเนินการ        โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีครูและนักเรียนให้ความสนใจเข้าใช้บริการ 
เป็นจ านวนมาก แต่ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการท่ีใช้ในการทดลองและเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ า
ห้องวิทยาศาสตร์  ท าให้นักเรียนท่ีเข้าไปใช้บริการไม่สะดวกในการการทดลองและค้นหาข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต                          
 ดังนั้นฝุายบริหารงานวิชาการจึงเห็นความจ าเป็นในเรื่องนี้  จึงจัดท าโครงการเพื่อปรับปรุง
ห้องวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนและคณะครูได้ศึกษาค้นคว้าและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป                                      

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จากห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
อย่างมีความสุข 
 2.2  เพื่อให้ได้ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลท่ีมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

  -  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   จ านวน 44  คน 
  -  นักเรียน   โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  จ านวน  1040  คน  
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 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนการทดลองด้วยตนเอง  นักเรียนได้เรียนรู้

จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเองจน เข้าใจกระบวนการและน าไปใช้แก้ปัญหาได้และมีความประทับใจ 
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
 4.1  ประชุมคณะท างานฝุายบริหารงานวิชาการ 
 4.2  จัดท าโครงการ / เสนอขออนุมัติ 
 4.3 ด าเนินการตามโครงการ ดังนี้  
     4.3.1  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆอ านวย ให้ความสะดวกผู้ใช้บริการ 
        4.3.2   ซื้อคอมพิวเตอร์และส่ืออุปกรณ์กล้องช่วยสอน 
       4.3.3   ตกแต่งห้องวิทยาศาสตร์ให้บรรยากาศน่าอยู่ น่าเรียน น่าศึกษาค้นคว้า 
       4.3.4  ประเมินผล  พร้อมรายงานผู้บริหาร  
 
5. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

 
                                    ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

  ปี  พ.ศ.  2562  -  ปี พ.ศ. 2563 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.ค
 

ก.ย
. 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย 

1.  ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร 
3.  ด าเนินงานตามโครงการ 
4.  ประเมินผล     
5.  รายงานผู้บริหาร 
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6. งบประมาณ งบประมาณ  20,000  บาท 

งบประมาณและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-  ซื้ออุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนทาง
วิทยาศาสตร์และสารเคมีท่ีใช้ในการทดลอง
ตลอดท้ังปีการศึกษา  2561 

 
 

30,000 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
30,000 

                            รวมเป็นเงิน 30,000   30,000 

 
7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
   -  ห้องวิทยาศาสตร์มีสภาพ 
ท่ีดีเหมาะสมและเพียงพอ 
กับจ านวนนักเรียน 
  -  นักเรียนได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินเมื่อเรียนรู้ 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
ตรวจผลงาน 
รูปภาพ 

       1.   แบบสังเกต 
       2.   แบบสอบถาม 
       3.   ผลงานนักเรียน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนได้รับความรู้ และเป็นผู้มีนิสัยรักการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 8.2  นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น  
 
       (ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางสาวสกาวใจ  ค าบุญเรือง) 
                   ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
    

  (ลงช่ือ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์) 

                 หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 

       (ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (นายบุญทวี   สาลี) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
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งาน/โครงการ   โครงการแนะแนว 
แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   1, 2, 3, 4, 5, 6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ     น.ส.รัตติยา  ภูวนารถ, นางณหฤทัย   สิทธิจักร, นางอัมพวรรณ์   โคโตสี     

   นางสมลักษณ์   สุวรรณวงศ์  นางลฎาภา  พรมพิมพ์  นางส าราญ   โคตรชมภู 
     นางปัณณิศา  ไชยลือชา  น.ส.นิตวดี  พลเดชา, น.ส.ดารุณี  นันทา,  
     นางพิกุลกาญจน์  ราษี, น.ส.กมลพร ชิณแสน, น.ส.ชลธิชา เฉลาชัย 
     น.ส.สกาวใจ  ค าบุญเรือง, น.ส.อารีรัตน์  ปุญญา และคณะครูโรงเรียนอนุบาล 
     ศรีวิไลทุกคน 
ลักษณะงาน    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2562  -  31  มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  ท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรม แห่งความเป็นคนไทย  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัว
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตน  สามารถตัดสินใจและ
แก้ปัญหาต่างๆได้  ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.   เป้าหมาย 

 1.  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลทุกคน รู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีมารยาทท่ีดีงาม  มีความสามารถในการท างาน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
 2.  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลทุกคน  เข้าใจสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้น และใช้วิธี 
ท่ีถูกต้องในการแก้ไขปัญหา 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ทุกคนมีความเข้าใจตนเองในเรื่องความถนัดของตนเองท่ี
เหมาะกับการไปเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและการประกอบอาชีพในอนาคต 
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3.   วัตถุประสงค์ 

1.  รู้จกั  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 2.  มีค่านิยมท่ีดี  มีวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 3.  มีความสามารถในการท างาน  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 4.  รู้และเข้าใจความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถด้านการเรียนและการงาน 
 5.  สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเองได้ 

4.  กลุ่มเป้าหมาย  
 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลทุกคน 

5.  กิจกรรมโครงการ 
 5.1  กิจกรรมการรู้จักตนเอง  ใช้ระยะเวลาตลอดปีการศึกษา  (ส าหรับครูประจ าช้ันทุกช้ัน) 
  1.  น าเสนอในท่ีประชุม 
  2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  3.  ด าเนินการโดยแนะน าให้ทุกวันในช่ัวโมงแนะแนว 
  4.  ประเมินผล 
  5.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ 

5.2  แนะแนวปัญหาสุขภาพ   ใช้ระยะเวลาตลอดปีการศึกษา   
   1. น าเรื่องเสนอในท่ีประชุม 
   2. วางและก าหนดรูปแบบในการแนะแนวปัญหาเรื่องสุขภาพ 
   3.  ขออนุมัติโครงการ  
   4.  ด าเนินการตามโครงการ 
    ช่วงช้ันท่ี  1  รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง     
    ช่วงช้ันท่ี  2  รู้จักวิธีการปฏิบัติตนเองในการเปล่ียนแปลงของร่างกายท่ีย่างเข้าสู่
วัยรุ่น 
    ช่วงช้ันท่ี  1 – 2  การปูองกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดโรคติดต่อร้ายแรงท่ีพบใน
ชุมชนของแต่ละปี  เช่น  โรคไข้เลือดออก  โรคท้องร่วง  โรคฉี่หนู  โรคเอดส์  การหลีกเล่ียงส่ิงเสพติด  
เป็นต้น 
   5.  วัดและประเมินผล 
   6.  ติดตามผล 
   7.  รายงานผลการด าเนินการ 
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 5.3  แนะแนวการศึกษาต่อ      ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6    
   1. ส ารวจสถานศึกษา 
   2.  ส ารวจความต้องการการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ว่า
ต้องการจะเข้าเรียนต่อในสถาบันใดบ้าง 
      3.  น าเสนอเรื่องในท่ีประชุม 
   4.  ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
   5.  ด าเนินการตามโครงการ 
   6.  วัดผล  ประเมินผล 
   7.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ 

6.  แผนการด าเนินการ 
                                ระยะเวลา 

 
           กิจกรรม 

  พ.ศ. 2562  -  พ.ศ. 2563  

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 26            
2. กิจกรรมการรู้จักตนเอง             
3. แนะแนวปัญหาสุขภาพ  15   15  15  15    
4. แนะแนวการศึกษาต่อ          20   
5. กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย        20

-
25 

    

6. การประเมินผล           28  
7. สรุปผลการด าเนินการ           29  

 
7.  งบประมาณ  จ านวน  1,000  บาท 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1. กิจกรรมการรู้จักตนเอง 300 
2. แนะแนวปัญหาสุขภาพ 300 
3. แนะแนวการศึกษาต่อ 200 
4. กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย 200 
    รวมทั้งสิ้น   จ านวน  1,000   บาท 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 2.  นักเรียนมีค่านิยมท่ีดี  มีวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 3.  นักเรียนมีความสามารถในการท างาน  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 4.  นักเรียนรู้และเข้าใจความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถด้านการเรียนและการงาน 
 5. นักเรียนสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเองได้ 

9.  วิธีการประเมินผล 
 1.  แบบสอบถาม 
 2.  แบบสังเกต 
 3.  แบบให้คะแนนการประกวดมารยาทไทย 
 
10.  การขยายผลและการติดตามโครงการ 
 ด าเนินกิจกรรมในโครงการต่อเนื่องในปีการศึกษา  2561 

 
 
       (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางสาวรัตติยา  ภูวนารถ) 
                     ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 
 

  (ลงช่ือ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์) 

                   หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 
 

 
       (ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายบุญทวี   สาลี) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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งาน/โครงการ   โครงการเรียนรู้โดยวิทยากรภายนอก 
แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   7, 8, 9, 10, 11 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    น.ส.นิตวดี  พลเดชา, น.ส.กมลพร  ชิณแสน นางส าราญ  โคตรชมภู    
     น.ส.สกาวใจ  ค าบุญเรือง, นางอัมพวรรณ์   โคโตสี น.ส.ชลธิชา  เฉลาชัย  
     นางณหฤทัย   สิทธิจักร, นางลฎาภา  พรมพิมพ์  นางปัณณิศา  ไชยลือชา 
     นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์, น.ส.ดารุณี  นันทา,น.ส.รัตติยา  ภูวนารถ และ 
     นางพิกุลกาญจน์  ราษี  คณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลทุกคน 
ลักษณะงาน    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2562  -  31  มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนทุกวันนี้เนน้ให้นักเรียนได้เรียนรูด้้วยการปฏิบัติจริงในทุก ๆ ด้าน 
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ดังนั้นทางฝุายบริหารงาน วิชาการ 
จึงได้จัดท าโครงการ เรียนรู้โดยวิทยากรภายนอกขึ้นเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ได้มีความรู้จากประสบการณ์จริง 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยตรงจากวิทยากรภายนอก 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู ้

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 - 6  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  จ านวน  425   คน  
 เชิงคุณภาพ 
  -  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรภายนอก 
  -  นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจน และมีความประทับใจเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
 4.1  ประชุมคณะท างานฝุายบริหารงานวิชาการ 
 4.2  จัดท าโครงการ / เสนอขออนุมัติ 
 4.3  ด าเนินการตามโครงการ ดังนี้  
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  4.3.1  จัดหาบุคคลท่ีมาเป็นวิทยากร 
  4.3.2  ท าหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก 
  4.3.3  เตรียมตารางสอนและก าหนดการสอน ตลอดจนเนื้อหาในการเรียนการสอน 
  4.3.4  เตรียมสถานท่ี ท่ีใช้จัดท าการเรียนการสอน  
   4.3.5  ประเมินผลการสอน พร้อมรายงานผู้บริหาร 

 
5. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 
 
                                ระยะเวลา 
 

กิจกรรม          

  ปี  พ.ศ.  2562  - ปี พ.ศ. 2563 
พ.

ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย.

 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

 

1.  ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร 
3.  ด าเนินงานตามโครงการ 
4.  ประเมินผล     
5.  รายงานผู้บริหาร 
 

            

 
6. งบประมาณ งบประมาณ  15,000  บาท  
   

 
งบประมาณและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าจ้างวิทยากรภายนอก    ครูพระ 10,000    
2.  ค่าจ้างวิทยากรภายนอก  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5,000    

รวม 15,000    
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7.  การประเมินผล 
 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
-    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น 
  -   นักเรียนได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินเมื่อ
เรียนรู้กับวิทยากรภายนอก 

1. สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ตรวจผลงาน 
4. รูปภาพ 

1.  แบบสังเกต 
2.  แบบสอบถาม 
3.  ผลงานนักเรียน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้กับวิทยากรภายนอก 
 8.2  นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น  
 
 
 
       (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นางสาวนิตวดี  พลเดชา) 
                  ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 
    

   (ลงช่ือ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์) 

                     หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 

 
 
       (ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
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งาน/โครงการ   โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    น.ส.ชลธิชา เฉลาชัย, นางอัมพวรรณ์   โคโตสี  นางณหฤทัย สิทธิจักร 
      นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์   น.ส.สกาวใจ  ค าบุญเรือง นางส าราญ  โคตรชมภู 
     นางปัณณิศา  ไชยลือชา  น.ส.นิตวดี  พลเดชา, นางพิกุลกาญจน์  ราษี,  
     น.ส.รัตติยา  ภูวนารถ นางลฎาภา  พรมพิมพ์   น.ส.กมลพร ชิณแสน 
     น.ส. อารีรัตน์  ปุญญา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลทุกคน 
ลักษณะงาน    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2562 -  31  มีนาคม  2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนทุกวันนี้เนน้ให้นักเรียนได้เรียนรูด้้วยการปฏิบัติจริงในทุก ๆ ด้าน 
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ดังนั้นทางฝุาย บริหารงาน วิชาการจึงได้จัดท า
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีขึ้นเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลได้มีความรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากนอกสถานศึกษา 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู ้

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

  -  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 -  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนอนุบาล 
ศรีวิไล  จ านวน  806   คน  
  -  คณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  จ านวน  44  คน  
 เชิงคุณภาพ 
  -  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
  -  นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจนสามารถถ่ายทอดความประทับใจเขียนเป็นรายงาน 
ส่งครูได้ 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
 4.1  ประชุมคณะท างานฝุายบริหารงานวิชาการ 
 4.2  จัดท าโครงการ / เสนอขออนุมัติ 
 4.3  ด าเนินการตามโครงการ ดังนี้  
  4.3.1 ก าหนดสถานท่ี ได้แก่   จังหวัด นครราชสีมาหรือจังหวัดอื่นๆ  โดยก าหนดแหล่งท่ี
จะไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี ดังนี้  
   1)  สวนสัตว์นครราชสีมาหรือสถานท่ีอื่นๆ 
   2)  ติดต่อประสานงานกับสถานท่ีท่ีจะน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
   3)  ก าหนดวันท่ีจะน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
   4)  จัดท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  -  นักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน   806    คน  
   5)  ด าเนินการติดต่อยานพาหนะท่ีจะน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  พร้อมท้ังติดต่อ
ราคา  จัดท าเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   6)  ประเมินโครงการพร้อมท้ังสรุปโครงการ  เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป  

5.  ปฏิทินการด าเนินงาน  

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -  ประถมศึกษาปีที่  5 
 

 
                                ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

  ปี  พ.ศ.  2562  - ปี พ.ศ. 2563 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย.

 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

 

1.  ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
จากผู้บริหาร 
3.  ด าเนินงานตามโครงการ 
4.  ประเมินผล     
5.  รายงานผู้บริหาร 
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
 
                                      
ระยะเวลา 
 
                     กิจกรรม 

  ปี  พ.ศ.  2562  - ปี พ.ศ. 2563 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย.

 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

 

1.  ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
จากผู้บริหาร 
3.  ด าเนินงานตามโครงการ 
4.  ประเมินผล     
5.  รายงานผู้บริหาร 
 

            

6. งบประมาณ งบประมาณรวม  100,000  บาท  แบ่งเป็น 
 6.1  งบประมาณนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5   
จ านวน  16,000  บาท 
   

  
งบประมาณและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

  

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้จ าแนกตาม
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 

3,000 - - - 

2. ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

3,000 - - - 

3. ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 

3,000 - - - 

4. ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 

3,000 - - - 

5. ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 

4,000 - - - 

รวม 16,000    
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 6.2  งบประมาณนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน  84,000  บาท 
    

  
งบประมาณและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

  

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้จ าแนกตาม
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าเหมาจ่ายพาหนะรับจ้าง 74,000    
2.  ค่าอาหารส าหรับครู – นักเรียน 10,000 - - - 

รวม 84,000    
 

7.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผล 
และประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

-  นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีตาม
จ านวนท่ีก าหนด 
-  นักเรียนสามารถประมวลความรู้ 
เขียนเป็นรายงานส่งครูได้ 
-   นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
เมื่อได้เข้าร่วมโครงการ 

1.  สังเกต 
2.  สัมภาษณ์ 
3.  ตรวจผลงาน 
4.  รูปภาพ 

1.  แบบสังเกต 
2.  แบบสอบถาม 
3.  ผลงานนักเรียน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานเพลิดเพลินในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
 8.2  นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเรียกว่า เรียนจริง รู้จริงและจริง จะท าให้นักเรียน
ประทับใจและจดจ าได้นาน 
 
 
      (ลงช่ือ)      ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางสาวชลธิชา  เฉลาชัย) 
              ครู  คศ. 1  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
    

(ลงช่ือ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์) 

                    หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
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      (ลงช่ือ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายบุญทวี   สาลี) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
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งาน/โครงการ   ดีเจวัย 12 อายุสมองไม่เป็นรองใคร 
แผนงาน/งาน    จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณหฤทัย  สิทธิจักร  นางพิกุลกาญจน์  ราษ ี นางอัมพวรรณ์  โคโตสี   
     นายมงคล   นามบุปผา  นางลฎาภา  พรมพิมพ์ นางส าราญ  โคตรชมภู 
     นางปัณณิศา  ไชยลือชา  นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์, น.ส.ดารุณี  นันทา,  
     น.ส.รัตติยา  ภูวนารถ น.ส.กมลพร ชิณแสน น.ส.ชลธิชา เฉลาชัย 
     น.ส.อารีรัตน์  ปุญญา  และคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2562  -  31  มีนาคม  2563 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการเรียนจริงปฏิบัติจริง 
นักเรียน หลายๆคนจึงขาดทักษะในการอ่าน  เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไปได้ จึงได้จัดท าโครงการดีเจวัย  12  อายุสมองไม่เป็นรองใคร ให้นักเรียนได้ฝึกหัดทักษะ
การอ่านเพื่อน าไปใช้ให้เกิดทักษะตามหลักสูตรต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน 
 2.2  เพื่อให้นักเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีกล้าแสดงออกในทางท่ีสร้างสรรค์ 
 2.3 คณะครูและนักเรียนได้รับความรู้ความบันเทิงจากการรับฟังรายการ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6     

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1  ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน 
 4.2  จัดท า / เสนอโครงการ      
 4.3  ประชุมช้ีแจงและแต่งต้ังกรรมการเพื่อด าเนินการจัดรายการเสียงตามสาย 
 4.4  ด าเนินงานตามโครงการ 
  4.4.1  ระยะเวลาท่ีสอน เช้า  08.00-08.45   กลางวัน  12.15 -12.45   วันจันทร์ –  
วันศุกร ์
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 4.5  รายงานผล 
 4.6  สรุปและประเมินผล 

5.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 
                                    
ระยะเวลา 
 
                    กิจกรรม 

  ปี  พ.ศ.  2562  - ปี พ.ศ. 2563 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย.

 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

 

1. ศึกษาปัญหาปัจจุบัน 
2. จัดท า/เสนอโครงการ 
3. ประชุมช้ีแจงและแต่งต้ังกรรมการ 
4. ด าเนินงาน 
   4.1  เวลา  08.00 - 08.30 น.   
          และเวลา  12.15 - 12.45  น. 
5. รายงานผล 
6. ประเมินผล 
 

            

 
6.  งบประมาณ  จ านวน  1,000  บาท 
    

  
งบประมาณและค าช้ีแจงการใช้งบประมาณ 

  

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณท่ีใช้จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าเหมาเอกสารท่ีนักเรียนน าข่าวมาน าเสนอ 500    
2.  ค่าเกียรติบัตรนักเรียนจัดรายการ 500 - - - 

รวม 1,000    
 
7.  ประเมินผล 
 7.1  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 7.2  สอบถาม 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีทักษะในการอ่านและสามารถจัดรายการ น าเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระความบันเทิง
สู่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ได้เป็นประจ า  ต้ังแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  
 
   
                 
      (ลงช่ือ)      ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางณหฤทัย  สิทธิจักร) 
              ครู  คศ. 3  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 
 

(ลงช่ือ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์) 

                    หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 

 
 
      (ลงช่ือ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นายบุญทวี   สาลี) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
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งาน/โครงการ   โครงการซื้อหนังสือพิมพ ์
แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   4, 5, 6, 10 ,11 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ      นางอัมพวรรณ์  โคโตสี, น.ส.ชลธิชา เฉลาชัย นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์,   
     นางณหฤทัย  สิทธิจักร  นางส าราญ  โคตรชมภู น.ส.สกาวใจ  ค าบุญเรือง   
     นางลฎาภา  พรมพิมพ์ นางปัณณิศา  ไชยลือชา  น.ส.นิตวดี  พลเดชา,  
     นางพิกุลกาญจน์  ราษี,  น.ส.กมลพร ชิณแสน, น.ส.อารีรัตน์  ปุญญา  
     และคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลทุกคน 
ลักษณะงาน    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2562    -  31  มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีครูและนักเรียนให้ความสนใจ 
เข้าใช้บริการเป็นจ านวนมาก  หนังสือเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดส าหรับให้บริการนักเรียน  หนังสือพิมพ์ 
เป็นแหล่งความรู้ท่ีทันเหตุการณ์ ให้นักเรียนได้รับความรู้ท่ีทันยุคทันสมัย นอกจากนั้นนักเรียนยังได้เข้า
ไปค้นคว้า หาความรู้  ดังนั้นฝุายบริหารงานวิชาการจึงเห็นความจ าเป็นในเรื่องนี้  จึงจัดท าโครงการเพื่อ
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้บริการ 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จากห้องสมุดโรงเรียนอย่างมีความสุข 
 2.2  เพื่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้มีหนงัสือพิมพ์อ่าน  

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   จ านวน  44  คน  
  -  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  จ านวน  1040  คน  
 เชิงคุณภาพ 
  -  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการค้นคว้าด้วยตนเอง 
  -  นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจน และมีความประทับใจเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
 4.1  ประชุมคณะท างานฝุายบริหารงานวิชาการ 
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 4.2  จัดท าโครงการ / เสนอขออนุมัติ 
 4.3  ด าเนินการตามโครงการ ดังนี้  
  4.3.1  จัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในด้านการอ่าน 
  4.3.2  ซื้อหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุดจ านวน วันละ 3 ฉบับ 
  4.3.3  ตกแต่งห้องสมุดให้บรรยากาศน่าอยู่ น่าเรียน น่าศึกษาค้นคว้า 
   4.3.4  ประเมินผล  พร้อมรายงานผู้บริหาร 

5. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

 
                                         
ระยะเวลา 
 
                  กิจกรรม 

  ปี  พ.ศ.  2562  - ปี พ.ศ. 2563 
พ.

ค 

มิ.
ย 

ก.ค
 

ส.ค
 

ก.
ย. ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.พ
 

มี.
ค.

 

เม
.ย 

1.  ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร 
3.  ด าเนินงานตามโครงการ 
4.  ประเมินผล     
5.  รายงานผู้บริหาร 
 

            

 
6.  งบประมาณ งบประมาณ  6,000   บาท   
 

 
งบประมาณและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

  

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 1.  ค่าหนังสือพิมพ์รายวันจ านวน  3  ฉบับ/วัน   
ตลอดปีการศึกษา  2562 

  
6,000 
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7.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
-  ห้องสมุดมีสภาพที่เหมาะสม 
และเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
 -   นักเรียนได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเมื่อเรียนรู้ ท่ีห้องสมุด 

1. สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ตรวจผลงาน 
4. รูปภาพ 

1.   แบบสังเกต 
2.  แบบสอบถาม 
3.  ผลงานนักเรียน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1  นักเรียนได้รับความรู ้และเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน 
  8.2  นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น  
 
 
 
      (ลงช่ือ)          ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางอัมพวรรณ์  โคโตสี) 
                        ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
    

(ลงช่ือ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์) 

                  หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 

 
 
      (ลงช่ือ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายบุญทวี   สาลี) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
 
 
 



57 

 

โครงการ     ห้องเรียนพิเศษ 
แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   1,2 7, 8, 9, 10 ,11,12 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ      นางปัณณิศา  ไชยลือชา นางอัมพวรรณ์  โคโตสี  นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์,   
     นางณหฤทัย  สิทธิจักร  นางส าราญ  โคตรชมภู  น.ส.สกาวใจ  ค าบุญเรือง   
     นางลฎาภา  พรมพิมพ์  น.ส.รัตติยา  ภูวนารถ น.ส.นิตวดี  พลเดชา,  
     นางพิกุลกาญจน์  ราษี,  น.ส.กมลพร ชิณแสน, น.ส.ชลธิชา เฉลาชัย 
     น.ส.อารีรัตน์  ปุญญา  และคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลทุกคน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2562    -  31  มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาโดยให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพนั้นเป็นส่ิงส าคัญและมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ
และความสนใจในด้านต่างๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และวิชาการด้านดนตรี กีฬาและศิลปะ ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้
จะมีโอกาสได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพนั้น จ าเป็นจะต้องใช้รูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลจึงจัดท าโครงการห้องเรียนพิเศษขึ้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบงกาฬ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา และเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
โดยการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนท่ีมีศักยภาพและมีความพร้อมเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม   
 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถและความสนใจได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเต็มตามศักยภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อระดับสูงต่อไป 
   2.2  เพื่อเพิ่มจ านวนห้องเรียนคุณภาพตามนโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  พัฒนานักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถและความสนใจเพื่อรับการส่งเสริมการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2562 
ระดับช้ันละไม่เกิน 35  คน 
  3.1.2  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถและความสนใจ  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562  ระดับช้ันละไม่เกิน 35  คน 
  3.1.3  จ านวนห้องเรียนคุณภาพของสถานศึกษาตามนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
  3.1.4  นักเรียนร้อยละ 100  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   
 3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้รับการพฒันาทางด้านวิชาการเต็มตามศักยภาพโดยเฉพาะนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ 
4.  กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
7. 
 
8. 

ขั้นวางแผน (PLAN) 
ประชุมวางแผนสภาพปัจจุบันปัญหา 
แต่งต้ังคณะท างาน 
เสนอโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
ขั้นปฏิบัติ (DO) 
ด าเนินงานตามโครงการ 
   1. ประชุมช้ีแจงผู้ปกครองและนักเรียน 
   2. จัดการเรียนการสอน 
   3. วัดประเมินผลการเรียนการสอน 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
   1. นิเทศติดตามผล 
   2. ประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข (ACTION) 
   สรุปรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
พ.ค. 62 
พ.ค. 62 
พ.ค. 62 
พ.ค. 62 

 
 

พ.ค. 62 
พ.ค. 62 - มี.ค. 63 
พ.ค. 62 - มี.ค. 63 

 
พ.ค. 62 – มี.ค. 63 

มี.ค. 63 
 

มี.ค. 63 

 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 
นางปัณณิศา 
ผู้บริหาร 
 
 
คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 
 
กรรมการนิเทศ 
ผู้บริหาร 
 
นางปัณณิศา 

รวม   
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5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณจากค่าใช้จ่ายรายหัวท่ีได้รับจัดสรรของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 

5.2  งบประมาณจากค่าบ ารุงการศึกษาของนักเรียนภาคเรียนละ  6,000 บาทต่อคน   
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. จ านวนห้องเรียนพิเศษ - ตรวจเอกสาร - เอกสารช้ันเรียน 
2. จ านวนห้องเรียนคุณภาพ - ตรวจเอกสาร หลักฐาน

โดยคณะกรรมการฯ 
- แบบประเมิน 

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน - ทดสอบ 
- ประเมินตามสภาพจริง 
(สังเกต, สัมภาษณ์, 
ตรวจผลงาน และแฟูม
สะสมงาน เป็นต้น) 

- แบบทดสอบ 
- รายงานผลการเรียนของนักเรียน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนห้องเรียนพิเศษได้รับการพฒันาทักษะทางวิชาการตามความสามารถและ
ศักยภาพ 
 7.2  นักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
          7.3  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลมีห้องเรียนคุณภาพตามเกณฑ์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบึงกาฬ
เพิ่มข้ึน 
 
      (ลงช่ือ)          ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางปัณณิศา   ไชยลือชา) 
                 ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
    

(ลงช่ือ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์) 

                  หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 

      (ลงช่ือ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายบุญทวี   สาลี) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
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โครงการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิตส่ือเพื่อการเรียนรู ้ 
แผนงาน วิชาการ 
สอดคล้องการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่7แนวการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุายตระหนักและเข้าใจการจัด 

การศึกษาปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด 

การศึกษาปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 

และท้องถิ่น 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวดรุณี  นันทา และคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน 2562–  มีนาคม 2563 
งบประมาณ   5,000  บาท 
*************************************************************************** 
1.หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิตส่ือเพื่อการเรียนรู้   เป็นเครื่องมือในการวาง
แผนการจัดประสบการณ์จัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก   ท าให้เด็กได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีต้องการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้หลากหลายวิธี  ได้แก่  การเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง  การสังเกต  การทดลอง  การจดจ า  การศึกษานอกสถานท่ี เป็นต้น  ดังนั้นส่ือการ
เรียนรู้ก็เป็นส่ิงส าคัญในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก  ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิตส่ือเพื่อการเรียนรู้  เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จึงสนับสนุนให้มีการจัดหา และผลิตส่ือเพื่อให้
ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อตอบสนองตอบตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการประเมินของสมศ. 
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.2  เพื่อให้สถานศึกษามีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา     
     ปฐมวัย 

 2.3  เพื่อให้สถานศึกษามีการกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจดั
       การศึกษาปฐมวัย 
 2.4  เพื่อให้สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
 2.5  เพื่อให้สถานศึกษาจัดส่ิงอ านวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กรอบด้าน 

3.เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีส่ือเพื่อการเรียนรู้เพียงพอท าให้เด็ก  
ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ 
 ด้านคุณภาพ 
 โรงเรียนศรีวไิล มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวัง 
 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  ร้อยละ  80 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ของสถานศึกษาและสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนา/ร่องรอย/หลักฐาน/ผลงาน 

1. หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
2. แผนการจัดประสบการณ์บันทึกหลังการสอน 
3. ส่ือ  วัสดุ  อุปกรณ์การจัดประสบการณ์ 
4. แฟูมงานเด็ก  บันทึกเด็กรายบุคล  เอกสารวัดผล  ประเมินผล 
5. วิจัยในช้ันเรียน 
6. รูปภาพ  ผลงาน  ช้ินงาน  เกียรติบัตร 
7. บันทึกกรเผยแพร่ผลงาน 
8. การจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ 

4.วิธีด าเนินการ 
 4.1 ขั้นวางแผน (P) 
  4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
  4.1.2ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
  4.1.3 จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝุายบริหาร 
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 4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
  4.2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ และมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4.3 ขั้นประเมินผล (C) 
 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงาน ขอรับงบประมาณสนับสนุน และ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม  ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการัดกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ และรวบรวม
ผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ให้เป็นไปตามภาระงานท่ีก าหนดไว้ตามโครงการ 
 4.4 ขั้นสรุป/ปรับปรุงและพัฒนา (A) 
  4.4.1 สรุปผล ประเมินผล การจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  4.4.2 จัดท ารายงานโครงกร น าเสนอฝุายบริหาร 

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.ขัน้วางแผน (P) 
1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
1.2 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการ 
1.3 จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝุายบริหาร 

เมษายน 2562 นางสาวดรุณี  นันทา 
นางสาวดาริณี  พรม
รินทร์ 

2. ขั้นด าเนินการ(D) 
2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการและมอบหมายภาระ
งาน 
2.2 ด าเนินงานตามโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พฤษภาคม 2562– 
มีนาคม 2563 

นางสาวดรุณี  นันทา 
นางสาวดาริณี  พรม
รินทร์ 

3.ขั้นประเมินผล (C) 
    ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงาน 
ขอรับงบประมาณสนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ 
และรวบรวมผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ให้เป็นไปตาม
ภาระงานท่ีก าหนดไว้ตามโครงการ 

พฤษภาคม 2562– 
มีนาคม 2563 

นางสาวดรุณี  นันทา 
นางสาวดาริณี  พรม
รินทร์ 

4. ขั้นตอนสรุป/ปรับปรุงและพัฒนา (A) 
4.1สรุปผล ประเมินผล การจัดกิจกรรมตามโครงการ 
4.2 จัดท ารายงานโครงการ น าเสนอฝุายบริหาร 

มีนาคม 2563 นางสาวดรุณี  นันทา 
นางสาวดาริณี  พรม
รินทร์ 
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5. ผู้เข้ารวมโครงการ 
 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 5.2คณะครูและเด็กระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ        พฤษภาคม 2562– มีนาคม 2563 

7. สถานที่           โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

8. กิจกรรมด าเนินงาน 
8.1การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
8.2 การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ และบันทึกผลหลังการสอน 
8.3 การจัดหา ผลิต วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
8.4 การจัดท าแฟูมข้อมูล การพัฒนาเด็ก การบันทึกพัฒนาการเด็กรายบุคล 
8.5 การบันทึกข้อมูลเอกสารการวัดและผลประเมินผล 
8.6การท าวิจัยในช้ันเรียน 
8.7การเก็บรวบรวมผลงาน ช้ินงาน และรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
8.8การจัดท าเอกสาร ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ ์
8.9 การเข้ารวมอบรม สัมมนา การพัฒนาตนเอง 

9. ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

ระยะเวลา     
 

           กิจกรรม          

ปี พ.ศ. 2562– 2563 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.ค
 

ส.ค
 

ก.ย
 

ต.ค
 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.พ
 

มี.
ค 

เม
.ย 

1.ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้ บริหาร 
3.ด าเนินงานตามโครงการ 
4.ประเมินผล 
5.รายงานผู้บริหาร 
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10.  งบประมาณ  10,000  บาท 
 ใช้งบประมาณจาก เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จ านวน 5,000 บาท 

ท่ี 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
รายจ่าย
อื่น ๆ 

1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย - - 3,000 1,000 4,000 
2 การอบรมสัมมนา 1,000 - - - 1,000 

รวม 1,000 - 3,000 1,000 5,000 
 
11. การติดตามผลและประเมินผล 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด/

ประเมินผล 
1. - โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลมีหลักสูตรการ

ศึกปฐมวัยและมีส่ือเพื่อเรียนรู้พอท าให้
เด็กผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ 

-สังเกตการร่วม
กิจกรรม 
-การประเมินผล 

-แบบประเมิน 
-แบบฝึกหัด 
-แบบสอบถาม 

2. โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล มีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ
น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-สังเกตการร่วม
กิจกรรม 
-การประเมินผล 

-แบบประเมิน 
-แบบฝึกหัด 
-แบบสอบถาม 

 
12 .ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านปริมาณ 
 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีส่ือเพื่อเรียนรู้พอท าให้เด็ก ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจ 
 ด้านคุณภาพ 
 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
      (ลงช่ือ)      ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางสาวดรุณี   นันทา) 
              ครู  คศ. 3  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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(ลงช่ือ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์) 

                  หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
   
      
 
      (ลงช่ือ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (นายบุญทวี   สาลี) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
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ชื่อโครงการ   บ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
สนองนโยบาย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 5 
สอดคล้องการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐาน สพฐ.มฐ. 9 ตัวบ่งช้ีท่ี 4  มฐ. 12  ตัวบ่งช้ีท่ี 5 
มฐ. 18 ตัวบ่งช้ีท่ี 1-2   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  การบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวดรุณี  นันทา นางสาวดาริณี  พรมรินทร์ 
     และคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา   19  พฤษภาคม 2562– 31 มีนาคม 2563 
งบประมาณ   5,000  บาท 

1.หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  เป็นโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบท าหน้าท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ซึ่งการศึกษาปฐมวัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยรับเด็กเข้าเรียนต้ังแต่อายุ  4 - 5  ปี  
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  หลักสูตรดังกล่าวครอบคลุมถึงเด็กแรกเกิด – 5  ปี   
เพราะเป็นช่วงวัยที่ส าคัญท่ีสุดของชีวิต  ถ้าพ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  และผู้ท่ีเกี่ยวข้องวางรากฐาน  หรือเล้ียงดูเด็ก 
ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมตามวัยจะท าให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ -  จิตใจ  สังคม   
และสติปัญญา  ท่ีสมบูรณ์และเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพไปตลอดชีวิต  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ   
และเจตนารมณ์ของ  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2545   
ในมาตรา  10  วรรค  3  และหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  ตลอดจน   
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546  และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กท่ีรัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบรรณไว้กับองค์การ 
สหประชาชาติ   

ดังนั้นจึงได้จัดท าดังนั้นโครงการ บ้านนักวิทยาสาสตร์น้อย จึงสนับสนุนเด็กให้ได้รับการฝึกฝน
และสร้างทักษะด้านการสังเกตและเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างง่ายๆตลอดจนการเปิดโอกาส
ให้เด็กได้ลงมือท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองส่งเสริมการหาความรู้เด็กจะได้รับการ
สนับสนุนให้เก็บสังเกตและอธิบายข้อมูลตัวเลขและค าอธิบายต่างๆได้เพี่อสนองตอบตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและการประเมินของสมศ. จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
 

2.วัตถุประสงค์ 
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1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือท าการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองในการจัดการเรียนการสอน 

 2. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3.เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

เด็กปฐมวัยร้อยละ80มีความรู้ความเข้าใจมีความรู้ความเข้าใจการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
ด้วยตนเองส่งเสริมการหาความรู้เด็กจะได้รับการสนับสนุนให้เก็บสังเกตและอธิบายข้อมูลตัวเลข 
ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมตามวัย สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้   

ด้านคุณภาพ 
เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจมีความรู้ความเข้าใจการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

ด้วยตนเองส่งเสริมการหาความรู้เด็กจะได้รับการสนับสนุนให้เก็บสังเกตและอธิบายข้อมูลตัวเลข 
ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมตามวัย สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้   
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ / เกณฑ์ที่คาดหวัด 
      เด็กช้ันปฐมวัยร้อยละ  80    ผ่านเกณฑ์ตามคุณลักษณะตามวัยนวัตกรรมท่ีใช้ในการ
พัฒนา / ร่องรอย / หลักฐาน / ผลงาน 

1. แผนปฏิบัติการ 

2. แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลักการสอน 

3. ส่ือ วัสดุ  อุปกรณ์การจัดประสบการณ์ 

4. เอกสาร  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

4.  วิธีด าเนินการ 
 4.1 ขั้นวางแผน (P) 
  4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
  4.1.2  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
  4.1.3  จัดท าโครงงานน าเสนอต่อฝุายบริหารท่ัวไป 
 4.2 ขั้นด าเนินการ  (D) 
  4.2.1 ประชุมคณะท างานของโรงเรียน  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
  4.2.2  ด าเนินงานตามโครงการ  เพื่อพัฒนาเด็ก 
 4.3  ขั้นประเมินผล  (C) 
  ครูผู้รับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงาน  ขอรับงบประมาณสนับสนุนและ 
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม  ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  และรวบรวม 
ผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม  ให้เป็นไปตามภาระงานท่ีก าหนดไว้ตามโครงการ 
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 4.4 ขั้นสรุป / ปรับปรุงและพัฒนา  (A) 
  4.4.1  สรุปผล  ประเมินผล  การจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  4.4.2  จัดท ารายงานโครงการ   น าเสนอฝุายบริหารทั่วไป 
 

กิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.ขั้นวางแผน  (P) 
   1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
   1.2 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
   1.3 จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝุายบริหารทั่วไป 

 
พฤษภาคม  
2562 

 
นางสาวดรุณี  
นันทา 
นางสาวดาริณี  
พรมรินทร ์

2. ข้ันด าเนินการ  (D) 
    2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ และมอบหมายภาระงาน 
    2.2 ด าเนินงานตามโครงการ  เพื่อพัฒนาเด็กและคุณภาพการศึกษา 

 
พฤษภาคม 
2562 –มีนาคม  
2563 

 
นางสาวดรุณี  
นันทา 
นางสาวดาริณี  
พรมรินทร ์

 3  ข้ันประเมินผล  (C) 
     ครูผู้รับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงาน  ขอรับงบประมาณ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม  ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  และรวบรวมผลการด าเนินงานแต่ละ
กิจกรรม  ให้เป็นไปตามภาระงานท่ีก าหนดไว้ตามโครงการ 

 

 
 
พฤษภาคม 
2562 –มีนาคม  
2563 

 
 

นางสาวดรุณี  
นันทา 
นางสาวดาริณี  
พรมรินทร ์

4 ขั้นสรุป / ปรับปรุงและพัฒนา  (A) 
4.1  สรุปผล  ประเมินผล  การจัดกิจกรรมตามโครงการ 
     4.2  จัดท ารายงานโครงการ   น าเสนอฝุายบริหารท่ัวไป 

 
มีนาคม  2563 

 
นางสาวดรุณี  
นันทา 
นางสาวดาริณี  
พรมรินทร ์

 
 
 
 
5.  งบประมาณ 
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6.การประเมินผล 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เด็กปฐมวัยได้ลงมือท าการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองในการจัดการเรียนการสอน 

 7.2 เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    
 

  (ลงช่ือ)       ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางสาวดรุณี   นันทา) 
              ครู  คศ. 3  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 

(ลงช่ือ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์) 

                  หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
   
      (ลงช่ือ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (นายบุญทวี   สาลี) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
           

ท่ี 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

รวม 

1 
 
 

จัดกิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์ จ านวน 20 การ
ทดลอง 

- 5,000 - - 5,000  

 รวมท้ังส้ิน  5,000   5,000  

ท่ี ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
1 
 
2 

เด็กปฐมวัยได้ลงมือท าการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองในการจัดการ
เรียนการสอน 
เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

การสังเกต 
การบันทึกการทดลอง 

 

แบบสังเกต 
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งาน/โครงการ   โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
แผนงาน     จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   1, 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล /บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางพิกุลกาญจน์  ราษี, นางสมลักษณ์   สุวรรณวงศ์, นางอัมพวรรณ์  โคโตสี,         
         นางส าราญ   โคตรชมภู, นางปัณณิศา  ไชยลือชา, นางณหฤทัย  สิทธิจักร,  
                            นางลฎาภา  พรมพิมพ์, น.ส.ดรุณี   นันทา, นางสาวกมลพร  ชิณแสน ,  
                            น.ส.ชลธิชา  เฉลาชัย, น.ส.นิตวดี  พลเดชา, น.ส. รัตติยา  ภูวนานาถ, 
     น.ส.อารีรัตน์ ปุญญา  และคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลทุกคน 
ลักษณะงาน    โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พ.ร.บ.การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 ว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา  
มาตรา 5  และมาตรา 8  ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา  และให้สถานศึกษาจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล  ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ  รวมถึงการให้บริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ  การพัฒนาศักยภาพการด ารงชีวิต  การพัฒนาทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น  การฝึกอาชีพ  
หรือการบริการอื่นใดทางการศึกษาท่ีคนพิการ  สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  ซึ่งสอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2  ว่าด้วยสิทธิ
และหน้าท่ีทางการศึกษา  มาตรา 10  ระบุว่า  “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง  และมีคุณภาพ  
การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม  การ
ส่ือสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ  หรือทุพพลภาพ  ไม่สามารถพึงตนเองได้  ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ  มีสิทธิได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  
บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์  และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลได้พิจารณาเห็นถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พิเศษเรียนร่วม  ให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาตามสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษาส าหรับคนพิการ จึงจัดท า
โครงการนี ้

2.  เป้าประสงค์ 

 นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นคนเก่ง  ดี  มีสุข 
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3.  วัตถุประสงค์ 

  3.1  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้  
  
  3.2  เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการพฒันาสมรรถภาพด้านการ
เรียนรู้   ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 
  3.3  เพื่อให้ครูพัฒนานวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยีการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่อง 
ทางการเรียนรู ้
  3.4  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วมได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

4.   กลุ่มเป้าหมาย  

 4.2 นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2-6 
 4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  62  คน 

5.  กิจกรรมโครงการ 

 5.1  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคัดกรอง 
 5.2  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผน 

 5.3  จัดประชุมท าแผน IEPเพื่อวางแผนการศึกษาและเพื่อขอรับส่ิงอ านวยฯ  
ตามความต้องการจ าเป็น 

 5.4  เข้าโปรแกรม IEP online เพื่อกรอกข้อมูล 
 5.5  ยื่นเอกสารไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดบึงกาฬ 
 5.6  กิจกรรมการฝึกทักษะทางวิชาการ 
  - ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน 
  - ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการคิดค านวณ 
 5.7  กิจกรรมการฝึกตามความถนัดและความสนใจ  
  - ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการเล่านิทาน 
  - ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการวาดภาพ 
  - ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการจัดสวนถาดแบบช้ืน 
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   - ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการจัดสวนถาดแบบแห้ง 
  - ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการท าอาหาร 
  - ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการประดิษฐ์เศษวัสดุ 
  - ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการร้องเพลง 
 5.8  กิจกรรมการฝึกทักษะชีวิต  
  - ด าเนินการฝึกทักษะชีวิต ในเรื่องความรับผิดชอบ 
  - ด าเนินการฝึกทักษะชีวิต ในเรื่องความมีระเบียบวินัย 
  - ด าเนินการฝึกทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมจิตศึกษา 
 5.9  ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนานวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยี 
 5.10  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตนเองในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการศึกษา
พิเศษ 
 
6.  แผนการด าเนินงาน 

          กิจกรรม 
 

           ระยะเวลา 

พ.ศ. 2562  - พ.ศ. 2563 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.ค
 

ส.ค
 

ก.ย
 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.พ
 

มี.
ค 

เม
.ย 

1.ประชุมวางแผนโครงการ             
2. ด าเนินการตามกิจกรรม               
- ด าเนินการฝึกทักษะ 
นักเรียน ในการฟัง  พูด  อ่าน  
และเขียน 

            

- ด าเนินการฝึกทักษะ 
นักเรียน ในการคิดค านวณ 

            

- ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน 
ในการเล่านิทาน 

            

- ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน 
ในการวาดภาพ 

            

- ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน 
ในการจัดสวนถาดแบบช้ืน 

            

- ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน 
ในการจัดสวนถาดแบบแห้ง 
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- ด าเนินการฝึกทักษะ 
นักเรียน ในการท าอาหาร 

            

- ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน 
ในการประดิษฐ์เศษวัสดุ 

            

- ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน 
ในการร้องเพลง 

 
           

- กิจกรรมการฝึกทักษะชีวิต              
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนานวัตกรรม ส่ือ และ
เทคโนโลยี 

 
    

 
      

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการพัฒนาตนเองในเรื่อง
ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ 

     
 

   
 

  

4.  สรุปและปิดโครงการ
กิจกรรมการ 

            

 
7.  งบประมาณ   5,000  บาท 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าฝึกอบรมปฏิบัติการ ค่าผลิตส่ือฯลฯ 
โปรดระบุ 
 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1. กิจกรรมการฝึกทักษะทางวิชาการ 
- ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการฟัง  พูด  อ่าน  และ
เขียน 
- ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการคิดค านวณ 

1,000 

2. กิจกรรมการฝึกตามความถนัดและความสนใจ  
- ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการเล่านิทาน 
- ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการวาดภาพ 
- ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการจัดสวนถาดแบบช้ืน 
- ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการจัดสวนถาดแบบแห้ง 
- ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการท าอาหาร 

1,000 
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- ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการประดิษฐ์เศษวัสดุ 
- ด าเนินการฝึกทักษะนักเรียน ในการร้องเพลง 
3. กิจกรรมการฝึกทักษะชีวิต  
- ด าเนินการฝึกทักษะชีวิต ในเรื่องความรับผิดชอบ 
- ด าเนินการฝึกทักษะชีวิต ในเรื่องความมีระเบียบวินัย 
- ด าเนินการฝึกทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมจิตศึกษา 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนานวัตกรรม ส่ือ และ
เทคโนโลยี 

500 
 
 
 

1,700 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตนเองใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ 

600 

6. สรุปและปิดโครงการกิจกรรมการ 200 
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000   

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1  นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การ
เขียนและด้านการคิดค านวณ เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนและคิด
ค านวณไม่ได้ 
   8.2  บุคลากร ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
            8.3  มีนวัตกรรม ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

9.  วิธีการประเมินผล  
 9.1  แบบสอบถาม 
 9.2  แบบสัมภาษณ์ 
 9.3  การสังเคราะห์โครงการ 
 9.4  นิเทศ ติดตาม ท ารายงานเสนอ ผู้บริหาร 
  9.4.1  รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ (ภายใน 10 ตุลาคม 2562) 
  9.4.2  รายงานผลการด าเนินการฉบับสมบูรณ์ (ภายใน 31 มีนาคม 2563) 
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(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
          (นางพิกุลกาญจน์  ราษี) 
      ครู  คศ. 3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 
(ลงช่ือ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์) 

              หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 
 
(ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายบุญทวี   สาลี) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  

 

 


