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1. โครงการสํงเสริมประชาธิปไตย       3,000  บาท 
2. โครงการเยี่ยมบ๎าน       20,000  บาท 
3. โครงการสํงเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียน             77,000  บาท 
4. โครงการกีฬาสัมพันธ์ครูกับผ๎ูปกครองและกีฬาภายในโรงเรียน         40,000  บาท 
5. โครงการสถานศึกษาสีขาว                                            10,000  บาท 
6. โครงการวิถีพุทธแบบพอเพียง              40,000  บาท 
7. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน                       10,000  บาท 
8. โครงการเดินทางไกล/อยูํคํายพักแรม             80,000  บาท 
9. โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ              53,000  บาท 
10. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ    50,000  บาท 
11. โครงการอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียน (ได๎รับจัดสรรงบจากเทศบาล)     -  บาท 
12. โครงการอาหารกลางวัน  (ได๎รับงบจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถม) 
13. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน             50,000  บาท 
14. โครงการฟุตซอลช๎างเผือก               10,000  บาท 
15. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง              15,000  บาท 
16. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)  30,000  บาท 
17. โครงการหนูน๎อยสุขภาพดี/ฟันสวยยิ้มใส    10,000  บาท 
18. โครงการวิถีพุทธน๎อย       3,000  บาท 
19. โครงการฉลาดคิดจิตสร๎างสรรค์ สุขภาพจิตดีมีสุนทรีทางดนตรีและศิลปะ  5,000 บาท 
20. โครงการคาราวานสร๎างเด็ก     10,000  บาท 

 
  รวมงบประมาณ            516,000  บาท 
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งาน/โครงการ   โครงการสํงเสริมประชาธิปไตย 
แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   1, 2, 3, 4, 5, 6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ    นายบุญยะสิทธิ์  ดีทําโพธิ์, นายพีรภัทร  พรใส, นางอุษณีย์  หวันลา,  
                           น.ส.นันธิดา  สารณีย์,นายธีรวัฒน์   อุทุมมา,น.ส.ฐาปนี   มหิมา, นายฉัตรชัย  
     โหลแก๎ว  และคณะครู-นักการภารโรงโรงเรียนอนบุาลศรีวิไล 
ลักษณะงาน    โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   16 พฤษภาคม 2562  - 31 มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 

              การรณรงค์เสริมสร๎างวินัยนักเรียนเป็นนโยบายและด าเนินการท่ัวประเทศ   นักเรียนจะมี
วินัยความรับผิดชอบตํอตนเองและผ๎ูอื่นและมีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์นั้น  จ าเป็นต๎อง
ปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตยต้ังแตํยังเด็กๆ   โดยการฝึกกระท าให๎เป็นนิสัย  เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียน 
ได๎เรียนรู๎เบื้องต๎นและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันในโอกาสข๎างหน๎าตํอไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. นักเรียนเข๎าใจความหมายและความส าคัญของประชาธิปไตยต้ังแตํเด็ก ๆ 
2. เพื่อปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัยให๎แกํนักเรียน 
3. เพื่อให๎นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
4. เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไป – กลับ  ระหวํางโรงเรียนกับบ๎าน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนช้ัน  ป. 1 – 6  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลทุกคนเลือกตั้งเป็น  ร๎อยละ 98 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลต้ังแตํ  ป. 1 -  ป.6  เข๎ารํวมกิจกรรมประชาธิปไตย
ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
  3.2.2 นักเรียนสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางมีสันติสุข 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
4.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ   
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4.2  ประชุมคณะผ๎ูจัดท าเพื่อปรึกษาหารือ  
4.3  เลือกประธานนักเรียนแตํละปีการศึกษาสัปดาห์ท่ี  2 ของเดือน มี.ค.กํอนปิดภาคเรียน 
4.4  จัดต้ังคณะกรรมการนักเรียนเพื่อชํวยเหลือครูในกิจกรรมตํางๆ 
4.5  ด าเนินการตามโครงการ 
4.6  ประเมินผลกิจกรรม 
4.7  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ 

5.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 
                                    
ระยะเวลา 
          กิจกรรม 

  ปี  พ.ศ.  2562  - ปี พ.ศ. 2563 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 
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 
จากผ๎ูบริหาร 
3.  ด าเนินงานตามโครงการ 
4.  ประเมินผล     
5.  รายงานผ๎ูบริหาร 
 

               

 
6.  งบประมาณ  3,000   บาท 
 แผนงานจัดการศึกษาระดับ  ประถมศึกษา  หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ท่ีใช๎ 
งบประมาณท่ีใช๎จ าแนกตามหมวดรายจําย 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 
1.  จัดท าเอกสารและอุปกรณ์ 
2.  งบเพื่อไว๎ใช๎จํายในกิจกรรมตําง ๆ   
ของโครงการตําง ๆ ท่ีคณะกรรมการนักเรียนคิด
ท่ีจะท าในปีการศึกษา 

1,000 
 
 

2,000 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

1,000 
 
 

2,000 
 

รวม 3,000 - - 3,000 
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7.  การประเมินผล 
 

ตัวบํงช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช๎วัดและประเมินผล 
1.  นักเรียน ป. 1 – 6   เข๎ารํวม 
      กิจกรรมทุกคนในการเลือก  
      ประธานนกัเรียน 
2. นักเรียน ป. 1 – 6  ปฏิบัติตาม 

กิจกรรมท่ีคณะกรรมนักเรียน 
      เสนอและปฏิบัติอยํางจริงจัง 
3. นักเรียนมีวนิัยและเข๎าใจการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย 

- สถิติคะแนน 
 
 

- สังเกตนักเรียนท่ีรํวมกิจกรรม 
 
 
-    สังเกตความประพฤติ 

- บัตรเลือกตั้ง 
 
 

- แบบสังเกต 
 
 
-    แบบสังเกต / สัมภาษณ์ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1  นักเรียนเข๎าใจความหมายและความส าคัญของประชาธิปไตยมากขึ้น 
8.2  นักเรียนมีความเป็นระเบียบและมีวินัยมากขึ้น 
8.3  นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
8.4  นักเรียนมีความปลอดภัยในการเดินทางไป – กลับ ระหวํางโรงเรียนกับบ๎าน 

 
 

                                              (ลงช่ือ)    ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                            (นายบุญยะสิทธิ์  ดีทําโพธิ์) 
                                                          ครู  คศ.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 

                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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งาน/โครงการ   โครงการเยี่ยมบ๎าน 
แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   1, 2, 3, 4, 5, 6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ     น.ส.นรีรัตน์  ผาพรม, น.ส.เกสร  นิลชัย,นางคุณคํา ยี่สารพัฒน์, น.ส.ภัสพร    
      กาญจนสาร  และคณะครู-นักการภารโรง   โรงเรยีนอนุบาลศรีวิไล 
ลักษณะงาน    โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2562 -  มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ชุมชนบ๎านศรีวิไลเป็นชุมชนขนาดใหญํและมีการอาศัยอยูํอยํางกระจัดกระจาย  พร๎อมท้ังมี
ครอบครัวท่ีอพยพมาจากถิ่นฐานอื่น  กํอให๎เกิดปัญหาระหวํางครูกับผ๎ูปกครองและโรงเรียนกับทางบ๎าน  
ยากแกํการประสานงานและสร๎างความสัมพันธ์อันดีได๎  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดท าโครงการเยี่ยมบ๎าน
นักเรียนขึ้น  เพื่อได๎ทราบข๎อมูลท่ีถูกต๎อง  เป็นจริงของเด็กนักเรียน  และหาทางแก๎ไขปัญหาและ
ชํวยเหลือนักเรียนท่ีด๎อยโอกาสตามความเหมาะสม 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อสร๎างสัมพันธภาพอันดีระหวํางครูกับผ๎ูปกครอง 
 2.2  เพื่อรู๎ปัญหาท่ีแท๎จริงของนักเรียน 
 2.3  เพื่อหาทางแก๎ไขปัญหาเด็กนักเรียนได๎อยํางถกูต๎อง 

3.  เป้าหมาย 
 เย่ียมบ๎านนักเรียนต้ังแตํช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6  ได๎ร๎อยละ  80  และคณะครูได๎หา 
แนวทางแก๎ไขปัญหาและชํวยเหลือเด็กได๎อยํางท่ัวถึง 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
 4.2  ช้ีแจงวิธีด าเนินการตํอคณะครูในท่ีประชุม 
 4.3  แบํงคณะท างานรับผิดชอบการเยี่ยมบ๎านของนักเรียน 
  -  ครูประจ าช้ัน 
  -  จัดท าปฏิทิน 
  -  จัดท าเอกสารแบบเย่ียมบ๎าน 
 4.4  ด าเนินการเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
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 4.5  ติดตามประเมินผล 
 
  -  ประชุมน าปัญหามาหาทางแก๎ไขและท าการชํวยเหลือ 
 4.6  สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

5.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 
                                    
ระยะเวลา 
          กิจกรรม 

  ปี  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.  ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
จากผ๎ูบริหาร 
3.  แบํงคณะท างานรับผิดชอบ 
การเยี่ยมบ๎านของนักเรียน 
4.  ประเมินผล     
5.  รายงานผ๎ูบริหาร 
 

            

6.  งบประมาณ  20,000  บาท 
 แผนงานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ท่ีใช๎ 
งบประมาณท่ีใช๎จ าแนกตามหมวดรายจําย 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

1. คํากระดาษจัดท าเอกสารเก็บข๎อมูล 
2. คําใช๎จํายในการเดินทาง 
3. คําเอกสารรายงาน 
4. แฟ้มจัดเก็บข๎อมูลการเยี่ยมบ๎าน   
       นักเรียน / ช้ัน 

1,000 
   15,000 

2,000 
2,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1,000 
15,000 
2,000 
2,000 

รวม 20,000 - - 20,000 
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7.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
จ านวนครั้งท่ีออกเยี่ยมบ๎าน 
จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญหา 

             บันทึก 
             ส ารวจ 

แบบรายงาน 
แบบสอบถามทะเบียนคุม 
ของแตํละช้ัน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ทราบข๎อมูลท่ีถูกต๎องชัดเจนของเด็กนักเรียนทุกคน 
 8.2  ครู – นักเรียน – ผ๎ูปกครอง  ได๎สร๎างความเข๎าใจอันดียิ่งขึ้น 
 8.3  ครู – ผ๎ูปกครองรํวมมือกันแก๎ปัญหาและหาทางชํวยเหลือนักเรียนในทางดีและเหมาะสม 
 

 
                                              (ลงช่ือ)    ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                              (นางสาวนรีรัตน์  ผาพรม) 
                                                          ครูผ๎ูชํวยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 

                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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งาน/โครงการ   โครงการสํงเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียน 
แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   1, 2, 3, 4, 5, 6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ     นางอุษณีย์  หวันลา, นางอุไร  อิ่มรักษา,น.ส.ฐาปนี  มหิมา, นายฉัตรชัย  
      โหลแก๎ว, น.ส.กาญจนา  ดอกกระถิน, น.ส.ณัฐพร  พรมน๎อย 
                 นายนัฐพงษ์  เชิดตระกูลศิลป์  น.ส.นันธิดา  สารณีย์, นางเยาวรัตน์  สมบัติดี 
      น.ส.ภัสพร  กาญจนสาร,น.ส.เกสร  นิลชัย,น.ส.ลดารัตน์  เหมวิพัฒน์, 
                             และคณะครู-นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ลักษณะงาน    โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2562 -  มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.  2542  เน๎นให๎นักเรียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
ท้ังด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  เป็นผ๎ูท่ีมีความสามารถในด๎านตําง ๆ  กล๎าคิด  
กล๎าท า  กล๎าท่ีจะแสดงออกในทางท่ีถูกต๎อง   กรอปกับโรงเรียนเป็นสํวนหนึง่ของสังคมจ าเป็นอยํางยิ่งท่ี
จะต๎องเข๎ารํวมกับกิจกรรมของชุมชน  ในงานประเพณีและวันส าคัญของชาติเพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีเอาไว๎ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดท าโครงการนี้ขึน้เพื่อท่ีจะได๎สํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียนได๎รํวม
กิจกรรมตํางๆของโรงเรียนตามศักยภาพของตนเอง 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให๎นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนได๎จัดให๎ 
 2.2  เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึกความคิด  และกล๎าแสดงออกในทางท่ีถูกต๎อง 
 2.3  เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามเอาไว๎ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ     
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมของโรงเรียนท่ีจัดขึ้น 
ทุกกิจกรรม   
  3.1.2  ร๎อยละ  80  ของนักเรียนท้ังหมดเป็นผ๎ูกล๎าคิด  กล๎าท า  กล๎าแสดงออก 
ในทางท่ีถูกต๎อง 
  3.1.3  คณะครูนักเรียน  ผ๎ูปกครองและหนํวยงามทางราชการ 
 



110 
 

 3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลทุกคนเป็นผ๎ูท่ีมีคุณภาพ และมีลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1  คณะท างานรํวมประชุมเพื่อก าหนดกิจกรรมท่ีจะจัดให๎กับนักเรียน   
 4.2  น าเสนอกิจกรรมตํางๆ  ในท่ีประชุม   
 4.3  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 4.4  ด าเนินการตามโครงการ 
 4.5  ประเมินผลกิจกรรม 
 4.6  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  

5.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 
                                    
ระยะเวลา 
          กิจกรรม 

  ปี  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.  ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
จากผ๎ูบริหาร 
3.  น าเสนอกิจกรรมตํางๆ  ในท่ีประชุม   
4.  เข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญของชาติและ
ประเพณีท๎องถิ่น 
5.  ประเมินผล     
6.  รายงานผ๎ูบริหาร 
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6.  งบประมาณ  จ านวน  77,000  บาท 
 แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและพัสดุ 

 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย หมายเหตุ 

(ผู้รับผิดชอบ) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมวันอ าลาสถาบัน 
2. กิจกรรมวันพระมิ่งขวญัการ

ประถมศึกษา 
3. กิจกรรมพิธีมอบใบ  ปพ.1 ของ 
     นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
 

5,000 
 

5,000 
 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

ครูประจ าช้ัน 
ป.6  
และฝ่าย
วิชาการ 
(อ.เยาวรัตน์) 

4. วันแมํแหํงชาติ 
5. วันพํอแหํงชาติ 
6. วันปิยมหาราช 
7. วันมาฆบูชา 
8. วันแหํเทียนเข๎าพรรษา 
9. ประเพณีสงกรานต์ 
10. วันเด็กแหํงชาติ 
11. วันวิสาขบูชา 
12. วันอาสาฬหบูชา 
13. วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯร.10 
14. กิจกรรมวันปีใหม ํ
15. วันลอยกระทง 

 

10,000 
5,000 
1,000 
7,000 

      4,000 
- 

20,000 
4,000 
4,000 
5,000 
5,000 
2,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

อ.เกสร 
อ.ฐาปนี 
อ.ภัสพร 
อ.ณัฐพงษ์ 
อ.ณัฐพร 
อ.เยาวรัตน์ 
อ.ฉัตรชัย 
อ.ภัสพร 
อ.ณัฐพร 
อ.ชุติมา 
อ.กาญจนา 
อ.นรีรัตน ์

รวม 77,000 - - -  
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7.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1.  นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม
ในทุกกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัด 
ให๎ฝึกความสามารถ 
2.  ร๎อยละ  80  ของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เป็นผ๎ูท่ีมี
คุณภาพ 

สังเกต 
นับจ านวน 
ทดสอบ 

- แบบสังเกต 

- แบบทดสอบ 

- ผลสัมฤทธิ์ของทุกกลํุมสาระ 

- เกียรติบัตรนักเรียนท่ีได๎รับ 
    จากการแขํงขันในระดับตํางๆ  

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนสนใจและเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีทางโรงเรยีนจัดให๎อยํางมีความสุข 
 2.  นักเรียนเป็นคนกล๎าคิด  กล๎าท า  กล๎าแสดงออกในทางท่ีถูกต๎อง และเป็นคนท่ีมีคุณภา 
 3.  นักเรียนมีคุณลักษณะตามท่ีพึงประสงค์ของชุมชน 
 
 
                                              (ลงช่ือ)    ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                              (นางอุษณีย์  หวันลา) 
                                                          ครู  คศ.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 

                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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งาน/โครงการ   โครงการกีฬาสัมพันธ์ครูกับผ๎ูปกครองและกีฬาภายในโรงเรียน 
แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   1, 2, 3, 4, 5, 6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบริหารงานท่ัวไป 
ผู้ทีรั่บผิดชอบ       นายพีรภัทร   พรใส,น.ส.นันธิดา  สารณีย์,นายธีรวัฒน์  อุทุมมา  
      และคณะครู-นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ลักษณะงาน    โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 -  มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การออกก าลังกายเป็นประจ า   จะชํวยเสริมสร๎างสุขภาพพลานามัยให๎แข็งแรงและสมบูรณ์ 
ท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ  เป็นการฝึกให๎เยาวชนประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย  ข๎อบังคับ   กฎ     
กติกา  หรือข๎อตกลงอื่น ๆ ท่ีจะน าให๎เยาวชนเป็นพลเมืองดี  มีคุณภาพ  นอกจากนี้โรงเรียนยังสํงเสริม
ให๎ผ๎ูปกครองของนักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการจัดกจิกรรมกีฬาและรํวมแขํงขันกีฬาสัมพันธ์   
ให๎นักเรียนได๎เห็นแบบอยํางท่ีดี  และสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานให๎กับนักเรียน 
 2.2  เพื่อให๎นักเรียนมีสุขภาพรํางกายท่ีแข็งแรง 
 2.3  เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
 2.4  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน 
 2.5  เพื่อสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางครูกับผ๎ูปกครอง 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ     
  3.1.1  นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรม   
  3.1.2  นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

    3.2.1  การจัดกิจกรรมแตํละรายการได๎สร๎างความสนุกสนานเป็นท่ีพอใจแกํทุกฝ่าย 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1  ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
 4.2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผ๎ูบริหาร 
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 4.3  ประชุมแบํงกลํุมสีและเลือกหัวหน๎ากลํุมสีนักเรียน 
 4.4  เชิญผ๎ูปกครองมาประชุมและจัดแบํงนักกีฬาแตํละประเภท 
 4.5  แตํงต้ังครูผ๎ูสอนกีฬาแตํละประเภท / สี 
             4.6  ฝึกทักษะขั้นพื้นฐานให๎กับนักเรียน 
 4.7  ออกก าหนดการแขํงขัน 
 4.8  ด าเนินการแขํงขั้นตามก าหนดการ 
 4.9  ประเมินผล 
 4.10  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 
                                    
ระยะเวลา 
          กิจกรรม 

  ปี  พ.ศ.  2562  -  พ.ศ. 2563 

พ.
ค 

ม.ิ
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 
จากผ๎ูบริหาร 
3.  ประชุมแบํงกลํุมสีและเลือกหัวหน๎า
กลํุมสีนักเรียน 
4.  เชิญผ๎ูปกครองมาประชุมและจัดแบํง
นักกีฬาแตํละประเภท 
5.  แตํงต้ังครูผ๎ูสอนกีฬาแตํละประเภท /สี 
6.  ฝึกทักษะขั้นพื้นฐานให๎กับนักเรียน 
7.  ออกก าหนดการแขํงขัน 
8.  ด าเนินการแขํงขั้นตามก าหนดการ 
9.  ประเมินผล 
10.  สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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6.  งบประมาณ  จ านวน  50,000  บาท 
 แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. คําวัสดุการด าเนินการแขํงขัน 
2. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและวัสดุสนาม 
3. คํารางวัลกีฬาประเภทตํางๆ   
4. คําใช๎จํายในการด าเนินงาน 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

รวม 40,000 - - 40,000 
 
7.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1.  นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาภายใน 
2.  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ แข็งแรง 
3.  นักเรียนทุกคนมีความ สนุกสนานใน
กิจกรรม 

ส ารวจ 
สังเกต / นับจ านวน 
 
ส ารวจ 

แบบส ารวจ 
แบบรายงาน 
 
แบบส ารวจ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนมีประสบการณ์ทางด๎านอารมณ์  สังคม  รํางกายและจิตใจท่ีดี   เป็นท่ียอมรับ
และช่ืนชมของบุคคลท่ัวไป 
 8.2  สร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางผ๎ูปกครองกับครู 
 
 
 
                                              (ลงช่ือ)    ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                                (นายพีรภัทร    พรใส) 
                                                             ครูผ๎ูชํวย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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งาน/โครงการ   สถานศึกษาสีขาว 
แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   1, 2, 3, 4, 11, 14, 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ    นายนัฐพงษ์   เชิดตระกูลศิลป์, นายฉัตรชัย  โหลแก๎ว  และคณะครูโรงเรียน  
     อนุบาลศรีวิไล 
ลักษณะงาน    โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนพฤษภาคม  2562 – มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 

 สภาพสังคมปัจจุบันเป็นสังคมท่ีมากมายของบุคคลหลายจ าพวก  ท าให๎สภาพปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้นมีมากมาย  โดยเฉพาะปัญหาท่ีเป็นปัญหาใหญํของประเทศชาติ  คือ  ปัญหายาเสพติดเพื่อเป็น
การสนองนโยบายของรัฐ  ทางโรงเรียนได๎ตระหนกัและค านึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้น  โดยเฉพาะกับเด็ก
นักเรียน  จึงคิดหาวิธีการป้องกันตํอเยาวชนของตํอไป   กอปรกับโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลมีบริเวณ
กว๎างขวาง  อาคารสถานท่ีมีหลายหลัง  ซึ่งอาจกํอให๎เกิดอุบัติเหตุขึ้น   งานบริหารทั่วไปจึงจัดโครงการนี้
ขึ้นสนองนโยบาย 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการดูแลเอาใจใสํในเรื่องความปลอดภัยมากท่ีสุด 
 2.2  เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ  อุบัติภัยท่ีจะเกิดขึ้นให๎มีน๎อยลง 
 2.3  เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด 
 2.4  เพื่อให๎นักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิต 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ     
  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลได๎รับความปลอดภัยในเรื่องอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความเป็นอยูํอยํางปลอดภัยและมีความสุขทุกคน 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1  จัดท าโครงการ  ประชุมช้ีแจง และเสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.2  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
 4.3  ด าเนินการอบรมเผยแพรํเกี่ยวกับเรื่องโทษของส่ิงเสพติด 
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  -   จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสารเสพติด 
  -   ประชาสัมพันธ์ตามรายการเสียงตามสาย 
  -  จัดเผยแพรํเอกสารให๎ความรู๎ 
  -  เชิญวิทยากรภายนอกมาให๎ความรู๎ 
  -  รํวมเดินรณรงค์ในพิธีตํางๆ 
 4.4   ประเมนิผลตามโครงการ 
 4.5   สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

5.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
                                    
ระยะเวลา 
          กิจกรรม 

  ปี  พ.ศ.  2562  - พ.ศ. 2563 
พ.

ค 

ม.ิ
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 
จากผ๎ูบริหาร 
3.  ด าเนินงานตามโครงการ 
4.  ประเมินผล     
5.  รายงานผ๎ูบริหาร 
 

            

6.  งบประมาณ     จ านวน   10,000   บาท 
 แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและพัสดุ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. คําตอบแทนวิทยากร 
2. จัดป้ายนิเทศ 
3. ป้ายรณรงค์ในพิธีตํางๆ 
4. จัดท าเอกสารเผยแพรํ 

2,000 
3,000 
4,000 
1,000 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

2,000 
3,000 
4,000 
1,000 

รวม 10,000 - - 10,000 
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7.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1.  อุบัติเหตุเกิดขึ้นน๎อยลง 
2.  นักเรียนไมํข๎องแวะและไมํเสพส่ิงเสพติด 
3.  โรงเรียนเป็นเขตปลอดส่ิงเสพติด 

1. สังเกต , ข๎อมูลจากห๎องพยาบาล 
2. สังเกต , สอบถาม 
3. สังเกต, สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
แบบส ารวจ 
แบบรายงาน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลไมํเสพส่ิงเสพติด  ร๎อยละ  100 
 8.2  โรงเรียนเป็นเขตปลอดส่ิงเสพติด  (โรงเรียนสีขาว) 
          8.3  การเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนลดน๎อยลง 
 
 
 
                                              (ลงช่ือ)    ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                           (นายนัฐพงษ์  เชิดตระกูลศิลป์) 
                                                          ครู  คศ.2 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 

                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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งาน/โครงการ   โครงการวิถีพุทธแบบพอเพียง 
แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   2, 6, 7, 10, 11 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ    นายฉัตรชัย  โหลแก๎ว, นางฤทัยรัตน์  ศรีสวําง,นางสินธ์  พระนคร  

     และคณะครู-นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

ลักษณะงาน    โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนพฤษภาคม  2562 – มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)   และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.  2542  ได๎ก าหนดให๎การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู๎เพือ่
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถํายทอดความรู๎  การฝึก  การอบรม  การสืบสานทาง
วัฒนธรรม  เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎  และ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 
 โรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ขึน้เพื่อสร๎างคํานิยมท่ีดี  มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรมให๎เกิดกับผ๎ูเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให๎นักเรียนมีจริยธรรม คุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต 
 2.  เพื่อฝึกอบรมระเบียบของสังคม 
 3.  เพื่อฝึกการอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
 4.  เพื่อสร๎างคํานิยมท่ีดีให๎กับนักเรียน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ     
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 เข๎ารับการอบรม ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลเป็นคนท่ีมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ร๎อยละ  90 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1  ส ารวจปัญหาและความคิดเห็นของคณะครู 
 4.2  ประชุม  เสนอโครงการตํอคณะครู และกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4.3  ขออนุมัติโครงการตํอผ๎ูบริหาร 
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 4.4  ด าเนินการอบรมจริยธรรม  ใช๎ระยะเวลาตลอดปีการศึกษา 
  4.4.1  กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  จริยธรรมนักเรียน  ช้ัน ป.1 – ป.6  ทุกวันศุกร์          
เวลา  15.00-16.00 
   -   ติดตํอประสานงานหาวิทยากรในโรงเรียนให๎ความรู๎ 
   -  ติดตํอประสานงานหาวิทยากรภายนอกให๎ความรู๎ 
  4.4.2  กิจกรรมผ๎าป่าของน๎องผ๎ูซื่อสัตย์ 
   -  รวบรวมเงินท่ีนกัเรียนแจ๎งหาย  ,  เก็บเป็นกองทุนการศึกษาของโรงเรียนตลอดปี 
การศึกษา 
   -     นักเรียนท่ีมีจิตศรัทธารํวมบริจาค 
  4.4.3  เผยแพรํให๎ความรู๎ 
   -  ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน /  ชุมชน 
   -  แผํนรับ 
   -  จัดนิทรรศการ 
 4.5  วัดประเมินผล 
 4.6  สรุปผล / รายงานการด าเนินงาน 

5.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 
                                    
ระยะเวลา 
          กิจกรรม 

  ปี  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
 

ม.ี
ค. 

เม
.ย 

1.  ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
จากผ๎ูบริหาร 
3.  ด าเนินงานตามโครงการ 
4.  ประเมินผล     
5.  รายงานผ๎ูบริหาร 
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6.  งบประมาณ  จ านวน  40,000  บาท 
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและพัสดุ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.  วัสดุ/อาหาร 
2.  คําตอบแทนวิทยากรภายนอก 

30,000   
10,000 

- 
10,000 

- 
- 

30,000   
- 

รวม 40,000 10,000 - 30,000 

7.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. นักเรียนมีความรู๎และปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง 
2. นักเรียนได๎รับเอกสารเผยแพรํ 

เกี่ยวกับจริยธรรม 

1. สังเกต 
2. การรายงาน 
3. การสอบถาม 
4. การทดสอบ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบรายงาน 
3. แบบสอบถาม 
4. แบบทดสอบ 

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลได๎รับการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 
 8.2  นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์มากขึ้น 
 
                                              (ลงช่ือ)    ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                                (นายฉัตรชัย  โหลแก๎ว) 
                                                          ครูผ๎ูชํวยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 
                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 
                                   (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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งาน/โครงการ   ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ    นางอุไร  อิ่มรักษา, นางสมถวิล  ศรีจันทร์,   
     และคณะครู-นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ลักษณะงาน    โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม  2562 -  มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนเป็นสํวนหนึง่ของสังคม  ถ๎าหากมีการพัฒนาปรับปรุงในการบริหารจัดการโดยการขอ
ความรํวมมือจากชุมชน  จ าเป็นอยํางยิ่งจะต๎องมีการประชาสัมพันธ์ ถึงกิจกรรม  และความเป็นไปใน
รูปแบบตํางๆ  ของโรงเรียนให๎ชุมชนและหนํวยงานอื่นได๎รับทราบ  เพื่อสร๎างความเข๎าใจมีเจตคติท่ีดี 
และแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีดีระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและหนํวยงานอื่น    กํอให๎เกิดจิตส านึกใน
การรํวมพัฒนาโรงเรียนตํอไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให๎ชุมชนได๎รับทราบถึงกิจกรรม  และความเป็นไปตํางๆ  ภายในโรงเรียน 
 2.2  เพื่อสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและหนํวยงานอื่น 
 2.3  เพื่อให๎ชุมชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ     
  3.1.1  ออกวารสารโรงเรียนเดือนละ  1  ฉบับ 
  3.1.2  ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน  5  หมูํ   
  3.1.3  ผ๎ูปกครองนักเรียนนอกเขตบริการ 
  3.1.4  หนํวยงานตํางๆ 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  โรงเรียนและชุมชนรํวมกันจัดกิจกรรมอยํางน๎อย  1  ครั้ง 
  3.2.2  ชุมชนให๎ความรํวมมือในการจัดกิจกรรมตําง ๆ  เป็นอยํางดี 
  3.2.3  เป็นท่ีพอใจของชุมชน  มีความช่ืนชม  ยินดี และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 4.2  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  โดย 
  4.2.1  ส ารวจกิจกรรมของโรงเรียนในแตํละเดือน  
  4.2.2  วางแผนการจัดกิจกรรมตํางๆ  ภายในโรงเรียน 
 4.3  จัดประชาสัมพันธ์ให๎ชุมชนได๎รับทราบ  ในรูปแบบตํางๆ  เชํน   
  4.3.1  ออกวารสารรายเดือน 
  4.3.2  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  4.3.3  ออกประชาสัมพันธ์ตามพื้นท่ีตํางๆ 
  4.3.4  ออกเป็นหนังสือราชการแจ๎งให๎ทราบ 
  3.4.5  ประชุมผ๎ูปกครอง 
 4.4  รํวมมือกันจัดกิจกรรมตํางๆ  ตามท่ีท่ีประชุมเห็นชอบ 
 4.5  ประเมินผล 

5.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 
                                    
ระยะเวลา 
          กิจกรรม 

  ปี  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.  ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
จากผ๎ูบริหาร 
3.  จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์/แผํนผับ 
4.  ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน 
ภาคเรียนละ  2  ครั้ง 
5.  ประชุมผ๎ูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6.  เข๎ารํวมกิจกรรมตามชุมชนจัดขึ้น 
7.  ประเมินผล     
8.  รายงานผ๎ูบริหาร 
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6.  งบประมาณ 
 แผนงานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หมวด  งบด าเนินการ รายหัวนักเรียน 

กิจกรรมและค าช้ีแจงการใช๎ 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช๎ 

งบประมาณท่ีใช๎จ าแนกตามหมวดรายจําย 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

1.  ประชุมผ๎ูปกครอง 
     -  กํอนประถม 
     -  ประถมศึกษา 
2. ประเพณีท๎องถิ่นที่จัดขึ้น 
    -  วันสงกรานต์    

 ประดับตกแตํง   

 แตํงตัวนางสงกรานต์ 

 คําแตํงตัวเด็ก/อาหารเด็ก  

 /ฟิล์ม/คําล๎างรูป 
    -  แหํเทียนพรรษา    

 ผ๎าอาบน าฝน 

 คําจัดท าต๎นเทียน 

 คําตกแตํงขบวน 
    -  ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา   

 คําตอบแทนวิทยากร 

 ฟิล์ม/คําล๎างรูป 

 คําจัดสถานท่ี 

 อาหารเล้ียงเด็ก 
3.  จัดท าวารสาร 
4.  จัดท าแผํนผับประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมตํางๆ 

 
2,000 
3,000 

 
5,000 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
2,000 
3,000 

 
5,000 

- 
- 
- 
- 
 

รวมทั้งสิ้น 10,000  - 10,000 
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7.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1.  คณะครู-นักเรียนเข๎ารํวม 
2.  ความรํวมมือท่ีเกิดกับ
โรงเรียนในด๎านตําง ๆ 
3.  จ านวนครั้งกิจกรรมท่ีจัด 
4.  จ านวนแผํนผับ 
5.  จ านวนวารสาร 

ตรวจนับ 
จดบันทึก 
แจ๎ง/รายงาน 
สัมภาษณ์ 
แบบรายงาน 
แบบบันทึก 

แบบรายงาน 
แบบบันทึก 
ภาพถําย/รายงานผล 
ภาพถําย/รายงานผล 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจากชุมชนในการปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ 
 8.2  โรงเรียนให๎บริการแกํชุมชนมากขึ้นลดปัญหาความขัดแย๎งระหวํางครูกับชุมชนและ
หนํวยงานอื่น 
 8.3  โรงเรียนรู๎ถึงความต๎องการท่ีแท๎จริงของชุมชน 
 8.4  ลดปัญหาความไมํเข๎าใจระหวํางครูกับผ๎ูปกครอง 
 8.5  ชุมชนเข๎าใจระบบการท างานด๎านการศึกษามากขึ้น 
 
 
                                              (ลงช่ือ)    ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                                (นางอไุร    อิ่มรักษา) 
                                                         ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 

                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 



127 
 

งาน / โครงการ   เดินทางไกล / อยูํคํายพักแรม 
แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   6, 7, 10, 11, 13 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ        นายพีรภัทร  พรใส, นายฉัตรชัย  โหลแก๎ว, นายณัฐพงษ์  เชิดตระกูลศิลป์ 
     น.ส.เยาวรัตน์  ยิ่งยง,น.ส.นันธิดา  สารณีย์,นายธีรวัฒน์  อุทุมมา, 
                             น.ส.ฐาปนี  มหิมา, นายบุญยะสิทธิ์  ดีทําโพธิ์ และคณะครู-นักการภารโรง 
     โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ลักษณะงาน    โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2562  -  กุมภาพันธ์  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมเดินทางไกลอยูํคํายพักแรม  เป็นกิจกรรมท่ีเสริมให๎ลูกเสือ / ยุวกาชาด  ได๎ปฏิบัติ
ตามกฎ  ระเบียบ รู๎จักความอดทน รู๎จักการเป็นผ๎ูน า ผ๎ูตามท่ีดี  การท างานรํวมกันเป็นหมูํคณะ รู๎จักการ
เสียสละ  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  และเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน ของชาติตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให๎ลูกเสือ / ยุวกาชาด  ปฏิบัติตามกฏมีความอดทน 
 2.2  เพื่อให๎ลูกเสือ / ยุวกาชาด  เป็นผ๎ูตามท่ีดี  มีความสามัคคี 
 2.3  เพื่อให๎ลูกเสือ / ยุวกาชาด  ท างานรํวมกันเป็นกลํุม เพื่อสังคมสํวนรวม 
 2.4  เพื่อให๎ลูกเสือ / ยุวกาชาด  เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ลูกเสือ / ยุวกาชาด เดินทางไกลอยูํคํายพักแรม นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5–6  
  3.1.2  ผ๎ูก ากับ  ครู – อาจารย์  นักการภารโรง  ทุกคน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนทุกคนผํานการอยูํคํายพักแรม ทดสอบฐานตามหลักสูตร 
  3.2.2  นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎลูกเสือ/ยุวกาชาดได๎ 
  3.2.3  การเดินทางไกลอยูํคํายพักแรมเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1  ประชุมช้ีแจงโครงการ 
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 4.2  ด าเนินการตามโครงการ 
  -  ส ารวจบริเวณเข๎าคํายพักแรม 
  -  เดินทางไกล สร๎างคําย ทดสอบฐานตําง ๆ 
  -  การแสดงรอบกองไฟ ทดสอบฐานตํอ 
  -  ปิดคํายเดินทางกลับ 
 4.3  ประเมินผล 
 4.4  สรุปผลเพื่อน าไปปรับปรุง 
 4.5  รายงานผลการปฏิบัติงาน  

5.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

                                 
                    ระยะเวลา 

กิจกรรม 

 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย ธค. มค. กพ. มีค. เมย 
1. ประชุมปรึกษากับคณะครู 
2. ด าเนินการตามโครงการ 
3. ประเมินผล 
4.  สรุปผลเพื่อน าไปปรับปรุง 
5.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

  
 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
6.  งบประมาณ  จ านวน  80,000  บาท 
 แผนงานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หมวด  คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
 

 
กิจกรรมและค าช้ีแจงการใช๎งบประมาณ 

 
งบประมาณท่ีใช๎ 

งบประมาณท่ีใช๎จ าแนกตามหมวดรายการ 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

1. คําวัสดุอุปกรณ์ในการท าฐานทดสอบ 
2. คํารับรองผ๎ูปกครอง และผ๎ูมีเกียรติ 
ท่ีมาเย่ียมคําย  รางวัล 
3.คําพิธีการตําง ๆ 

30,000 
 

30,000 
20,000 

- 
 
- 

- 
 
- 

30,000 
 

30,000 
20,000 

รวม 80,000 - - 80,000 
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7.  การประเมินผล 
 

ตัวบํงช้ีความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือท่ีใช๎วัดและประเมินผล 
1.  ลูกเสือ/ยุวกาชาดท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม 
ตามหลักสูตร  100% 
2. ลูกเสือ/ยุวกาชาด มีความพอใจ 
ประทับใจ มีความสุขในการอยูํคําย 

1. สังเกตการปฏิบัติของ
ลูกเสือและยุวกาชาด
ขณะเดินไกลอยูํคํายพัก
แรม 

1. ออกแบบส ารวจ 
2. แบบสอบถาม 
3. ภาพถําย 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ลูกเสือ / ยุวกาชาด  เป็นผ๎ูมีความอดทน  เสียสละเพื่อประโยชน์สํวนรวม เป็นสมาชิกท่ีดี
ของหมูํคณะและของชาติ 
 8.2  ผํานการทดสอบตามหลักสูตรลูกเสือ / ยุวกาชาด 
 
 
     
                                              (ลงช่ือ)    ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                                (นายพีรภัทร   พรใส) 
                                                          ครูผ๎ูชํวยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 

                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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งาน / โครงการ  โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
แผนงาน  จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   1, 9, 10, 11, 14, 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางอุษณีย์  หวันลา น.ส.เยาวรัตน์  ยิ่งยง, น.ส.ภัสพร  กาญจนสาร  
                               นางอุไร  อิ่มรักษา   น.ส.นันธิดา  สารณีย์  น.ส.เกสร  นิลชัย  
                               น.ส.ลดารัตน์  เหมวิพัฒน์  น.ส.ภัทรา  ภารไสว, น.ส.ฐาปนี  มหิมา                        
                               น.ส.รุ๎งนภา  มุทาพร, น.ส.กาญจนา  ดอกกฐิน และคณะครู นักการภารโรง 

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ลักษณะงาน  โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม   2562 -   มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับท่ี  8  ได๎เน๎น  “ คน ”  เป็นศูนย์กลาง 
ในการพัฒนา  โรงเรียนจึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคัญในการสํงเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดี  ในเรื่องฟัน 
ของนักเรียนให๎มีคุณภาพเหงือกและฟันแข็งแรง  ให๎รู๎จักการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพได๎รับ 
การค๎ุมครองความปลอดภัย และความเป็นธรรมในการบริโภคอาหารได๎รับความรู๎ท่ีถูกต๎อง  น าไปสํูการ
มีสุขภาพอนามัยท่ีดีตํอไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  นักเรียนได๎รับการนสํงเสริมคุณภาพกันอยํางถ๎วนหน๎าและมีความสุข 
 2.2  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลมียาสามัญประจ าโรงเรียน และได๎รับการปฐมพยาบาล 
ขั้นพื้นฐานอยํางถูกต๎อง 
 2.3  เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎มีการด าเนินงานค๎ุมครองผ๎ูบริโภคในโรงเรียน 
 2.4  เพื่อให๎นักเรียนได๎รวมกลํุมจัดต้ังกลํุมค๎ุมครองผ๎ูบริโภค (อย. น๎อย)  ในโรงเรียน 
 2.5  เพื่อพัฒนาผ๎ูประกอบการอาหารในโรงเรียนให๎ผ๎ูปฏิบัติถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาล 
 2.6  เพื่อให๎นักเรียนแปรงฟันได๎ถูกวิธ ี
 2.7  เพื่อให๎นักเรียนมีสุขภาพเหงือกและฟันแข็งแรง 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนอนุบาลศรีวิไล  จ านวน  1040  คน  ได๎แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร 
กลางวัน 
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  3.1.2  นักเรียนอนุบาลศรีวิไล  จ านวน  1040  คน  ได๎รับการค๎ุมครองผ๎ูบริโภค 
  3.1.3 นักเรียนอนุบาลศรีวิไล  จ านวน  1040  คน  ได๎รับการสํงเสริมคุณภาพ 
อยํางมีความสุข 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลทุกคนมีสุขภาพเหงือกและฟันแข็งแรง  ร๎อยละ  95 
  3.2.2  นักเรียนทุกคนได๎รับการรับประทานอาหารที่สะอาด  ปลอดภัย  ถูกหลัก
โภชนาการ 
  3.2.3  ผ๎ูประกอบอาหารในโรงเรียนปฏิบัติงานได๎ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาล 
     3.2.4  สถานท่ีรับประทานอาหารสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล 
      3.2.5  นักเรียนได๎รับการสํงเสริม  มีความรู๎  ความเข๎าใจ  ในเรื่องสุขภาพของตนเอง 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1  ประชุมคณะครู 
 4.2  จัดท าโครงการ 
 4.3  ด าเนินการตามแผน 
  4.3.1  กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์และปรับปรุงห๎องพยาบาล 
  4.3.2  กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
  4.3.3  กิจกรรม อย น๎อย 
  4.3.4  กิจกรรมรณรงค์วันส าคัญเกี่ยวกับสุขภาพ 
  4.3.5  กิจกรรมเต๎นแอโรบิค 
  4.3.6  กิจกรรมลดปัญหาเด็กอ๎วนในโรงเรียน 
  4.3.7  กิจกรรมแปรงฟัน 
  4.3.8  การจัดบอร์ดป้ายนิเทศ 
 4.4  ประเมิน / รายงานผล 
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5.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
                                 

                                    
                     ระยะเวลา 

กิจกรรม 

 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย ธค. มค. กพ. มีค. เมย 
1. ประชุมปรึกษากับคณะครู 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
จากผ๎ูบริหาร 
3.  ด าเนินการตามโครงการ 
4.  ประเมินผล 
5.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

  
 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
6.  งบประมาณ  จ านวน  53,000  บาท 
 แผนงานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หมวด  คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
 

 
กิจกรรมและค าช้ีแจงการใช๎งบประมาณ 

 
งบประมาณท่ีใช๎ 

งบประมาณท่ีใช๎จ าแนกตามหมวดรายการ 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

 1. กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์และปรับปรุง
ห๎องพยาบาล 
2.  กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
3.  กิจกรรม อย น๎อย 
4.  กิจกรรมรณรงค์วันส าคัญเกี่ยวกับ
สุขภาพ 
5.  กิจกรรมเต๎นแอโรบิค 
6.  กิจกรรมลดปัญหาเด็กอ๎วนในโรงเรียน 
7.  กิจกรรมเด็กไทยฟันดี 
8.  การจัดบอร์ดป้ายนิเทศ 

 

20,000 
 

2,000 
5,000 
3,000 

 
- 

10,000 
 

10,000 
3,000 

  20,000 
 

2,000 
5,000 
3,000 

 
- 

10,000 
 

10,000 
3,000 

รวมทั้งสิ้น 53,000 - - 53,000 
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7.  การประเมินผล 
 

ตัวบํงช้ีความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือท่ีใช๎วัดและประเมินผล 
1.  อาหารที่ให๎บริการสะอาดปลอดภัย 
2.  สถานท่ีในการบริการสะอาด 
3. โรงเรียนมีเวชภัณฑ์ใช๎ตลอดปี 
4. นักเรียนมีความรู๎และปฏิบัติตนเองในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง 
5.  นักเรียนมีสุขภาพเหงือกและฟันท่ีแข็งแรง 

-  ดูพัฒนาการ 
ทางสุขภาพ 
-  ใช๎แบบสอบถาม 
-  แบบประเมินผล 
-  การสัมภาษณ์ 
 

1.  โดยการสังเกต สอบถาม 
2.  แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
3.  ภาพถําย 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลมีสุขภาพดีและมีความสุข 
 8.2  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลมีการตื่นตัวเห็นความส าคัญในการเลือกซื้ออาหารที่
ปลอดภัยและมีประโยชน์ตํอรํางกาย 
 8.3 นักเรียนมีสุขภาพเหงือกและฟันท่ีแข็งแรง 
      
 
 
                                              (ลงช่ือ)    ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                               (นางอุษณีย์   หวันลา) 
                                                          ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 

                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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งาน/โครงการ   โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   8, 9, 10, 12, 14, 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล / งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    น.ส.ฐาปนี  มหิมา น.ส.ภัสพร  กาญจนสาร , น.ส.นรีรัตน์  ผาพรม 
      และคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ลักษณะงาน    โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2562  -  มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ท าการเรียนการสอนต้ังแตํระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึงช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 6  จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญํ ซึ่งในการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศมีความจ าเป็นอยําง
ยิ่ง แตํผลการส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคงานสารสนเทศของโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
พบวํา ระบบข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนยังไมํเป็นปัจจุบัน และขาดระบบในการจัดการ นอกจากนี้ยัง
พบวําโรงเรียนขาดบุคลากรในการด าเนินงาน หรือดูแลระบบ และขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ 
เครื่องมือตํางๆ ซึ่งผลของการส ารวจท าให๎ทราบวําระบบข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนต๎องได๎รับการ
พัฒนา  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตํอประสานงาน และท าให๎การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  นักเรียนและบุคลากรเกิดการเรียนรู๎ที่หลากหลายทัน
ตํอการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคส่ือ ICT จึงจ าเป็นต๎องพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ ท้ังในด๎านการ
จัดเก็บ การน าข๎อมูลท่ีถูกต๎องไปใช๎ได๎อยํางรวดเร็ว ทันตํอเหตุการณ์ อีกท้ังการน าข๎อมูลสารสนเทศท่ีเอื้อ
ตํอการเรียนรู๎มาบริการให๎กับนักเรียนและชุมชน ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าประกอบการเรียนการสอนให๎
เกิดประโยชน์สูงสุด สนองกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการระบบข๎อมูล
สารสนเทศและเช่ือมโยงเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสารได๎ทุกระดับ และสนอง
มาตรฐานการศึกษาจึงเสนอโครงการนี้ขึ้น 

2. เป้าประสงค์ 
 ให๎งานสารบรรณมีความเป็นระเบียบ  ถูกต๎อง  ในการจัดเก็บและให๎การบริการแกํผ๎ูมาติดตํอ  
ด๎วยความถูกต๎องและรวดเร็ว 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อสร๎างและพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให๎สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

          3.2 เพื่อรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจ าเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา  



135 
 

3.3 เพื่อเป็นแหลํงให๎บริการและเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศแกํบุคลากรและผ๎ูสนใจ 

4.  เป้าหมาย 
          เชิงปริมาณ 
            โรงเรียนมีระบบข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันขึ้นร๎อยละ 80 
         เชิงคุณภาพ 
             4.1 โรงเรียนมีข๎อมูลสารสนเทศท่ีครบถ๎วนสมบูรณ์  ครอบคลุมในทุกด๎าน 
             4.2  โรงเรียนสามารถน าข๎อมูลสารสนเทศมาใช๎ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให๎เกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด 
              4.3  โรงเรียนให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศแกํนักเรียน บุคคลและหนํวยงานอื่นได๎ 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1  รํวมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  เพื่อช้ีแจงโครงการ 
 5.2  เสนอโครงการ  ขออนุมัติโครงการ 
 5.3  ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4  ประเมินผล / รายงานผลโครงการ 
 
6. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

                                    
                    ระยะเวลา 

   กิจกรรม 

 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย ธค. มค. กพ. มีค. เมย 
1. ประชุมปรึกษากับคณะครู 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
จากผ๎ูบริหาร 
3.  ด าเนินการตามโครงการ 
4.  ประเมินผล 
5.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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6.  งบประมาณ  จ านวน  50,000   บาท  
 

กิจกรรม งบประมาณ  (บาท) 
 1. คําบริการเว็บไซต์ปีละ  3,000 
 2. ซํอมแซมปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ 40,000 
 3. แฟ้มเอกสารและท่ีเก็บเอกสาร  7,000 

รวม 50,000 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 โรงเรียนมีข๎อมูลสารสนเทศท่ีครบถ๎วน เป็นปัจจุบันครอบคลุมงานท้ัง 4 ด๎าน สามารถน า
ข๎อมูลสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารจัดการโรงเรียนให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถให๎บริการ
ข๎อมูลสารสนเทศให๎แกํนักเรียน บุคคล และหนํวยงานอื่นได๎  

8.  วิธีการประเมินผล   
 8.1  แบบสอบถาม 
 8.2  แบบสัมภาษณ์ 
 8.3  ท ารายงานเสนอผ๎ูบริหาร 
  -  รายงานความก๎าวหน๎าทุกสัปดาห์ 
  -  รายงานเมื่อส้ินปีปฏิทิน  
 
 
                                              (ลงช่ือ)    ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                              (นางสาวฐาปนี   มหิมา) 
                                                        ครูผ๎ูชํวย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 

                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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งาน/โครงการ   โครงการอาหารเสริม  (นม)  ในโรงเรียน 
แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   1, 9, 11, 14, 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/บริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ     นางอุไร  อิ่มรักษา, นายธีรวฒัน์  อุทุมมา  
     คณะครู – นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   
ลักษณะงาน    โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2562  -  มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 
 นมเป็นอาหารที่มีคุณคําและมีประโยชน์ตํอรํางกาย จึงมีความจ าเป็นส าหรับเด็ก 
ต้ังแตํแรกเกิดถึงวัยเรียน ในวัยเรียนเด็กควรได๎รับความเอาใจใสํดูแลให๎ได๎รับอาหารเสริม  (นม)  
ต้ังแตํอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ตามแนวนโยบายของชาติเพื่อให๎เด็กไทยได๎พัฒนา 
ท้ังด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามเกณฑ์ท่ีมาตรฐาน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  นักเรียนได๎รับอาหารเสริม(นม) ท่ีมีประโยชน์ มีคุณภาพ ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 2.2  นักเรียนได๎รับอาหารเสริม(นม) อยํางตํอเนื่องตลอดปี 
 2.3  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจถึงประโยชน์ของอาหารเสริม(นม) 
 2.4  เพื่อดูแลและก ากับการให๎บริการอาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรียนอยํางเพียงพอ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  -  นักเรียนช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได๎รับอาหารเสริม(นม) ทุกคน/วัน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  -  นักเรียนได๎รับอาหารเสริม(นม)ท่ีมีประโยชน์ มีคุณภาพตํอรํางกายเด็ก 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1  ประชุมคณะครู 
 4.2  จัดท าโครงการ 
 4.3  ด าเนินการตามแผน 
  4.3.1  ส ารวจนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  4.3.2  จัดต้ังกรรมการและครูประจ าช้ันชํวยก ากับดูแลนักเรียนในแตํละช้ัน 
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  4.3.3  จัดต้ังกรรมการดูแล ตรวจสอบ คุณภาพอาหารเสริม(นม) 
  4.3.4  จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให๎เด็กได๎รับความรู๎ประโยชน์ของอาหารเสริม (นม) 
 4.4 การประเมินผล 
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
1. ประชุมคณะครู             
2. จัดท าโครงการ             
3. ด าเนินการตามแผน             
4. การประเมินผล/รายงานผล             

6. งบประมาณ 
 ได๎รับจัดสรรจากเทศบาลต าบลศรีวิไล 

7. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. คุณภาพของอาหารเสริม(นม) 
2.นักเรียนได๎รับอาหารเสริม(นม)
ทุกคน 
3.นักเรียนมีการเจริญเติบโต 

- ตรวจสอบ 
- แบบรายงาน 
 
- น้ าหนัก/สํวนสูง 

- ภาพถําย 
- แบบรายงาน 
 
- แบบรายงาน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนได๎รับอาหารเสริมนมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานท่ีก าหนด 
 8.2 นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได๎รับอาหารเสริม(นม)ทุกคน ทุกวัน 
ตลอดปีการศึกษา 

                                              (ลงช่ือ)    ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                                 (นางอุไร  อิ่มรักษา) 
                                                          ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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งาน/โครงการ    โครงการอาหารกลางวัน 
แผนงาน      จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับกํอนประถมศึกษา 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   1, 9, 11, 14, 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/บริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวเยาวรัตน์  ยิ่งยง,  น.ส.ชุติมา   เพริศแก๎ว, น.ส.กาญจนา  ดอกกฐิน 
      และคณะครู – นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   
ลักษณะงาน     โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม  2562    -    มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  ได๎รับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันจากรัฐบาลทุกปีการศึกษา  
โดยงบประมาณท่ีได๎รับเพียงพอตํอการจัดอาหารกลางวันให๎แกํนักเรียนท่ีขาดแคลน และมีภาวะ 
ทุพโภชนาการรับประทานเป็นเวลา  200  วัน  ตลอดปีการศึกษาอยํางท่ัวถึง  นักเรียนได๎รับประทาน
อาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการ  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  มีน้ าหนักและสํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
มีภาวะทุพโภชนาการลดลง  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 ดังนั้น  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลจึงด าเนินโครงการอาหารกลางวันเพื่อสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เต็มตามศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการอาหาร
กลางวันท่ีโรงเรียนมีอยูํ เพื่อจัดอาหารกลางวันให๎นักเรียนท่ีขาดแคลน  และมีภาวะ 
ทุพโภชนาการได๎รับประทานโดยไมํเสียคําใช๎จํายแตํอยํางใด 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให๎นักเรียนทุกคน และนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการได๎รับประทานอาหารกลางวัน
อยํางท่ัวถึง 
 2.2 เพื่อให๎นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ภาวะทุพโภชนาการน๎อยลง 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  นักเรียนท่ีทุกคน และท่ีมีภาวะทุพโภชนาการทุกคนเข๎ารํวมโครงการ 
 3.2  นักเรียนไมํมีภาวะทุพโภชนาการหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา             
2. วางแผนด าเนินการ             
3. ด าเนินการตามแผน             
4. การประเมินผล             
5. ปรับปรุงแก๎ไข             

 
5.  ทรัพยากรที่ต้องการ 
 บุคลากร  นักเรียนทุกคน  และนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา 

8.  การประเมินผล 
 ระหวํางด าเนินการและส้ินสุดโครงการ 
  8.1  สังเกต 
  8.2  แบบสอบถาม 
  8.3  สัมภาษณ์ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง 
 9.2  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการน๎อยลง 
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                                              (ลงช่ือ)    ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                              (นางสาวเยาวรัตน์  ยิ่งยง) 
                                                          ครู  คศ.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 
 

                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



143 
 

งาน/โครงการ    ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
แผนงาน      จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   8, 13, 14, 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/บริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ     นายนัฐพงษ์  เชิดตระกูลศิลป์, ครูสินธุ์  พระนคร   
                                 และคณะครู – นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   
ลักษณะงาน     โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม  2562  -  มีนาคม  2563 
______________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ในสภาพปัจจุบันโรงเรียนมีปัญหาเรื่องภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนไมํเหมาะตํอการจัดการเรียนรู๎
ให๎เกิดประสิทธิภาพได๎  โดยเฉพาะอยํางยิ่งในฤดูฝนทางเข๎าห๎องเรียนของนักเรียนจะแฉะเต็มไปด๎วย
โคลน  ซึ่งเป็นอุปสรรคตํอการจัดการเรียนการสอน  ทางโรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพื่อ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให๎บริเวณดังกลําวเกิดความสวยงาม รํมรื่น นําอยูํและเกิด
สภาพแวดล๎อมท่ีดี 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให๎สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริหารที่สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนพัฒนา 
ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  สถานศึกษาร๎อยละ  80  ขึ้นไป  มีสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎  มีอาคารสถานท่ี
เหมาะสม 
 3.2  สถานศึกษาร๎อยละ  80  ขึ้นไป  มีการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ของผ๎ูเรียน 
 3.3  สถานศึกษาร๎อยละ  80  ขึ้นไป  มีการให๎บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ 
ท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ด๎วยตนเองและการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
 3.4  สถานศึกษามีห๎องเรียน  ห๎องปฏิบัติการ  ห๎องสมุด  พื้นท่ีสีเขียว  และส่ิงอ านวย 
ความสะดวกเพียงพอและอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี 
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4. กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
7. 

ขั้นวางแผน  (PLAN) 
ประชุมวางแผน  
แตํงต้ังคณะท างาน 
เสนอโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
ขั้นปฏิบัติ   ( DO ) 
ด าเนินงานตามโครงการ 
 5.1  ประสานหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
 5.2  ปรับปรุงภูมิทัศน์   
 5.3  สร๎างความตระหนักให๎นักเรียนมีความหวง
แหนสถานศึกษาและชํวยกันรักษาความสะอาด 
 5.4  ประเมินผล 
 5.5  ปรับปรุงและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
ขั้นตรวจสอบ      ( CHECK) 

นิเทศติดตามผล 
ประเมินผล ด าเนินงาน 

ขั้นปรับปรุงแก้ไข  (ACTION) 
สรุปรายงานผล 
พัฒนากิจกรรมในปีการศึกษาตํอไป                       
(จัดท าแผนปฏิบัติการ ปี 2561) 

 

 
16 พ.ค.62 
21 พ.ค.62                        
21 พ.ค.62 
21 พ.ค.61 
 
 
ตลอดปี 
ตลอดปี                        
ตลอดปี     
ตลอดปี     
ตลอดปี 
ตลอดปี     
 
ตลอดปี 
มี.ค.63 
 
มี.ค. 63 
มี.ค.  63 
เม.ย.  63 

 
นายบุญทวี 
สาลี 
 
 
  
  
นายนัฐพงษ์  
เชิดตระกูลศิลป์ 
คณะท างาน 
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5.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมช้ีแจงแตํงต้ังคณะกรรมการ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
     -ถนนหน๎าอาคารเรียน 
     -สวนหยํอม 
     -ปรับปรุงรํองน้ าบริเวณโรงเรียน 
4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
5. รายงานผล 

 

 
 
 
 

  
 
 
10,000 
30,000 
10,000 

พฤษภาคม 62 
พฤษภาคม 62 
 
มิ.ย.62-ต.ค. 62 
 
 
ต.ค.62,มี.ค.63 
มี.ค. 63 
 

นายนัฐพงษ์  
เชิดตระกูลศิลป์ 
 

รวม   50,000   
 
6.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

                                 
                      ระยะเวลา 

กิจกรรม 

 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย ธค. มค. กพ. มีค. เมย 
1. ประชุมปรึกษากับคณะครู 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
จากผ๎ูบริหาร 
3.  ด าเนินการตามโครงการ 
4.  ประเมินผล 
5.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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7.  ประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
- โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์ท่ีดี สวยงาม 

 
-  บันทึก 
-  ประเมิน 

 
-  แบบบันทึก 
-  แบบประเมิน 

ผลลัพธ ์
 - บริเวณท่ัวไปสะอาด สวยงาม นําอยูํ 
 

 
-  บันทึก 
-  ประเมิน 

 
-  แบบบันทึก 
-  แบบประเมิน 

  
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
 8.2   นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีตํอการเรียนรู๎ 
 
 
 
                                              (ลงช่ือ)    ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                           (นายนัฐพงษ์  เชิดตระกูลศิลป์) 
                                                          ครู  คศ.2 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 

                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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ชื่อโครงการ 
แผนงาน 
ลักษณะโครงการ 
ผ๎ูรับผิดชอบ 
 

โครงการฟุตซอลช๎างเผือก 
งานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โครงการตํอเนื่อง 
นายบุญยะสิทธิ์  ดีทําโพธิ์,นายพีรภัทร  พรใส, นายฉัตรชัย  โหลแก๎ว 
นายธีรวัฒน์  อุทุมมา    
ระยะเวลามิถุนายน  2561  ถึง   กรกฎาคม  2561 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากสภาพปัจจุบันกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีได๎รับความนิยมอยํางสูง เป็นกีฬาชนิดหนึ่งท่ีได๎ฝึกให๎
นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตําง ๆ จากการแขํงขันจริง ฝึกให๎มีความเป็นระเบียบวินัย มีสุขภาพที่
แข็งแรง และเป็นการสร๎างช่ือเสียงให๎กับตัวเอง โรงเรียนและประเทศชาติ แตํการเลํนกีฬาฟุตบอลให๎ได๎ดี
นั้นต๎องมีการฝึกฝนทักษะพื้นฐานอยํางถูกวธิีและตํอเนื่องต้ังแตํเด็ก ๆ เพื่อให๎ได๎นักกีฬาท่ีมีทักษะท่ีดี 
เป็นการสร๎างระบบทีมฟุตบอลให๎ดียิ่งขึ้นตามล าดับรุํนของอายุ จึงได๎จัดท าโครงการฝึกทักษะฟุตบอล
เยาวชนอายุ 10 - 12 ปี เพื่อน าเด็กรุํนนี้เข๎ามารับการฝึกทักษะและการท าทีมฟุตบอลของโรงเรียนตํอไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของการเลํนกีฬาฟุตบอลให๎กับนักเรียน 
     2. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลท่ีมีทักษะดีเข๎ารํวมทีมโรงเรียน 
     3. เพื่อฝึกความมีน้ าใจนักกีฬา ระเบียบวินัย ความตรงตํอเวลา 
3. เป้าหมาย 

1.  ด๎านปริมาณ 
นักเรียนไมนํ๎อยกวํา 25 คน ท่ีเข๎ารํวมการแขํงขันมีทักษะพื้นฐานในการเลํนกีฬาฟุตบอล 

2.  ด๎านคุณภาพ 
นักเรียนร๎อยละ 60 % หันมาเลํนกีฬาเพิ่มมากขึ้นและน าไปสํูนักกีฬาโรงเรียน 
 

4. กิจกรรม - และการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผ๎ูรับผิดชอบ 
1 
2 
3 

เสนอโครงการแตํงต้ังกรรมการ 
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 
ด าเนินการตามโครงการ 

มิถุนายน    2562 
มิถุนายน    2562 
กรกฎาคม    2562 

นายบุญยะสิทธิ์  ดีทําโพธิ์ 
นายฉัตรชัย  โหลแก๎ว 
นายพีรภัทร  พรใส 
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4 
5 
 

ติดตามประเมินผล 
สรุปผล 

กรกฎาคม 62 – สิงหาคม 62 
สิงหาคม 62 

นายธีรวัฒน์  อุทุมมา    
 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจากแผนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จ านวน      10,000       บาท  

รายละเอียด  ดังนี้ 
1. คํารางวัล จ านวน          3,500           บาท 
2. คําอุปกรณ์การแขํงขัน (เพิ่มเติม) จ านวน        3,000         บาท 
3. คําดูแลคณะกรรมการตัดสิน  จ านวน      3,500          บาท 

6. กิจกรรม  ระยะเวลา  แผนติดตามก ากับ 
กิจกรรม          มิถุนายน 2562  -   สิงหาคม   พ.ศ.2562 

 พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย 

1.  เสนอโครงการแตํงต้ังกรรมการ 
2.  ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 
3.  ด าเนินการตามโครงการ 
4.   ติดตามประเมินผล 
5.  สรุปผล 

            

 

7.  การวัดประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 

1. การสังเกต  สัมภาษณ์ 
 

    สังเกต  ,  ส ารวจความพึงพอใจ   แบบสังเกต  ,  
 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ได๎นักกีฬาฟุตบอลท่ีมีทักษะดีเข๎ารํวมทีมโรงเรียน 
 8.2 นักเรียนร๎อยละ 60 % หันมาเลํนกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

 
                                              (ลงช่ือ)    ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                            (นายบุญยะสิทธิ์  ดีทําโพธิ์) 
                                                          ครู  คศ.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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โครงการ   เศรษฐกิจพอเพยีง 

แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตอบสนองมาตรฐาน สพฐ  ด้านคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 2, 3, 6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ผู้รับผิดชอบ   นางฤทัยรัตน์ ศรีสว่าง  น.ส.ณัฎพร  พรมน้อย 
                                        น.ส.ชุติมา   เพริศแก้ว   น.ส.กาญจนา  ดอกกฐิน  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  
…………………………………………………………………………………………………… 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแกํพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลานานกวํา 30 ปี  และได๎
ทรงย้ าแนวทางการพัฒนาท่ีต้ังอยูํบนพืน้ฐานทางสายกลางและความไมํประมาท  โดยค านึงถึงความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร๎างภูมิค๎ุมกันในตัว  ตลอดจนใช๎ความรู๎และคุณธรรมเป็นพื้นฐานใน
การด ารงชีวิต  การป้องกันให๎รอดพ๎นจากวิกฤติและสามารถด ารงอยูํได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืนภายใน
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปล่ียนแปลงตําง ๆ  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล จึงน๎อมน าแนวพระราชด าริ
ดังกลําว  มาใช๎เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  โดยจัดการเรียนรู๎บูรณาการเข๎ากับกลํุมสาระ
การเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาหน๎าท่ีพลเมือง  เรื่อง  พออยูํ พอกิน พอเพียง  
สํงเสริมให๎นักเรียนใช๎ความรู๎อยํางรอบคอบระมัดระวัง  ให๎นักเรียนสามารถสร๎างองค์ความรู๎ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการปฏิบัติจริงฝึกให๎เด็กคิดเป็นท าเป็นอยํางมีเหตุผล  และมีภูมิค๎ุมกัน
สํงเสริมให๎เด็กท างานรํวมกับผ๎ูอื่น  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  รับผิดชอบ  ไมํเอารัดเอาเปรียบผ๎ูอื่น  มีวินัย  
มีสัมมาคารวะ  ปลูกฝังจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล๎อมสืบสานวัฒนธรรมไทย  จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อให๎น าความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  และสามารถอยูํในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงได๎อยํางมีความสุข 

ดังนั้นโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  จึงเป็นโครงการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ตํอนักเรียนโดยตรง
เพราะได๎ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประกอบอาชีพแบบยั่งยืนได๎    อันจะเป็นประโยชน์    ตํอ
ครอบครัว  และชุมชน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลจึงได๎จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและผักพื้นบ๎าน  นี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎นักเรียนสามารถสร๎างองค์ความรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการปฏิบัติ
จริง 

2. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ทักษะกระบวนการเกี่ยวกับอาชีพการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อให๎นักเรียนได๎เข๎าใจและสามารถประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการดา
รงชีวิตได๎ 

4. เพื่อให๎เป็นศูนย์การเรียนรู๎ส าหรับชุมชน หนํวยงานหรือผ๎ูท่ีสนใจได๎เข๎ามาศึกษาหาความรู๎ได๎ 
5. เพื่อให๎เกิดการพัฒนาในศูนย์การเรียนรู๎ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    3.  เป้าหมาย 
ด๎านปริมาณ 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ด๎านคุณภาพ 

 นักเรียนรู๎จักการใช๎ชีวิตท่ีพอเพียง  น าหลักการไปปฏิบัติสามารถลดรายจํายในครัวเรือน 
ได๎รับการฝึกทักษะอาชีพและมีวินัย มีความรับผิดชอบ 

4.  วิธีด าเนินการ 
1  เสนอโครงการ  
2  ประชุมช้ีแจง 
3  แตํงต้ังคณะท างาน 
4  ด าเนินงานตามโครงการ 
5  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
6  จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

5.  งบประมาณ 
1  งบประมาณ      15,000     บาท       แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       รายละเอียดงบประมาณ   คําตอบแทน………………….  บาท 
    คําใช๎สอย…………….……………   บาท 
    คําวัสดุ…………15,000…………..     บาท 
    อื่นๆ………………….………….…  บาท 
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2  รายละเอียดกิจกรรมการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรมและงบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะงบประมาณที่ใช้ 

สถานที่ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  ปลูกผักสวน
ครัว 
คําเมล็ดพันธุ์ผัก 
คําตาขําย 
ปุ๋ย 
คําท าระบบน้ า 
กิจกรรมที่ 2  เลี้ยงปลาหมอ-
ในบอ่ซีเมนต์ 
คําอิฐและปูน 
คําพันธ์ปลา 
อาหารปลา 

 
 

500 
2,000 
1,000 
1,500 

 
 

5,000 
1,500 
3,500 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

500 
2,000 
1,000 
1,500 

 
 

5,000 
1,500 
3,500 

 รร.อนุบาลศรีวิไล 

รวมงบประมาณ 15,000   15,000   
 
6.  การติดตาม  ก ากับ  และประเมินผล 

1  ก ากับ  ติดตาม  รายงานความก๎าวหน๎าภายใน  31  มีนาคม 2563 
2  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้และสภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
-นักเรียนมีความรู๎ในเรื่องการปลูกผัก 
-นักเรียนมีความรู๎ในการดูแลรักษาพืชผัก 
-นักเรียนมีความรู๎ในเรื่องการท าอาชีพ
เกษตรพอเพียง 

-  ตรวจสอบผลผลิต 
- ตรวจสอบผลผลิต 
-  การปฏิบัติงาน 
 

- บันทึกรายงานการด าเนินงาน 
- ผลผลิตและบัญชีรับ-จําย 
- บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนสามารถสร๎างองค์ความรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการปฏิบัติจริง 
2. นักเรียนได๎เรียนรู๎ทักษะกระบวนการเกี่ยวกับอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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3. นักเรียนได๎เข๎าใจและสามารถประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการดารงชีวิต
ได๎ 

4. นักเรียนรู๎จักการใช๎ชีวิตท่ีพอเพียง  น าหลักการไปปฏิบัติสามารถลดรายจํายในครัวเรือน
ได๎รับการ   ฝึกทักษะอาชีพและมีวินัย มีความรับผิดชอบ 

 
 

                                              (ลงช่ือ)    ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                            (นางฤทัยรัตน์  ศรีสวําง) 
                                                          ครู  คศ.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 

                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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งาน/โครงการ  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero  Waste  school) 
แผนงาน  จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี  8 , 13 ,14 , 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล / งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรุ๎งนภา  มุทาพร, น.ส.เยาวรัตน์  ยิ่งยง  น.ส.กาญจนา  ดอกกฐิน 
                                น.ส.เกสร   นิลชัย   น.ส.ภัสพร  กาญจนสาร  น.ส.ลดารัตน์   เหมวิพัฒน ์

น.ส.นรีรัตน์  ผาพรม และคณะครู – นักการภารโรง  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ลักษณะงาน  โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม 62  -  31 มีนาคม  2563 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในสภาพปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลมีปัญหาเรื่องปริมาณขยะภายในโรงเรียน  เชํน  ขวดน้ า
ด่ืม  กระดาษ  ถุงพลาสติก  เป็นต๎น  ซึ่งทางโรงเรียนจ าเป็นมีการรณรงค์ปลุกจิตส านึก  สร๎างความเคย
ชิน  และปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหมํในการคัดแยกขยะกํอนท้ิง  และเล็งเห็นคุณคําของขยะ โดยการ
ด าเนินกิจการเชิงธุรกิจ  เพื่อให๎ได๎ก าไร  เพื่อเป็นส่ิงจูงใจให๎เกิดการปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง  ทางโรงเรียนจึง
มีการด าเนินงานโดยค านึงถึงการดูแลอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม และการใช๎ทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา  ซึ่งกิจกรรม
ท่ีสามารถมองเห็นได๎เดํนชัด  ได๎แกํ  การรณรงค์ให๎คัดแยกขยะ  การเลือกและการวางแผนการจัดการ
ขยะท่ีเหมาะสม  ถึงแม๎วําปัจจุบันเทคโนโลยี  การก าจัดขยะมูลฝอยมีความก๎าวหน๎าอยํางยิ่ง  และได๎
พัฒนาขึ้นถึงขั้นเป็นเทคนิคช้ันสูงแล๎วก็ตาม  เพื่อลดปริมาณขยะและการน าขยะรีไซเคิลกลับมาใช๎ใหมํ
อยํางยืน 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  ให๎ความหมายวํา  ขยะมูลฝอย  คือ  เศษกระดาษ  เศษ
อาหาร  เศษสินค๎า  ถุงพลาสติก  ภาชนะใสํอาหาร  มูลสัตว์  เถ๎าหรือซากสัตว์  รวมถึงส่ิงอื่นส่ิงด๎ท่ีเก็บ
กวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีสัตว์เล้ียง  หรือท่ีอื่น ๆ 
 องค์การอนามัยโลก  (World  Health  Organization : WHO )  ได๎ให๎ความหมายแกํ  ขยะ
มูลฝอยไว๎วํา  คือ  ส่ิงของจากบ๎านเรือนท่ีประชาชนไมํต๎องการแล๎ว  มีผ๎ูน าไปใช๎ประโยชน์ได๎แล๎ว  และ
ถูกท้ิงให๎กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไปก าจัด  จัดเก็บ  และขนสํง  นั่นหมายความวํา  ส่ิงของท่ีเราท้ิง
จากท่ีบ๎าน  ถ๎ายังมีคนน าไปใช๎ประโยชน์ตํอได๎  ส่ิงนั้นก็จะยังไมํใชํขยะ  จากความหมายดังกลําวได๎รับ
การตอกย้ าด๎วยแนวคิดท่ีเห็นคุณคําจากขยะ  ดังเชํน  “พอเพียง  =  enough”  “ขยะ  คือ 
ทรัพยากร”  การใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี  เห็นคุณคํา  บวกกับการใช๎ภูมิปัญญาชาวบ๎านกับวัสดุเหลือใช๎
ท่ีมีรอบบ๎าน  เป็นแนวทางหนึ่งในการแก๎ปัญหาขยะ 
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 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด      
บึงกาฬ  เปิดท าการสอนต้ังแตํระดับช้ันอนุบาล  1  ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ตระหนักถึงความส าคัญ
ของเรื่องดังกลําว  จึงจัดท าโครงการ  “โรงเรียนปลอดขยะ”  ขึ้นท้ังนี้โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อปลูก
จิตส านึก  การลด  คัดแยกขยะ  และการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํในโรงเรียน  การรวบรวมขยะ
เพื่อสํงไปก าจัดอยํางถูกต๎อง  สร๎างระบบการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมตําง ๆ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  และชุมชนมีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับการลด  การคัดแยกขยะ  และการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ 
 2.  เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญ  และสามารถ
ปฏิบัติได๎ในเรื่องการลด  การคัดแยกขยะ  และการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
        ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  65  คน  และนักเรียนช้ันอนุบาล  1  ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน  1040  คน  เข๎ารํวมกิจกรรมตามโครงการ 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
       นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตระหนักถึงความส าคัญของการลด  การคัด
แยกขยะ  และการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ  และน ามาใช๎ในชีวิตประจ าวัน  รวมท้ังให๎ความ
รํวมมือในกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้น 
 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
          4.1  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายงานบริหารทั่วไป  และบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข๎อง 
 4.2  ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา  2562 
 4.3  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  4.3.1  เสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  4.3.2  แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
  4.3.3  ประชุมวางแผนด าเนินงาน  ก าหนดกิจกรรมและมอบหมายหน๎าท่ีความ
รับผิดชอบ 
  4.3.4  จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
  4.3.5  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ 
  4.3.6  ด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนด  มีกิจกรรม  8  กิจกรรมดังนี้ 
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   1)  กิจกรรมจัดท าป้ายนิเทศให๎ความรู๎แกํนักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษาตลอดจนผ๎ูปกครอง  และชุมชน 
   2)  กิจกรรมจัดท าแผํนพับเผยแพรํความรู๎  และกิจกรรมของโครงการ 
   3)  กิจกรรมเสียงตามสายให๎ความรู๎แกํนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ตลอดจนผ๎ูปกครอง  และชุมชน 
   4)  กิจกรรมแยกขยะจากห๎องเรียน 
    -  ขยะกระดาษ 
    -  ขยะพลาสติก 
    -  ขยะท่ัวไป 
   5)  กิจกรรมลดขยะอินทรีย์ 
    -  กินอาหารให๎หมดไมํเหลือเศษอาหาร 
   6)  กิจกรรมน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ 
    -  ส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช๎ 
   7)  กิจกรรมธนาคารขยะ 
    -  กระดาษ 
    -  ขวดพลาสติก 
   8)  กิจกรรมแยกขยะอันตราย 
    -  แยกขยะอันตรายจากห๎องคอมพิวเตอร์  ห๎องวิทยาศาสตร์  ห๎อง
ศิลปะและอื่น ๆ 
  4.3.7  ติดตามประเมินกิจกรรม 
  4.3.8  สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
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แผนปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  ปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 
รายการที่ปฏิบัติ 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 หมาย 

เหตุ เม.ย. 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. เสนอโครงการและอนุมัติโครงการ               
2. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินการ               
3.  ประชุมวางแผนด าเนินงาน  ก าหนดกิจกรรมและมอบหมายหน๎าท่ีความรับผิดชอบ               
4.  จัดเตรียมเอกสาร  และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น               
5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม               
6. จัดท าป้ายนิเทศให๎ความรู๎แกํนักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจน
ผู๎ปกครอง  และชุมชน 

              

7. จัดท าแผํนพับเผยแพรํความรู๎  และกิจกรรมโครงการ               
8. เสียงตามสายให๎ความรู๎แกํนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจนผู๎ปกครอง  
และชุมชน 

              

9. กิจกรรมแยกขยะจากห๎องเรียน               
10. กิจกรรมลดขยะอินทรีย์               
11. กิจกรรมน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ               
12. กิจกรรมธนาคารขยะ               
13. ติดตาม  และประเมินผล               
14. สรุปและรายงานผล               



5.  งบประมาณ 
 -  คําวัสดุ  อุปกรณ์ในการจัดท าท่ีพักขยะ   15,000    บาท 
 -  คําจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์      5,000   บาท 
      รวม              20,000   บาท 
6.  ปัญหาและอุปสรรค 
 6.1  งบประมาณอาจไมํเพียงพอ 
 6.2  โรงเรียนมีสถานท่ีคํอนข๎างกว๎าง  ดังนั้นซึ่งสํงผลให๎ขยะท่ัวไปมีจ านวนมาก   

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 7.1  นักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และชุมชนได๎รับความรู๎จากการศึกษาข๎อมูลการลด   
การคัดแยกขยะ  และการน าขยะกลับมาใช๎ใหมํ 
 7.2  โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมท่ีรํมรื่นสวยงาม  ปลอดขยะ  และมีบรรยากาศวิชาการท่ีเอื้อตํอ
การเรียนรู๎ 

8.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 8.1 แบบสอบถามความคิดเห็น 
 8.2  แบบบันทึกปริมาณขยะ  จ าแนกตามแตํละประเภท 
 
 
                                              (ลงช่ือ)    ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                             (นางสาวรุ๎งนภา  มุทาพร) 
                                                          ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 

                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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โครงการ  หนูน๎อยสุขภาพดี 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 

สอดคล้องการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

   มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย 

   ตัวบํงช้ีท่ี  1.1 มีน้ าหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   ตัวบํงช้ีท่ี  1.2 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 

   ตัวบํงช้ีท่ี  1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 

   ตัวบํงช้ีท่ี  1.4 หลีกเหล่ียงตํอสภาวะท่ีเส่ียงตํอโรค  อุบัติเหตุ ภัย  
และส่ิงเสพติด 

ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัสพร  กาญจนสาร  และคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ระยะเวลาด าเนินการ 16   พฤษภาคม  2562 –  31  มีนาคม  2563 
งบประมาณ  10,000   บาท 
************************************************************************************* 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดกิจกรรมการสํงเสริมสุขนิสัย  การออกก าลังกาย  และการเลํนกีฬา  มีความส าคัญตํอ
การพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพของผ๎ูเรียน  ให๎มีความสมบูรณ์  และมีคุณภาพ มุํงเน๎นให๎นักเรียนเกิด
การพัฒนาโดยรวมท้ังด๎านรํางกาย   อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  ด๎วยการเข๎ารํวมการออกก าลังกาย  
และการเลํนกีฬา  ได๎เรียนรู๎ถึงความส าคัญของฝึกฝนตนเองตามกฎ  ระเบียบ  และได๎รับประสบการณ์
จากการลงมือปฏิบัติด๎วยตนเองโดยตรงตามความถนัด  ความสนใจ  แสดงออกได๎ตามศักยภาพ  และ
สามารถพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจนมีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี  มีความมั่นใจในชีวิตความเป็นอยูํที่ดี  มี
ทักษะปฏิบัติด๎านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย  ดังนั้นการจัดกิจกรรม  สํงเสริมสุขนิสัยและ
สุขภาพจึงมีความส าคัญ  เพราะเป็นกิจกรรมท่ีสํงเสริมสุขภาพ  อนามัยและสามารถสํงเสริมความ
รับผิดชอบตํอตนเองและสังคมได๎เป็นอยํางดี  และเพี่อสนองตอบตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
การประเมินของสมศ. จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให๎เด็กมีน้ าหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 2.2  เพื่อให๎เด็กมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 

 2.3  เพื่อให๎เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 

 2.4  เพื่อให๎เด็กสามารถหลีกเล่ียงตํอสภาวะท่ีเส่ียงตํอโรค  อุบัติเหตุ ภัยและส่ิงเสพติด 
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3. เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 

      เด็กช้ันอนุบาลปีท่ี  1  และอนุบาลปีท่ี  3   โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  มีน้ าหนักสํวนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  และ
สามารถหลีกเล่ียงตํอสภาวะท่ีเส่ียงตํอโรคอุบัติเหตุภัยและส่ิงเสพติดได๎ 

 ด้านคุณภาพ 

      เด็กช้ันอนุบาลปีท่ี  1  และอนุบาลปีท่ี  3  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  มีความตระหนักถึง
ความส าคัญของพัฒนาการทางด๎านรํางกาย 

 ตัวชีวั้ดความส าเร็จ / เกณฑ์ที่คาดหวัง 

      เด็กช้ันปฐมวัยร๎อยละ  80  มีพัฒนาการด๎านรํางกาย  ผํานเกณฑ์ตามคุณลักษณะตามวัย 

 นวัตกรรมท่ีใช๎ในการพัฒนา / รํองรอย / หลักฐาน / ผลงาน 

1. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

2. แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลักการสอน 

3. ส่ือ วัสดุ  อุปกรณ์การจัดประสบการณ์ 

4. เอกสาร  ขําวสารประชาสัมพันธ์ 

4.  วิธีด าเนินการ 

 4.1 ขั้นวางแผน (P) 
  4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการ 

  4.1.2  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ในการพัฒนาโครงการ 

  4.1.3  จัดท าโครงงานน าเสนอตํอฝ่ายบริหารท่ัวไป 

4.2 ขั้นด าเนินการ  (D) 
  4.2.1 ประชุมคณะท างานของโรงเรียน  ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการ 

  4.2.2  ด าเนินงานตามโครงการ  เพื่อพัฒนาเด็ก 

 4.3  ข้ันประเมินผล  (C) 
  ครูผ๎ูรับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงาน  ขอรับงบประมาณสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม  ผ๎ูเกี่ยวข๎องด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  และรวบรวม
ผลการด าเนินงานแตํละกิจกรรม  ให๎เป็นไปตามภาระงานท่ีก าหนดไว๎ตามโครงการ 

 4.4 ขั้นสรุป / ปรับปรุงและพัฒนา  (A) 
  4.4.1  สรุปผล  ประเมินผล  การจัดกิจกรรมตามโครงการ 

  4.4.2  จัดท ารายงานโครงการ   น าเสนอฝ่ายบริหารทั่วไป 
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กิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.ขั้นวางแผน  (P) 
   1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎อง
กับโครงการ 
   1.2 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ในการ
พัฒนาโครงการ 
  1.3 จัดท าโครงการน าเสนอตํอฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 

พฤษภาคม  2562 

 
 
นางสาวภัสพร   
กาญจนสาร   

2. ข้ันด าเนินการ  (D) 
  2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ และ
มอบหมายภาระงาน 
  2.2 ด าเนินงานตามโครงการ  เพื่อพัฒนาเด็กและ
คุณภาพการศึกษา 

 
 

พฤษภาคม 2562–
มีนาคม  2563 

 
 
นางสาวภัสพร   
กาญจนสาร   

4.3  ขั้นประเมินผล  (C) 
   ครูผ๎ูรับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงาน  
ขอรับงบประมาณสนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินกิจกรรม  ผ๎ูเกี่ยวข๎องด าเนินการจัดกิจกรรม
ท่ีรับผิดชอบ  และรวบรวมผลการด าเนินงานแตํละ
กิจกรรม  ให๎เป็นไปตามภาระงานท่ีก าหนดไว๎ตาม
โครงการ 

 
 
 

พฤษภาคม 2562 –
มีนาคม  2563 

 
 
 
นางสาวภัสพร   
กาญจนสาร   

4 ขั้นสรุป / ปรับปรุงและพัฒนา  (A) 
     4.1  สรุปผล  ประเมินผล  การจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
     4.2  จัดท ารายงานโครงการ   น าเสนอฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป 

 
มีนาคม  2563 

 
นางสาวภัสพร  กาญ
จนสาร   

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 5.1  ผ๎ูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

 5.2   คณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

 5.3   เด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 1 และอนุบาลปีท่ี 3  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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 6. กิจกรรมด าเนินการ 

 6.1 กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
 6.2  กิจกรรมสร๎างสรรค์ 

 6.3  กิจกรรมเสรี / การเลํนตามมุมเสริมประสบการณ์ 
 6.4   กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 6.5   กิจกรรมกลางแจ๎ง   
 6.6   กิจกรรมเกมการศึกษา 

 6.7   การออกก าลังกายตอนเช๎าทุกวัน 

 6.9   การรับประทานอาหารกลางวันทุกครั้ง 

 6.10   การดื่มนมทุกวัน 

 6.11   กิจกรรมการแปรงฟันกํอนนอนทุกครั้ง 
 6.12   กิจกรรมแนะแนวและให๎ความรู๎เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยของตนเองทุกวัน 

 6.13  กิจกรรมพี่ชํวยน๎อง 

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ             16 พฤษภาคม  2562  – 31  มีนาคม  2563 

8. สถานที่                  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   ต าบลศรีวิไล   อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

9.  แผนการด าเนินงาน 

        กิจกรรม 

 

                                               ระยะเวลา 

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. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎อง
กับโครงการ 

2. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ในการ
พัฒนาโครงการ 

3. ประชุมวางแผนโครงการ 

            

4. ด าเนินการตามกิจกรรม             

    - กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ             

   -  กิจกรรมสร๎างสรรค์             

   -  กิจกรรมเสรี / เลํนตามมุมเสริมประสบการณ์             

   -  กิจกรรมเสริมประสบการณ์             
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   -  กิจกรรมกลางแจ๎ง             

   -  กิจกรรมเกมการศึกษา             

    -  กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี             

    -  การออกก าลังกายตอนเช๎าทุกวัน             

    - การรับประทานอาหารกลางวันทุกครั้ง             

    - กิจกรรมการแปรงฟันกํอนนอนทุกครั้ง             

    - การดื่มนมทุกครั้ง             

    - กิจกรรมแนะแนวให๎ความรู๎เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพอนามัยตนเองทุกวัน 

            

   -  กิจกรรมพี่ชํวยน๎อง             

   - กิจกรรมกีฬาสี             

10. งบประมาณ10,000  บาท 

 ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  จ านวน  10,000  บาท 
 

 

ท่ี 

 

รายละเอียดการใช๎
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการ  

รวม คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รายจําย
อื่นๆ 

1 กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 300 2,000 2,000 500 4,800 

2 กิจกรรมพี่ชํวยน๎อง   200  200 

3 กิจกรรมกีฬาสี  3,000 - 1,000 1,300 

รวม 300 5,000 2,200 1,500 10,000 

11.  การติดตามผลและประเมินผล 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด/

ประเมินผล 

1. เด็กมีน้ าหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  และ
สามารถหลีกเล่ียงตํอสภาวะท่ีเส่ียงตํอโรค
อุบัติเหตุภัยและส่ิงเสพติดได๎ 

- สังเกตการณ์รํวม
กิจกรรม 

- การประเมินผล 

- แบบประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

2. เด็กตระหนักถึงความส าคัญของ - สังเกตการณ์รํวม - แบบประเมิน 
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พัฒนาการทางด๎านรํางกาย กิจกรรม 

- การประเมนิผล 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ด้านปริมาณ 

    เด็กมีน้ าหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของตน  และสามารถหลีกเล่ียงตํอสภาวะท่ีเส่ียงตํอโรคอุบัติเหตุภัยและส่ิงเสพติดได๎ 

 ด้านคุณภาพ 

    เด็กตระหนักถึงความส าคัญของพัฒนาการทางด๎านรํางกาย 

 
 

 

        (ลงช่ือ)     ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                         (นางสาวภัสพร  กาญจนสาร  ) 
                   ครู  คศ. 1  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 

                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
        (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                     (นายบุญทวี   สาลี) 
                                  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
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โครงการ  วิถีพุทธน๎อย 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 

สอดคล้องการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

   มาตรฐานท่ี  3   เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม 

   ตัวบํงช้ีท่ี  3.1 มีวินัย รับผิดขอบเช่ือฟังค าส่ังสอนของพํอแมํ ครู อาจารย์ 
   ตัวบํงช้ีท่ี  3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ชํวยเหลือแบํงปัน 

   ตัวบํงช้ีท่ี  3.3 เลํนและท างานรํวมกับผ๎ูอื่น 

   ตัวบํงช้ีท่ี  3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางคุณคํา   ยี่สารพัฒน์  นางสาวฐิติวรรณ  ดวงเคน  

   และคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ระยะเวลาด าเนินการ 16   พฤษภาคม  2562 –  31  มีนาคม  2563 
งบประมาณ  3,000   บาท 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดประสบการณ์ส าคัญท่ีสํงเสริมพัฒนาการด๎านสังคม  เป็นการสนับสนุนให๎เด็กได๎มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและส่ิงแวดล๎อมตํางๆ  รอบตัวเราจากการปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ  ผํานการเรียนรู๎ทาง
สังคม เชํน การเลํน  การท างานกับผ๎ูอื่น  การปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน  การแก๎ปัญหาข๎อขัดแย๎งตํางๆ  
การน าหลักธรรมค าส่ังสอนของพระพุทธศาสนา  มาเป็นแนวทางการอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย  ให๎มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พุทธศักราช  2542 และ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560  ปลูกฝังให๎เด็กมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  เช่ือฟังค าส่ัง
สอนของพํอแมํ  ครูอาจารย์  ความซื่อสัตย์สุจริต  ชํวยเหลือแบํงปัน  เลํนและท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ  สามารถด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข 

 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลเห็นความส าคัญ  ของพัฒนาการทางด๎านสังคมให๎เกิดข้ึนกับตัวเด็ก
จึงได๎ท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให๎เด็กมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  เช่ือฟังค าส่ังสอนของพํอแมํ  ครูอาจารย์ 
 2.2  เพื่อให๎เด็กมีความเช่ือสัตย์สุจริต  ชํวยเหลือแบํงปัน 

 2.3  เพื่อให๎เด็กเลํนและท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 

 2.4  เพื่อให๎เด็กมีความประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
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3. เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 

      เด็กช้ันอนุบาลปีท่ี  1  และอนุบาลปีท่ี  3   โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  มีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของพํอแมํ  ครูอาจารย์ มีความเช่ือสัตย์สุจริต  ชํวยเหลือแบํงปัน  เลํนและ
ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  และมีความประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

 ด้านคุณภาพ 

      เด็กช้ันอนุบาลปีท่ี  1  และอนุบาลปีท่ี  3  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   
มีความตระหนักถึงความส าคัญของพัฒนาการทางด๎านสังคม 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ / เกณฑ์ที่คาดหวัด 

      เด็กช้ันปฐมวัยร๎อยละ  80  มีพัฒนาการด๎านสังคม  ผํานเกณฑ์ตามคุณลักษณะตามวัย 

 นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนา / ร่องรอย / หลักฐาน / ผลงาน 

1. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

2. แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลักการสอน 

3. ส่ือ วัสดุ  อุปกรณ์การจัดประสบการณ์ 

4. บันทึกเด็กรายบุคคล  เอกสารการวัดผล ประเมินผล 

5. รูปภาพ  ผลงานแฟ้มงานเด็ก  ช้ินงาน 

4.  วิธีด าเนินการ 
 4.1 ขั้นวางแผน (P) 
  4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการ 
  4.1.2  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ในการพัฒนาโครงการ 
  4.1.3  จัดท าโครงงานน าเสนอตํอฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 4.2 ขั้นด าเนินการ  (D) 
  4.2.1 ประชุมคณะท างานของโรงเรียน  ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการ 
  4.2.2  ด าเนินงานตามโครงการ  เพื่อพัฒนาเด็ก 
 4.3  ข้ันประเมินผล  (C) 
  ครูผ๎ูรับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงาน  ขอรับงบประมาณสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม  ผ๎ูเกี่ยวข๎องด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  และรวบรวม
ผลการด าเนินงานแตํละกิจกรรม  ให๎เป็นไปตามภาระงานท่ีก าหนดไว๎ตามโครงการ 

 4.4 ขั้นสรุป / ปรับปรุงและพัฒนา  (A) 
  4.4.1  สรุปผล  ประเมินผล  การจัดกิจกรรมตามโครงการ 
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  4.4.2  จัดท ารายงานโครงการ   น าเสนอฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

กิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.ขั้นวางแผน  (P) 
   1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการ 
   1.2 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ในการพัฒนา 
โครงการ 
  1.3 จัดท าโครงการน าเสนอตํอฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
พฤษภาคม  

2562 

 
นางคุณคํา   
ยี่สารพัฒน ์

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
  2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ และมอบหมายภาระ
งาน 
  2.2 ด าเนินงานตามโครงการ  เพื่อพัฒนาเด็กและคุณภาพ
การศึกษา 

 
 

พฤษภาคม 2562 
–มีนาคม  2563 

 
 
นางคุณคํา  ยี่สารพัฒน์ 
นางสาวฐิติวรรณ   
ดวงเคน 

4.3  ขั้นประเมินผล  (C) 
   ครูผ๎ูรับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงาน  ขอรับ
งบประมาณสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรม  ผ๎ูเกี่ยวข๎องด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  และ
รวบรวมผลการด าเนินงานแตํละกิจกรรม  ให๎เป็นไปตามภาระงาน
ท่ีก าหนดไว๎ตามโครงการ 

 
 

พฤษภาคม 2562 
–มีนาคม  2563 

 
 
นางคุณคํา  ยี่สารพัฒน์ 
นางสาวฐิติวรรณ   
ดวงเคน 
 

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

 
มีนาคม  2563 

 
นางคุณคํา  ยี่สารพัฒน์ 
 

 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 5.1  ผ๎ูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

 5.2   คณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

 5.3   เด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 1 และอนุบาลปีท่ี 3  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

 6. กิจกรรมด าเนินการ 

 6.1 กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
 6.2  กิจกรรมสร๎างสรรค์ 

 6.3  กิจกรรมเสรี / การเลํนตามมุมเสริมประสบการณ ์
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 6.4   กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 6.5   กิจกรรมกลางแจ๎ง   
 6.6   กิจกรรมเกมการศึกษา 

 6.7  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาตํางๆ 

 6.8  กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิกํอนนอก 

 6.9 กิจกรรมน๎องไว๎พี่  พี่ไหวน๎๎อง 

 6.10  กิจกรรมแนะแนวอบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวัน 

 6.12  กิจกรรมการรักษาความสะอาดในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 16 พฤษภาคม  2562  – 31  มีนาคม  2563 

8. สถานที่ 
 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   ต าบลศรีวิไล   อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

9.  แผนการด าเนินงาน 
 

        กิจกรรม 

 

                                               ระยะเวลา 

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. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎อง
กับโครงการ 

2. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ในการ
พัฒนาโครงการ 

3. ประชุมวางแผนโครงการ 

 
 
 
 
 

           

4. ด าเนินการตามกิจกรรม             

    - กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ             

   -  กิจกรรมสร๎างสรรค์             

   -  กิจกรรมเสรี / เลํนตามมุมเสริมประสบการณ์             

   -  กิจกรรมเสริมประสบการณ์             

   -  กิจกรรมกลางแจ๎ง             

   -  กิจกรรมเกมการศึกษา             
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    -  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาตํางๆ             

    -  กิจกรรมสวดมนต์ไหว๎พระกํอนนอน             

    - กิจกรรมน๎องไหวพ๎ี่  พี่ไหว๎น๎อง             

    - กิจกรรมแนะแนวอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุก
วัน 

            

    - กิจกรรมการท าความสะอาดในเขตพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

            

    - กิจกรรมการออมทรัพย์             

10. งบประมาณ    3,000  บาท 
ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  จ านวน 3,000  บาท 
 

 

ท่ี 

 

รายละเอียดการใช๎
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการ  

รวม คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รายจําย
อื่นๆ 

1 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา
ตํางๆ 

 1,500 - 1,000 2,500 

2 กิจกรรมประจ าวัน  500 - - 500 
รวม - 2,000 - 1,000 3,000 

11.  การติดตามผลและประเมินผล 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด/
ประเมินผล 

1. เด็กมีวินัย  มีความรับผิดชอบ เช่ือฟัง
ค าส่ังสอนของพํอแมํ  ครูอาจารย์ มีความ
เช่ือสัตย์สุจริต  ชํวยเหลือแบํงปัน  เลํน
และท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  และมีความ
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

- สังเกตการณ์รํวม
กิจกรรม 

- การประเมินผล 

- แบบประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- รูปภาพ 

2. เด็กมีความตระหนักถึงความส าคัญของ
พัฒนาการทางด๎านสังคม 
 

- สังเกตการณ์รํวม
กิจกรรม 

- การประเมินผล 

- แบบประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 



 148 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ด้านปริมาณ 

    เด็กมีวินัย  มีความรับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของพํอแมํ  ครูอาจารย์ มีความเช่ือสัตย์สุจริต  
ชํวยเหลือแบํงปัน  เลํนและท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  และมีความประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

 ด้านคุณภาพ 

      เด็กตระหนักถึงความส าคัญของพัฒนาการทางด๎านสังคม 

 
 
 

        (ลงช่ือ)     ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                   (นางคุณคํา   ยี่สารพัฒน)์ 
                    ครู  คศ. 3  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 

                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
        (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                          (นายบุญทวี   สาลี) 
                              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
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โครงการ  ฉลาดคิดจิตสร๎างสรรค์ สุขภาพจิตดีมีสุนทรีทางดนตรีและศิลปะ 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 

สอดคล้องการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

  มาตรฐานที่  4   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
     ตัวบํงช้ีท่ี   4.1 สนใจเรียนรู๎ส่ิงรอบตัว ซักถามอยํางต้ังใจและรักการเรียนรู๎ 
     ตัวบํงช้ีท่ี   4.5 มีจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ 

มาตรฐานที่ 2   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

      ตัวบํงช้ีท่ี  2.1  รําเริงแจํมใส  มีความรู๎สึกท่ีดีตํอตนเอง 

      ตัวบํงช้ีท่ี  2.2  มีความมั่นใจและกล๎าแสดงออก 

      ตัวบํงช้ีท่ี  2.4  ช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหว  และรักธรรมชาติ 

ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัสพร กาญจนสาร  นางสาวเกสร  นิลชัย  
   และคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ระยะเวลาด าเนินการ 16   พฤษภาคม  2562 –  31  มีนาคม  2563 
งบประมาณ  5,000   บาท 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดประสบการณ์ส าคัญท่ีสํงเสริมพัฒนาการด๎านสติปัญญา  เป็นการสนับสนุนให๎เด็กได๎รับรู๎
และเรียนรู๎ส่ิงตํางๆ  รอบตัว  ด๎วยประสาทสัมผัสท้ังห๎า  ผํานการคิด  การใช๎ภาษา  การสังเกต  การ
จ าแนก และการเปรียบเทียบ  จ านวน  มิติสัมพันธ์  และเวลา 

 การสํงเสริมทักษะกระบวนการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560  ให๎เด็กมี
ความสนใจเรียนรู๎ส่ิงตํางๆ  ซักถามอยํางต้ังใจ  และรักการเรียนรู๎  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตํางๆ 
ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู๎  มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย  มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  ความสามารถในการ
แสดงออกหรือพฤติกรรมของการใช๎ความคิด  ซึ่งแตํละคนมีความคิดแตกตํางกัน  บางคนสามารถคิดได๎
รวดเร็วถูกต๎องเป็นขั้นตอนบางคนคิดได๎ช๎า  ผิดพลาด  สับสน  แตํอยํางไรก็ตามทักษะการคิดเป็นส่ิงท่ี
สามารถพัฒนาและฝึกฝนได๎บุคคลท่ีได๎รับการพัฒนาและฝึกฝนอยํางช านาญก็จะมีทักษะการคิดเพิ่มมาก
ขึ้น 

 ดังนั้น  การสํงเสริมทักษะกระบวนการคิด  จึงจ าเป็นต๎องพัฒนาและฝึกฝนเด็กปฐมวัยให๎มี
ความพร๎อมส าหรับการเรียนรู๎ในระดับสูงตํอไป  เพื่อสนองตอบตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให๎มีความสนใจเรียนรู๎ส่ิงรอบตัว  ซักถามอยํางต้ังใจ  และรักการเรียนรู๎ 
 2.2  เพื่อให๎เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตํางๆ  ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู๎ 
 2.3  เพื่อให๎เด็กมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

 2.4  เพื่อให๎เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 2.5  เพื่อให๎เด็กมีจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ 

3. เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 

      เด็กช้ันอนุบาลปีท่ี  1  และอนุบาลปีท่ี  3   โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  มีความสนใจเรียนรู๎ส่ิง
รอบตัว  ซักถามอยํางต้ังใจ  และรักการเรียนรู๎ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตํางๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู๎  มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  มีจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ 

 ด้านคุณภาพ 

      เด็กช้ันอนุบาลปีท่ี  1  และอนุบาลปีท่ี  3  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   
มีความตระหนักถึงความส าคัญของพัฒนาการทางด๎านสติปัญญา 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ / เกณฑ์ที่คาดหวัด 

      เด็กช้ันปฐมวัยร๎อยละ  80  มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา  ผํานเกณฑ์ตามคุณลักษณะตามวัย 

 นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนา / ร่องรอย / หลักฐาน / ผลงาน 

1. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

2. แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลักการสอน 

3. ส่ือ วัสดุ  อุปกรณ์การจัดประสบการณ์ 

4. บันทึกเด็กรายบุคคล  เอกสารการวัดผล ประเมินผล 

5. รูปภาพ  ผลงานแฟ้มงานเด็ก  ช้ินงาน 

4.  วิธีด าเนินการ 
 4.1 ขั้นวางแผน (P) 
  4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการ 
  4.1.2  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ในการพัฒนาโครงการ 
  4.1.3  จัดท าโครงงานน าเสนอตํอฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 4.2 ขั้นด าเนินการ  (D) 
  4.2.1 ประชุมคณะท างานของโรงเรียน  ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการ 
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  4.2.2  ด าเนินงานตามโครงการ  เพื่อพัฒนาเด็ก 

 4.3  ข้ันประเมินผล  (C) 
  ครูผ๎ูรับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงาน  ขอรับงบประมาณสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม  ผ๎ูเกี่ยวข๎องด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  และรวบรวม
ผลการด าเนินงานแตํละกิจกรรม  ให๎เป็นไปตามภาระงานท่ีก าหนดไว๎ตามโครงการ 

 4.4 ขั้นสรุป / ปรับปรุงและพัฒนา  (A) 
  4.4.1  สรุปผล  ประเมินผล  การจัดกิจกรรมตามโครงการ 

  4.4.2  จัดท ารายงานโครงการ   น าเสนอฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

กิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.ขั้นวางแผน  (P) 
   1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการ 
   1.2 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ในการพัฒนา 
โครงการ 
  1.3 จัดท าโครงการน าเสนอตํอฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
พฤษภาคม  

2562 

 

นางจินตนา  บุตรศรี 

2. ข้ันด าเนินการ  (D) 
  2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ และมอบหมายภาระ
งาน 
  2.2 ด าเนินงานตามโครงการ  เพื่อพัฒนาเด็กและคุณภาพ
การศึกษา 

 
พฤษภาคม 

2562–มีนาคม  
2563 

 
นางจินตนา บุตรศรี 
นางสาวภัสพร   
กาญจนสาร 

3.3  ขั้นประเมินผล  (C) 
   ครูผ๎ูรับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงาน  ขอรับ
งบประมาณสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรม  ผ๎ูเกี่ยวข๎องด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  และ
รวบรวมผลการด าเนินงานแตํละกิจกรรม  ให๎เป็นไปตามภาระงาน
ท่ีก าหนดไว๎ตามโครงการ 
 

 
พฤษภาคม 

2562 –มีนาคม  
2563 

 
นางจินตนา  บุตรศรี 
นางสาวภัสพร   
กาญจนสาร 

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

 
มีนาคม  2563 

 
นางจินตนา  บุตรศรี 
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5. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 5.1  ผ๎ูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

 5.2   คณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

 5.3   เด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 1 และอนุบาลปีท่ี 3  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

 6. กิจกรรมด าเนินการ 

 6.1 กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
 6.2  กิจกรรมเสรี / การเลํนตามมุมเสริมประสบการณ์ 
 6.3  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 6.4   กิจกรรมกลางแจ๎ง   
 6.5   กิจกรรมเกมการศึกษา 

 6.6   กิจกรรมนอกสถานท่ี 
 6.7  การจัดกิจกรรมเรียนรู๎ภาษาไทยโดยใช๎ค าคลองจอง 

 6.8  การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
 6.9  การจักกิจกรรมบ๎านวิทยาศาสตร์น๎อย 

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 16 พฤษภาคม  2562  – 31  มีนาคม  2563 

8. สถานที่ 
 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   ต าบลศรีวิไล   อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

9.  แผนการด าเนินงาน 
 

        กิจกรรม 

 

                                               ระยะเวลา 

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. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎อง
กับโครงการ 

2. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ในการ
พัฒนาโครงการ 

3. ประชุมวางแผนโครงการ 

 
 
 
 
 

           

4. ด าเนินการตามกิจกรรม             
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    - กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ             

   -  กิจกรรมสร๎างสรรค์             

      -  กิจกรรมเสริมประสบการณ์             

   -  กิจกรรมกลางแจ๎ง             

   -  กิจกรรมเกมการศึกษา             

-  การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาไทยโดยใช๎ค า
คล๎องจอง 

            

    -  การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์             

    -  การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎บ๎านวิทยาศาสตร์
น๎อย 

            

    - กิจกรรมน๎องไหวพ๎ี่  พี่ไหว๎น๎อง             

 

10. งบประมาณ   5,000  บาท 

 ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  จ านวน  5,000  บาท 

 

 
ท่ี 

 
รายละเอียดการใช๎

งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการ  
รวม คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รายจําย

อื่นๆ 
1 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา

ตํางๆ 
 - - - - 

2 กิจกรรมประจ าวัน  5,000 - - 5,000 
รวม - 5,000 - - 5,000 

 

11.  การติดตามผลและประเมินผล 

 

ท่ี ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด/
ประเมินผล 

1. เด็กมีความสนใจเรียนรู๎ส่ิงรอบตัว  ซักถาม
อยํางต้ังใจ  และรักการเรียนรู๎ มีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตํางๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู๎  มีทักษะทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย  มีทักษะ

- สังเกตการณ์รํวม
กิจกรรม 

- การประเมินผล 

- แบบประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- รปูภาพ 
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  มีจินตนาการและความคิด
สร๎างสรรค์ 

2. เด็กมีความตระหนักถึงความส าคัญของ
พัฒนาการทางด๎านสติปัญญา 
 

- สังเกตการณ์รํวม
กิจกรรม 

- การประเมินผล 

- แบบประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ด้านปริมาณ 

    เด็กมีความสนใจเรียนรู๎ส่ิงรอบตัว  ซักถามอยํางต้ังใจ  และรักการเรียนรู๎ มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับส่ิงตํางๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู๎  มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย  มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ 

 ด้านคุณภาพ 

      เด็กตระหนักถึงความส าคัญของพัฒนาการทางด๎านสติปัญญา 

 
 

        (ลงช่ือ)     ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                              (นางจินตนา   บุตรศรี) 
                   ครู  คศ. ๓  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 

                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
        (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                              (นายบุญทวี   สาลี) 
                            ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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ชื่อโครงการ   คาราวานเสริมสร๎างเด็ก 
สนองนโยบาย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 5 
สอดคล้องการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  การบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเกสร  นิลชัย นางสาววนัสสุดา  ละครไชย   
    และคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
ระยะเวลา   16 พฤษภาคม 2562– 31 มีนาคม 2563 
งบประมาณ   10,000  บาท 

1.หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  เป็นโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบท าหน๎าท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ซึ่งการศึกษาปฐมวัยนั้นเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยรับเด็กเข๎าเรียนต้ังแตํอายุ  4 - 5  ปี  ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546  หลักสูตรดังกลําวครอบคลุมถึงเด็กแรกเกิด – 5  ปี  เพราะเป็นชํวงวัยที่ส าคัญท่ี 
สุดของชีวิต  ถ๎าพํอ  แมํ  ผ๎ูปกครอง  และผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องวางรากฐาน  หรือเล้ียงดูเด็กด๎วยวิธีการท่ีถูกต๎องเหมาะสมตามวัย 
จะท าให๎เด็กทุกคนมีพัฒนาการทางด๎านรํางกาย  อารมณ์ -  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ท่ีสมบูรณ์และเป็นบุคคลท่ีมี 
คุณภาพไปตลอดชีวิต  เพื่อให๎เป็นไปตามนโยบายของรัฐ  และเจตนารมณ์ของ  พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542  
 และแก๎ไขเพิ่มเติม  (  ฉบับท่ี  2  )  พ.ศ.2545  ในมาตรา  10  วรรค  3  และหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช  2560  ตลอดจน  พ.ร.บ.ค๎ุมครองเด็ก  พ.ศ.2546  และอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็กท่ีรัฐบาลไทยได๎ให๎สัตยา 
บรรณไว๎กับองค์การสหประชาชาติ   

ดังนั้นจึงได๎จัดท าโครงการคาราวานเสริมสร๎างเด็ก  เพี่อสนองตอบตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและการประเมินของสมศ. จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อ พํอ  แมํ  ผ๎ูปกครองในเขตบริการของโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  มีความรู๎ความเข๎าใจเล้ียงดูเด็ก 

ด๎วยวิธีการที่ถูกต๎องเหมาะสมตามวัย สามารถน าความรู๎ไปปฏิบัติได๎ 
 2.2 เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวําง  ครู  ผ๎ูปกครองและโรงเรียน 

2.3 เพื่อให๎สถานศึกษาเป็นแหลํงวิทยาการในการแสวงหาความรู๎และบริการชุมชน 
2.4 เพื่อให๎สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกัน 
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3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

     พํอ  แมํ  ผ๎ูปกครองร๎อยละ 80 มีความรู๎ความเข๎าใจมีความรู๎ความเข๎าใจเล้ียงดูเด็ก 
ด๎วยวิธีการที่ถูกต๎องเหมาะสมตามวัย สามารถน าความรู๎ไปปฏิบัติได๎  และโรงเรียนมีความสัมพันธ์กนั
สถานศึกษาเป็นแหลํงวิทยาการในการแสวงหาความรู๎และบริการชุมชน 

ด้านคุณภาพ 
พํอ  แมํ  ผ๎ูปกครองร๎อยละ80มีความรู๎ความเข๎าใจมีความรู๎ความเข๎าใจเล้ียงดูเด็ก 

ด๎วยวิธีการที่ถูกต๎องเหมาะสมตามวัย สามารถน าความรู๎ไปปฏิบัติได๎  และโรงเรียนมีความสัมพันธ์กนั
สถานศึกษาเป็นแหลํงวิทยาการในการแสวงหาความรู๎และบริการชุมชน 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ / เกณฑ์ที่คาดหวัด 
      เด็กช้ันปฐมวัยร๎อยละ  80  มีพัฒนาการด๎านรํางกาย  ผํานเกณฑ์ตามคุณลักษณะตามวัย 
นวัตกรรมท่ีใช๎ในการพัฒนา / รํองรอย / หลักฐาน / ผลงาน 

1. แผนปฏิบัติการ 

2. แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลักการสอน 

3. ส่ือ วัสดุ  อุปกรณ์การจัดประสบการณ์ 

4. เอกสาร  ขําวสารประชาสัมพันธ์ 

4.  วิธีด าเนินการ 
 4.1 ขั้นวางแผน (P) 
  4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการ 
  4.1.2  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ในการพัฒนาโครงการ 
  4.1.3  จัดท าโครงงานน าเสนอตํอฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 4.2 ขั้นด าเนินการ  (D) 
  4.2.1 ประชุมคณะท างานของโรงเรียน  ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการ 
  4.2.2  ด าเนินงานตามโครงการ  เพื่อพัฒนาเด็ก 
 4.3  ข้ันประเมินผล  (C) 
  ครูผ๎ูรับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงาน  ขอรับงบประมาณสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม  ผ๎ูเกี่ยวข๎องด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  และรวบรวม
ผลการด าเนินงานแตํละกิจกรรม  ให๎เป็นไปตามภาระงานท่ีก าหนดไว๎ตามโครงการ 
 4.4 ขั้นสรุป / ปรับปรุงและพัฒนา  (A) 
  4.4.1  สรุปผล  ประเมินผล  การจัดกิจกรรมตามโครงการ 
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  4.4.2  จัดท ารายงานโครงการ   น าเสนอฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

กิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.ขั้นวางแผน  (P) 
   1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในสํวนท่ี
เกี่ยวข๎องกับโครงการ 
    1.2 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎
ในการพัฒนาโครงการ 
   1.3 จัดท าโครงการน าเสนอตํอฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป 

 
พฤษภาคม  2562 

 
นางสาวเกสร  นิลชัย  
นางสาววนัสสุดา  ละครไชย   

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

 
พฤษภาคม 2562–
มีนาคม  2563 

 
นางสาวเกสร  นิลชัย 
นางสาววนัสสุดา  ละครไชย   

    3.3  ขั้นประเมินผล  (C) 
     ครูผ๎ูรับผิดชอบโครงการติดตามการ
ด าเนินงาน  ขอรับงบประมาณสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม  
ผ๎ูเกี่ยวข๎องด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  
และรวบรวมผลการด าเนินงานแตํละกิจกรรม  
ให๎เป็นไปตามภาระงานท่ีก าหนดไว๎ตาม
โครงการ 

 
 
พฤษภาคม 2562 –
มีนาคม  2563 

 
 

นางสาวเกสร  นิลชัย  
นางสาววนัสสุดา  ละครไชย   

4 ข้ันสรุป / ปรับปรุงและพัฒนา  (A) 
   4.1  สรุปผล  ประเมินผล  การจัดกิจกรรม
ตามโครงการ 
   4.2  จัดท ารายงานโครงการ   น าเสนอฝ่าย
บริหารทั่วไป 

 
มีนาคม  2563 

 
นางสาวเกสร  นิลชัย  
นางสาววนัสสุดา  ละครไชย   
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5.  งบประมาณ 
 งบด าเนินงาน    จ านวนเงิน       10,000      บาท 

ท่ี 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช๎งบประมาณ 
งบด าเนินงาน หมาย

เหตุ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ คําสาธารณูปโภค รวม 
1 
 

จัดกิจกรรมการอบรมผ๎ูปกครองเชิง
ปฏิบัติการการเล้ียงดูเด็ก 

- 10,000 - - 10,000  

 รวมท้ังส้ิน   10,000   10,000  

6.การประเมินผล 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  พํอ  แมํ  ผ๎ูปกครองในเขตบริการของโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  มีความรู๎ความเข๎าใจเล้ียงดูเด็ก 

ด๎วยวิธีการที่ถูกต๎องเหมาะสมตามวัย สามารถน าความรู๎ไปปฏิบัติได๎ 
 7.2  สร๎างความสัมพันธ์ระหวําง  ครู  ผ๎ูปกครองและโรงเรียน 

7.3  สถานศึกษาเป็นแหลํงวิทยาการในการแสวงหาความรู๎และบริการชุมชน 
7.4   สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกัน 
 

 
        (ลงช่ือ)     ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                          (นางสาวเกสร  นิลชัย) 
                    ครู  คศ. 1  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

ท่ี ตัวบํงช้ีความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช๎ 

1 
 
 
2 
3 
 
4 

พํอ  แมํ  ผ๎ูปกครองร๎อยละ 80มีความรู๎ความเข๎าใจมีความรู๎ 
ความเข๎าใจเล้ียงดูเด็กด๎วยวิธีการท่ีถูกต๎องเหมาะสมตามวัย  
สามารถน าความรู๎ไปปฏิบัติได๎ 
สร๎างความสัมพันธ์กันครู  ผ๎ูปกครองและโรงเรียนร๎อยละ 80 
สถานศึกษาเป็นแหลํงวิทยาการในการแสวงหาความรู๎และ 
บริการชุมชนร๎อยละ 80 
สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกันร๎อยละ 80 
 

การส ารวจ 
 

แบบสอบถาม 
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                                    (ลงช่ือ)    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                            (นางอุษณีย์  หวันลา) 

                       หัวหน๎าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 
     
 
        (ลงช่ือ)    ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                    (นายบุญทวี   สาลี) 
                                    ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
 
 
 


