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โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ่
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1 

 



 ก 

คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการ ที่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนต้องร่วมดำเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ตาม   พันธกิจที่
โรงเรียนได้สัญญาไว้กับหน่วยงานบังคับบัญชา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียน 
อนุบาลเชียงใหม่ เป็นผู้นำทางวิชาการ  นักเรียนเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และทักษะการเรียนรู้ 
แห่งศตวรรษท่ี ๒๑”    ซึ่งแผนงาน/โครงการดังกล่าวเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อไป 
 เอกสารเล่มนี้  ประกอบด้วย  
 ส่วนที่  ๑  สว่นนำ  ประวัติความเป็นมา สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 ส่วนที่  ๒  ทิศทางการจัดการศึกษา 
 ส่วนที่  ๓  แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
 คณะผู้จัดทำหวังว่าเอกสารเล่มนี้จะยังประโยชน์สำหรับผู้ใช้และผู้อ่านไม่มากก็น้อย  อย่างน้อยก็เพ่ือ
เป็นสิ่งบ่งบอกถึงสิ่งที่ได้ปฏิบัติและสิ่งที่จะต้องปฏิบัติในปีต่อไปของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ่
 
 
 
       คณะผู้จัดทำ 
      ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข 

สารบัญ 
หน้า 

คำนำ                ก 
สารบัญ                ข   
ส่วนที่ ๑   บทนำ  
 ข้อมูลพ้ืนฐาน ๑ 
ส่วนที่ ๒   ทิศทางการจัดการศึกษา  
 วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ๓๐ 
 พันธกิจของโรงเรียน ๓๐ 
 เป้าประสงค์ ๓๐ 
 กลยุทธ์โรงเรียน ๓๐ 
 กลยุทธ์ระดับแผนงาน ๓๑ 
ส่วนที่ ๓   รายงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 ตารางความสัมพันธ์  พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์โรงเรียน ๓๒ 
 แหล่งที่มาของเงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
 แผนงานที่ ๑  
 ๑. โครงการส่งเสริมนักเรยีนระดับปฐมวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ตามหลักสูตร 
๔๓ 

 ๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมวิถีชาวบัว ๑๓๑ 
 ๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ ๑๓๗ 
 ๔. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน ๑๔๗ 
 ๕. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 

 (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
๑๕๓ 

 ๖. โครงการอาหารกลางวัน ๑๕๗ 
 แผนงานที่ ๒  
       ๑. โครงการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา ๑๖๐ 
       ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      ๑๗๘ 
       ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ๑๘๑ 
        ๔. โครงการพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์/วิทยาการคำนวณ) 
๑๘๔ 

       ๕. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๑๘๘ 
       ๖. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

          เป็นภาษาอังกฤษ 
๑๙๕ 

       ๗. โครงการเสริมสร้างศักยภาพแบบองค์รวม ๒๐๑ 
                                                

สารบัญ  (ต่อ) 
หน้า 

 แผนงานที่ ๒  
  ๘.  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางดา้นภาษาและคณิตศาสตร์ ๒๐๗ 
   ๙.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ๒๑๕ 
   ๑๐. โครงการโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรม ๒๑๙ 



 ค 

 แผนงานที่ ๓  
  ๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ๒๒๓ 
  ๒. โครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  ๒๒๘ 
  ๓. โครงการตามรอยพ่อขอเป็นนักอ่าน ๒๓๒ 
  ๔. โครงการส่งเสริมความรู้และการป้องกันเกี่ยวกับภัยพิบัติ ๒๓๗ 
  ๕. โครงการนิทรรศการทางวิชาการ (เปิดโลกวิชาการ) ๒๔๐ 
  ๖. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อ นวัตกรรมเพ่ือการบริหาร ๒๔๓ 
  ๗. โครงการซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรยีน ๒๔๗ 
 แผนงานที่  ๔  
  ๑.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ๒๕๑ 
  ๒. โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔ 
  ๓. โครงการศึกษาดูงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (บคุลากรสนับสนุน) ๒๕๗ 
  ๔. โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร 

     ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
๒๖๐ 

 แผนงานที่ ๕  
  ๑. โครงการสัมพันธ์ชุมชนและงานประชาสัมพันธ์ ๒๖๔ 
  ๒. โครงการส่งเริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒๖๗ 
  ๓. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๒๗๐ 
  ๔. โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม 

     ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๒๗๔ 

  ๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางการศึกษา ๒๗๘ 
  ๖. โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ๒๘๑ 
  ๗. โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลพระราชทาน ๒๘๕ 
  ๘. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ๒๘๙ 
  ๙. โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ  ๒๙๒ 
ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ๒๙๕ 
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒๙๕ 
คำสั่งคณะทำงาน ๒๙๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๒ 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  (Vision) 

 

          โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  เป็นผู้นำทางวิชาการ  นักเรียนเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลและทักษะ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑  
 
 

พันธกิจของโรงเรียน (Mission) 
 

๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะบุคคล องค์กร 
ส่วนท้องถิ่น  ผู้ปกครองและชุมชน 

๒. พัฒนาหลักสูตรจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประกันคุณภาพ 
การศึกษาตามมาตรฐานชาติสู่ระบบสากล 

๓.   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสุขภาพอนามัยของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๔.   ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีไทยบนพื้นฐานของความเป็นไทยและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ต่อระบบสังคมโลก  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.   ส่งเสริมหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 

 

เป้าประสงค ์(Corporate Objectives) 
   การจัดการศึกษามุ่งเน้นอนาคตให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๒  มีสุขภาพดีคุณธรรมงาม เป็นพลโลกที่ดี 
มีทักษะการสื่อสารอย่างน้อยสองภาษา  ส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เสริมวิชาหลัก
ภาษาไทย  สังคม และภาษาอังกฤษ  ส่งเสริมกระบวนการคิด  ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน   โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  นวัตกรรมของครูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

กลยุทธ์โรงเรียน (School Strategy Plan) 
 

๑. การบริหารจัดการศึกษาโดยการกระจายอำนาจให้องค์คณะบุคคล  องค์กร 
หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) มีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์  การเรียนรู้ตามเป้าหมาย 

๒. การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนรู้  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดรับกับ 
โรงเรียนมาตรฐานสากลและจุดเน้นเพ่ิมเติมการสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา  ยกระดับคุณภาพโครงการ
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   เสริมวิชาหลักด้านภาษาไทย  สังคมและภาษาอังกฤษ  ส่งเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห์  ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ   สร้างสื่อและ
นวัตกรรมของครูและผู้เรียน 



 ๓๑ 

๓. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู   
จัดการเรียนการสอนสาระที่เป็นสากล เพ่ิมเติมจาก 8 กลุ่มสาระหลัก 

๔. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย   
ซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัด  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  บำเพ็ญประโยชน์  มีจิตสาธารณะและสุขภาพ
แข็งแรง ได้มาตรฐานของเด็กไทย ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

๕. การพัฒนาทักษะ  การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติและขอบข่าย 
ของความรู้  วิพากษ์และประเมินขอบข่ายองค์ความรู้สาขาต่าง ๆ วิเคราะห์   แยกแยะ  ประเมินความ
น่าเชื่อถือของแหล่งความรู้  ระบุบทบาทของความรู้ที่มีต่อสังคมโลก  อธิบาย  ทำความเข้าใจถึงความ
จำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบในโลกโลกาภิวัฒน์ 
 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 เพ่ือสนองตามเป้าประสงค์  มีดังนี้ 

๑. สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  ตามแนวปฏิบัติวิถีพุทธ 
โดยให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

๒. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นเลิศ ให้ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา 
ขัน้พื้นฐานและมาตรฐานสากล ตามจุดเน้นของห้องเรียนพิเศษเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะความสามารถ 
ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

๓. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นผู้นำทางวิชาการ  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้นักเรียน 

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๕. พัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษา  โดยบูรณาการหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ 

ที่หลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่น  (ล้านนา) 



๔๓ 
 

 แผนงานที ่1 สร้างเสริมคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
  ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สจุริต ประหยัด ปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 
  บำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ และสุขภาพแข็งแรงได้มาตรฐาน 
  ของเด็กไทย ตามเกณฑก์ระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
 

1.1 โครงการส่งเสริมนักเรียนระดับปฐมวัยใหม้ีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๑.๑ กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่    ๑    ๒      ๓     ๔    ๕      ๖ 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร ข้อที่    ๑    ๒      ๓     ๔    ๕       
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที ่๑ และ มาตรฐานที ่๓ 
กิจกรรมของสถานศึกษา    กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มงาน  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิไลพร กันไชยต๊ะ นางสาวสุมารินทร์ สุวรรณคร นางสาวนิสารัตน์  สุดใจ 

และนางสาวหทัยชนก คิ้วดวงตา 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 เด็กนับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสําคัญยิ่ง เพราะเด็กจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้า หากเด็ก
ได้รับการพัฒนาที่ดีครบทุกด้าน เด็กก็จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโต  
คือ การมีสุขอนามัยที่ดี ร่ายการแข็งแรง เป็นพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านอ่ืน ๆ หากร่ายกายไม่แข็งแรง 
สุขอนามัยไม่ดี การพัฒนาการด้านอื่น ๆ ก็จะไม่สามารถพัฒนาไปได้  
 จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กำหนดมาตรฐานที่ ๑ เกี่ยวกับคุณลักษณะเด็ก
ปฐมวัยด้านร่างกาย ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ว่าต้องมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ โดยในเด็กวัย ๔ ปี และ๕ ปี จะต้อง
น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ จะต้องมีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี และรู้จัก
รักษาความปลอดภัย ซึ่งจากการตรวจสุภาพเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า 
ยังมีเด็กปฐมวัยบางส่วนที่มีปัญหาฟันผุ น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์กรมอนามัย รวมทั้งมีน้ำหนักเกินเกณฑ์หรือ
เป็นโรคอ้วน เนื่องจากการรับประทานอาหารที่ ไม่มีประโยชน์ ขาดการออกกำลังกาย และยังมีสุขภาพอนามัย 
สุขนิสัยที่ไม่ดี ยังไม่รู้จักรักษาความปลอดภัย หรือไม่ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับตนเอง 
 ดังนั้นการจัดกิจกรรมสร้างลักษณะนิสัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แก่เด็กปฐมวัยจึง
เป็นสิ่งจำเป็น ฝ่ายปฐมวัยจึงกำหนดให้มีกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ๑ ตามตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๑ และตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมเรื่องการรักษาสุขภาพฟัน การรู้จักรับประทานอาหารที่มี
คุณค่าและลดภาวะทุพโภชนาการ (เด็กอ้วน/เด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)  และปลูกฝังการมีสุขนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก
ปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 



๔๔ 
 

 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ มีความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าเพ่ือให้มี
น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ  

 ๓.๑.๑ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ทุกห้องเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มี
คุณค่า เพ่ือให้มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ โดยการทำกิจกรรม พ่อครัวแม่ครัวตัวน้อย 

 ๓.๑.๒ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ที่มีน้ำหนักต่ำและเกินเกณฑ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อย 
สุขภาพดี สมส่วนตามวัย 

 ๓.๑.๓ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ทุกห้องเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมฟันสวยยิ้มใส (กิจกรรม 
ย่อยในกิจกรรมนี้) 
 ๓.๒  ด้านคุณภาพ 

 ๓.๒.๑ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ร้อยละ ๙๐ มีความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มี
คุณค่า และมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 

 ๓.๒.๒ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ร้อยละ ๙๐ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนในระดับ ๔ 
(ดีมาก) ขึ้นไป 

 ๓.๒.๓ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพฟันดี 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. 
 
 
 
 

๒. 
 

๓. 

ประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย ร่วมกันพิจารณาผลการ
ดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณท่ีผ่านมา แต่งตั้ง
คณะกรรมการและประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน 
ปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดไว้คือ 
๓.๑ กิจกรรมพ่อครัว แม่ครัวตัวน้อย 

ภายใน ต.ค. ๖๔ 
 
 
 
 
ภายใน ต.ค. ๖๔ 
 
พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

นางพิไลพรและคณะครู
ปฐมวัย 
 
 
 
นางพิไลพร 
 
นางสาวสุมารินทร์ 

 
๔.ระยะเวลาดำเนินการ (ต่อ) 
 กิจกรรมและการดำเนการ 
 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
 

๓.๒ กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส 
๓.๓ กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี สมส่วนตามวัย 

ภายใน ต.ค. ๖๔ 
 

นางพิไลพรและคณะครู
ปฐมวัย 



๔๕ 
 

 
๔ 
 

๕. 
 
 
 
 

๖. 
 

 
ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
 
ประเมินผลกิจกรรม 
๕.๑ กิจกรรมพ่อครัว แม่ครัวตัวน้อย 
๕.๒ กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส 
๕.๓ กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี สมส่วนตามวัย 
 
สรุปรายงานผลและประเมินโครงการ 

 
ภายใน ต.ค. ๖๔ 
 
พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕ 
พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕ 
พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕ 
พ.ย.๖๔ - ก.ย.๖๕ 
 
มี.ค. ๖๕ และ ก.ย.๖๕ 
 

 
นางพิไลพร 
 
นางสาวสุมารินทร์ 
นางสาวนิสารัตน์     
นางพิไลพร นางสาวหทัยชนก 
และนางสาวสุมารินทร์  
นางสาวนิสารัตน์ 
นางสาวสุมารินทร์และ 
นางสาวนิสารัตน์ 

 

 
หมายเหตุ  :   ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ งบลงทุน 

๑ กิจกรรมที่ ๑ : พ่อครัว แม่ครัวตวัน้อย ทุก
ห้องเรียนจัดกิจกรรม ประกอบอาหาร  
( cooking ) ๑ ครั้ง/ภาคเรียน (งบห้องเรียน
ละ ๑,๐๐๐ บาท / ครั้ง จำนาน ๑๖ 
ห้องเรียน ) 

   ๓๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

 ๓๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒ กิจกรรมที่ ๒ : ฟันสวยยิ้มใส 
- จัดป้ายนิเทศ ให้ความรู้เรื่องฟัน 
การดูแลฟันและจัดประกวด “หนูน้อย
ฟันสวย ” 
- วิทยากร(ทันตแพทย์) ให้ความรู้ 

   
 
 
 
  

 
 
 
 
๑,๘๐๐ 

 

 

๔,๒๐๐ 
 
 
 
 

- 

 
 

 
 

๔,๒๐๐ 
 
 
 
 
 

 

๑,๘๐๐ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ งบลงทุน 

๓ กิจกรรมที่ ๓ : หนูน้อยสุขภาพดี 
สมส่วนตามวัย 
- จัดกิจกรรมบริหารร่างกาย 
- จัดทำใบความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

    
 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

  
 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 



๔๖ 
 

หมายเหต ุ : ขอถัวจ่ายทกุรายการ 
 
๖. การประเมินผล 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

   ผลผลิต 
 ๑.นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม พ่อครัวแม่ครัวตัวน้อย 
 ๒.นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมฟันสวยยิ้มใส 
 ๓.นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม หนูน้อยสุขภาพดี สมส่วนตามวัย 
     
     
     

     

 
 
   

 - การสอบถาม  
 - ตรวจผลงาน 
 - การสังเกตพฤติกรรม 
 - ตรวจสอบเอกสาร 
 

 - บันทึกผลการสอน /ผลงานเด็ก 
 - รายงานการจัดกิจกรรมพ่อครัว      
   แม่ครวัตัวน้อย 
 - ภาพถ่าย 
 -แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน 
 -แบบประเมินพัฒนาการ อบ.๐๒ 
 - แบบบันทึกคุณลักษณะที่ 
   พึงประสงค์ (มาตรฐาน   
   การศึกษา ปฐมวัย) 
 - แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง 
 
 
 

 
 

 
 
๖. การประเมินผล (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ 
   ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้เกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารที่มีคุณค่า สามารถบอกคุณค่า
ของอาหารที่ได้ทำจากกิจกรรมพ่อครัวแม่ครัวตัว
น้อยได้ 
   ๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถมีความรู้เกี่ยวกับฟัน
และมีสุขภาพฟันที่ดี 

- การสอบถาม  
- ตรวจผลงาน 
- การสังเกต 
พฤติกรรม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
 

- บันทึกผลการสอน /ผลงานเด็ก 
- รายงานการจัดกิจกรรมพ่อครัว      
   แม่ครัวตัวน้อย 
- ภาพถ่าย 
- แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน 
- แบบประเมินพัฒนาการ อบ.๐๒ 
- แบบบันทึกคุณลักษณะที่ 

แจกให้ผู้ปกครองและจัดทำสมุดบันทึก
หนูน้อยสุขภาพดี สมส่วนตามวัย  
 

 
 

 
 

 รวม   ๑,๘๐๐ ๔๓,๒๐๐  ๔๕,๐๐๐ 



๔๗ 
 

   ๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพดี ร่างกายสมส่วน
ตามวัย มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 
   ๔.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตนในระดับ ๔ ขึ้นไป 
 

   พึงประสงค์ (มาตรฐาน   
   การศึกษา ปฐมวัย) 
- แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง 

 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
1.2 ชื่อโครงการ   กิจกรรมธาราพาเพลิน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที ่ ๑. ๒.  ๓. ๔. ๕. ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑. ๒.  ๓. ๔. ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.   มาตรฐานที่ ๑ และ มาตรฐานที่ ๓ 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา      
  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง               กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล นายจารุวัฒน์  นามหาญและนายกีฬฏิวรรษ ปัญญามณี 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรข้อที่ ๕ คือ ผู้เรียนรู้จักชื่นชมและ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย การที่เด็กปฐมวัยจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน
ทักษะในการเคลื่อนไหว เพ่ือให้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กแข็งแรงและอวัยวะทุกส่วนทำงานอย่างประสานสัมพันธ์กัน 
ซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองน้อยที่ควบคุมด้านการเคลื่ อนไหว และส่งผลให้สมองส่วนอ่ืน ๆทำงานเต็ม
ศักยภาพ กิจกรรมการเคลื่อนไหวจึงมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก กิจกรรมว่ายน้ำ 
เป็นกีฬาประเภทหนึ่ง ที่เด็กจะต้องมีการเคลื่อนไหวอวัยวะทุกส่วนของร่างกายให้สอดคล้องกัน ดังนั้นจึงช่วย
พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ให้เจริญเติบโตและแข็งแรง เด็กจะรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินและมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้   
 จากผลประเมินการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีทักษะการเคลื่อนไหวอยู่
ในระดับคุณภาพดี ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (ร้อยละ ๙๐ ) 
แต่เนื่องจากความจำกัดของพ้ืนที่สำหรับเด็กทำกิจกรรมการเคลื่อนไหว และการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
ปฐมวัยในด้านกีฬา  (ว่ายน้ำ) ดังนั้นจึงควรดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรียนปฐมวัย   
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนปฐมวัยในด้านกีฬา (ว่ายน้ำ)  
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  ด้านปริมาณ 
  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  ๒ และ ๓  ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำ สัปดาห์ละ  ๑ ครั้ง   
 ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ ร้อยละ ๙๐ มีทักษะพ้ืนฐานการเคลื่อนไหวในระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ  
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. 
 

 
๒. 
 
 
 

๓. 
 

๔. 
 
 

๕. 
 
 

๖. 

ประชุมร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงาน และ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนว่ายน้ำและการแข่งขันธาราพาเพลิน 
จัดซื้อ / ซ่อม /บำรุงรักษา   
๒.๑ ซ่อมแซม ดูแลรักษาสระ 
๒.๒  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การสอนว่ายน้ำ/การ
เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน 
จัดการเรียนการสอนว่ายน้ำและทักษะการ
เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน 
ประเมินผลผู้เรียน ครั้งที่ ๑  
                      ครั้งที่ ๒  
 
จัดกิจกรรมธาราพาเพลิน (การแข่งขันทักษะ
การเคลื่อนไหว) 
 
ประเมินกิจกรรมธาราพาเพลินและรายงานผล
การดำเนินการ 

ภายใน ต.ค. ๖4 
 
 

ต.ค. ๖4 – ก.ย. ๖5 
 
 
 
 
 

ต.ค. ๖4  
ก.ย. ๖5 

 
ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖5 

 
 

ภายใน ก.ย. ๖5 

นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล 
นายจารุวัฒน์  นามหาญ 
นายกีฬฏิวรรษ ปัญญามณี 
นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล 
นายจารุวัฒน์  นามหาญ 
นายกีฬฏิวรรษ ปัญญามณี 
 
 
 
นายจารุวัฒน์  นามหาญ 
นายกีฬฏิวรรษ ปัญญามณี 
นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล 
นายจารุวัฒน์  นามหาญ 
นายกีฬฏิวรรษ ปัญญามณี 
นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล 
นายจารุวัฒน์  นามหาญ 
นายกีฬฏิวรรษ ปัญญามณี 
 

 
หมายเหตุ  :  ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  
งบลงทุน 

 
รวม  

งบ
บุคลากร 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรมที่ ๑ : จัดซื้อ / ซ่อม 
/บำรุงรักษา   
๑.๑ ซ่อมแซม ดูแลรักษาสระ 
๑.๒ จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
 

 
 
 

 
๔๕,๐๐๐ 

 

 
 
 

๖,๐๐๐ 

 
 
 

 
 

๔๕,๐๐๐ 
   ๖,๐๐๐ 

๒. กิจกรรมที่ ๒ : จัดการเรียนรู้  
๒.๑ จัดการเรียนการสอนว่าย
น้ำและทักษะการเคลื่อนไหว
พ้ืนฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓           
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
๒.๒ ประเมินผลผู้เรียน 

 

 
๓๐๘,๑๖๐ 

 
 

 ๒๐,๐๐๐  

 

 
๓๒๘,๑๖๐ 

๓. กิจกรรมที่ ๓ 
๓.๑จัดกิจกรรมธาราพาเพลิน  
    (การแข่งขันทักษะการ 
    เคลื่อนไหว) 
๓.๒ประเมินกิจกรรม             
     ธาราพาเพลิน 
    และรายงานผลการ
ดำเนินการ 

  

   
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 

 รวม ๓๐๘,๑๖๐  45,๐๐๐ ๓๖,๕๐๐ - 389,๖๖๐ 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 
 
๖. การประเมินผล 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัยและรักการออกกำลังกาย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 กิจกรรมพัฒนาปฐมวัย : ใจสร้างสรรค์  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. สระว่ายน้ำสะอาดปลอดภัย อุปกรณ์อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี  
๒. จำนวนสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน  
 
๓. ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  ๒ -๓   
ที่เรียนว่ายน้ำ / ทำกิจกรรมการเคลื่อนไหว  
๔. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะพ้ืนฐาน  
การเคลื่อนไหวในระดับ ๓ ขึ้นไป 
๕. จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการ
เคลื่อนไหว/ ว่ายน้ำ   

- ตรวจสอบสภาพจริง 
 
- ตรวจสภาพจริง 
- ตรวจเอกสาร 
- สังเกตพฤติกรรม  
 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- ตรวจสอบเอกสาร /  
  วุฒิบัตร  /ภาพถ่าย   
  

-  รายงานผลการ 
   ซ่อมแซม  / จัดซื้อ  
-  รายการจัดซื้อ /  
   บันทึกสื่อ  
-  บันทึกการสอน  
 
- แบบบันทึกพัฒนาการ 
- บันทึกหลังการสอน 
- แบบประเมินมาตรฐาน 
  การศึกษาระดับ 
  ปฐมวัย 
- รายชื่อนักกีฬา  
- รายงานสรุปกิจกรรม 
   ธาราพาเพลิน  



๕๒ 
 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒.  ๓. ๔. ๕. ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.  ๒. ๓. ๔. ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.   มาตรฐานที่ ๑ และ มาตรฐานที่ ๓ 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  วิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนริศรา  มิ่งขวัญ นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล นางสาวสาวิตรี  ใบอุบล   
   นางสาวสิริกานต์  กิติ 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ กำหนดตัวบ่งชี้ หรือ
พฤติกรรมว่า เด็กต้องมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก รวมทั้งรู้จักแสดงความชื่นชม สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ 
ดนตรี การเคลื่อนไหว การทำท่าทางประกอบ การร้องเพลง อย่างมีความสุข  จากการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่ากิจกรรมปฐมวัยใจสร้างสรรค์ได้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เด็กปฐมวัยมีความมั่นใจ
ในการแสดงออกและร่วมกิจกรรมศิลปะ กิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างมีความสุข  ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมปฐมวัยใจ
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกซึ่งความสามารถในด้านศิลปะ 
การเคลื่อนไหว ประกอบเพลง / ดนตรี ให้ผู้ปกครองได้ชื่นชม  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ นักเรียนปฐมวัยกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเอง 
 ๒.๒ นักเรียนปฐมวัยทุกคนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถด้านการเคลื่อนไหวประกอบเพลง/ดนตรี และ
ศิลปะ 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยที่มีความสนใจ /ความสามารถด้านศิลปะ   
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 ๓.๑.๑ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ทุกคนร่วมกิจกรรมปฐมวัย : ใจสร้างสรรค์    
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  ๒ และ ๓ ร้อยละ ๙๐ กล้าแสดงออกซ่ึงความสามารถในด้าน 
การเคลื่อนไหว 
 ๓.๒.๒ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  ๒ และ ๓ ที่มีความสามารถด้านศิลปะ (วาดภาพ ปั้น และฉีก ตัด ปะ) 
 
 
 
 
 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ  



๕๓ 
 

 กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. 
 
 

ประชุมคณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาผลการ
ดำเนินงานและปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนา : 
ปฐมวัยใจสร้างสรรค์ 

ภายใน ต.ค.๖๔ 
 

  

นางสาวนริศรา มิ่งขวัญ 
นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล 
นางสาวสาวิตรี  ใบอุบล 
นางสาวสิริกานต์  กิติ 

๒. 
 
 
 

๓. 
 
 
 
 

๔. 

ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการ กำหนดกิจกรรม 
ดำเนินกิจกรรม 
 
๓.๑  ศิลปินน้อย 
 
๓.๒  กิจกรรมปฐมวัยใจสร้างสรรค์   
 ( หนูน้อยกับโลกแห่งจินตนาการ )  
ประเมินผลสรุปรายงานผลกิจกรรมพัฒนา
ปฐมวัย : ใจสร้างสรรค ์

ภายใน พ.ย.๖๔ 
 
 

 
ภายใน ก.ค.๖๕ 

 
ภายใน มี.ค. ๖๕ 

 
มี.ค.๖๕ และ ก.ย.๖๕ 

นางสาวนริศรา มิ่งขวัญ 
นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล 
นางสาวสาวิตรี  ใบอุบล 
นางสาวสิริกานต์  กิติ 
นางสาวนริศรา มิ่งขวัญ 
และคณะกรรมการ 
นางสาวนริศรา มิ่งขวัญ 
และคณะกรรมการ 
นางสาวนริศรา มิ่งขวัญ 
และคณะกรรมการ 

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 



๕๔ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
งบ

บุคลากร 
งบดำเนินงาน งบ

ลงทุน 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ กิจกรรมที่ ๑  ศิลปินน้อย 

๑.๑ ทุกห้องเรียนคัดเลือก
นักเรียนที่มีผลงานด้านศิลปะ 
/ ฉีกปะกระดาษ  ปั้น   และ
วาดภาพ   
๑.๒  จัดประกวดและแสดง
ผลงาน 
๑.๓ มอบรางวัลนักเรียนที่มี
ผลงานดีเด่น 

  
 

 

 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๓,๒๐๐ 
 

  
 
 
 
 

๑๓,๒๐๐ 

๒ กิจกรรมที่ ๒  
ปฐมวัย: ใจสร้างสรรค์  
๒.๑  ประชุมกำหนดคอนเซ็ป
ของงาน และแต่ละห้องเรียน
วางแผน ออกแบบการแสดง/
เสื้อผ้า 
๒.๒  ฝึกซ้อม 
๒.๓ นำเสนอผลงานกิจกรรม
หนูน้อยกับโลกแห่ง
จินตนาการ 
๒.๔ จัดทำรายงานสรุปผล 

  
 

 
๓๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๘,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 

  
๓๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๘,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 รวม   ๔๒,๐๐๐ ๑๒,๒๐๐  ๕๔,๒๐๐ 

 
หมายเหตุ  : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.การประเมินผล 
 



๕๕ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๖.๑ ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  ๒ และ ๓ ที่มีความ 
      มั่นใจ กล้าแสดงออก 
๖.๒ ผลงานศิลปะของนักเรียนปฐมวัย 
๖.๓ ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยที่มีความสามารถด้านศิลปะ 
      โดดเด่น   

-สังเกตพฤติกรรม 
 
- ตรวจผลงาน  
- ตรวจเอกสาร 
 

-แบบประเมิน 
 พัฒนาการ  
-แบบประเมินผลงาน 
-รายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรมปฐมวัย :  
ใจสร้างสรรค์  

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

มีนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถด้านศิลปะ เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการระดับ
ปฐมวัย ผู้ปกครองได้เห็นความสามารถของลูก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 กิจกรรมดนตรีหรรษา (เปียโน) 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒. ๓. 4. ๕. ๖.  



๕๖ 
 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑. ๒. ๓. 4. ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่ ๒     
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

 กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    วิชาการ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวหทัยชนก คิ้วดวงตา นางสาวนิสารัตน์ สุดใจ  
 
๑. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กำหนดจุดมุ่งหมายด้านดนตรี ในข้อที่  ๕ คือ ผู้ เรียนรู้จักชื่นชมและ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และการออกกำลังกาย ดังนั้นการจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้มี
ประสบการณ์ในการฟังเพลง ร้องเพลง เคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเด็กปฐมวัยที่ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมทางดนตรีอย่างสม่ำเสมอ ย่อมทำให้การเจริญเติบโตของสมอง เป็นไปอย่างเต็มที่ ทำให้เด็กคิดได้อย่างมี
เหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้ดีในอนาคต รวมทั้งยังช่วยพัฒนาอารมณ์ ทำให้เด็กเข้าใจความรู้สึก
ของตนเอง เปียโนเป็นเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด เมื่อผู้เล่นสัมผัสแล้ว ทำให้เกิดเสียง เสียงจากเปียโนมีหลาย
ระดับและแตกต่างกัน ซึ่งมีความเหมาะสมกับการใช้ในกิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย เพราะทำนองและจังหวะ
ของดนตรีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของเด็กปฐมวัย จากการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ดนตรีขั้นพ้ืนฐาน 
(เปียโน) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติดนตรีขั้นพ้ืนฐาน (เปียโน) และมี
ความสามารถในด้านดนตรี 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้เด็กมีทัศนคติท่ีดีและมีประสบการณ์ทางดนตรี 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัยในด้านดนตรี 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ  

 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ ทุกคนได้ทำกิจกรรมดนตรี (เปียโน)  
๓.๒ ด้านคุณภาพ 

 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ ของทุกห้องเรียน สามารถแสดงออกทางด้านดนตรี (เปียโน) ได้ตาม
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรมและการดำเนินงาน 



๕๗ 
 

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมคณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาผลการ

ดำเนินงานและปัญหาการจัดกิจกรรมดนตรี
หรรษา 

ภายใน ต.ค. ๖๔ 
 
  

นางสาวหทัยชนก คิ้วดวงตา
นางสาวนิสารัตน์ สุดใจ 
 

๒ 
 

 

ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการ กำหนดกิจกรรม 
ดำเนินกิจกรรม 
๒.๑ ซ่อมแซม บำรุงรักษา 
๒.๒ การเรียนการสอนเปียโน (จ้างครูสอน
เปียโน) 
๒.๓ กิจกรรมดนตรีหรรษา 

ภายใน พ.ย. ๖๔ 
 
 

ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 

 
ภายใน มี.ค. ๖๕ 

นางสาวหทัยชนก คิ้วดวงตา
นางสาวนิสารัตน์ สุดใจ 
 
 

๓ ประเมินผล สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม ต.ค. ๖๕ นางสาวหทัยชนก คิว้ดวงตา 
นางสาวนิสารัตน์ สุดใจ 

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



๕๘ 
 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
งบบุคลากร 

งบดำเนินงาน 

งบลงทุน ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กิจกรรมที่ ๑ : การบำรุงรักษา 
- ซ่อมแซมเปียโน ปรับปรุงพัฒนา
ระบบเครื่องเสียงในห้อง เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์และจอภาพ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ซื้อน้ำยาเช็ด
กระจก ทำความสะอาดห้องและ
เปียโน 
- จัดซื้อสื่อ/ครุภัณฑ์ (สมุดบันทึก 
กระดาษ A4 แผ่นเคลือบ อุปกรณ์
ตกแต่งห้องเรียน ฯลฯ) 

   
๒๘,5๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

  
28,5๐๐ 

 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

๒ กิจกรรมที่ ๒ : การเรียน การสอน 
- จัดจ้างครูผู้สอนเปียโน 
- หมึกเครื่องพิมพ์ 

 
๑๕๖,๐๐๐ 

  
 

๒,๐๐๐ 

   
๑๕๖,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๓ กิจกรรมที่ ๓ : ดนตรีหรรษา 

๑. ประชุมคณะกรรมการ 
๒. จัดทำเวที ป้ายไวนิล ติดตั้งเปียโน 
เครื่องเสียง อุปกรณ์การแสดง 
๓. เตรียมของรางวัล แผ่นพับ/เกียรติ
บัตร 
4. รายงานสรุปกิจกรรม ภาพกิจกรรม
รูปเล่ม 

   
 

๑๗,๐๐๐ 
 

 
 

๕๐๐ 

 
 
 
 

๒,๐๐๐ 

  
 

๑๗,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

รวม ๑๕๖,๐๐๐   48,0๐๐ ๗,๐๐๐  ๒11,0๐๐ 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 



๕๙ 
 

๖. การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเปียโน 
 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่เล่นดนตรีพื้นฐานได้ในระดับดี 
 
๓. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี 
 

- สอบถาม 
 
- สังเกตการเล่นเปียโน 
 
- สังเกตการแสดงออก
ของนักเรียนในการทำ
กิจกรรมดนตรีหรรษา 
- สอบถาม/ ตรวจสอบ
เอกสาร 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- บันทึกผลหลังการสอน 
- แบบประเมินผล 
 
- สูจิบัตรการแสดงเปียโน 
- รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วม
แสดงในกิจกรรมดนตรีหรรษา 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านดนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

๑.๕ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เด็กปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒.๓. ๔.  ๕. ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑. ๒. ๓. ๔. ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่  ๑ และ มาตรฐานที่  ๓   
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง  กิจกรรมสนับสนุน 

ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรชนัน   ขยันการ  นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว  นางสาวนิสารัตน์  สุดใจ 

นางสาวหทัยชนก  คิ้วดวงตา   
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด ๔ ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๓ จึงเน้นความสำคัญ 
ในการให้ความรู้และคุณธรรมทุกระดับชั้น โดยเฉพาะ เด็กวัย ๔ – ๖ ขวบ ซึ่งเป็นวัยทองของชีวิต หากได้รับการปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็จะติดเป็นนิสัย และเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จึงกำหนดจุดมุ่งหมายให้
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม ซึ่งผลการประเมินนักเรียนพบว่า นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทย รู้จักแบ่งปัน และร้อยละ ๑๐๐ ฝากออมทรัพย์  แสดงว่ากิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เด็กปฐมวัยบรรลุเป้าหมาย และเพ่ือพัฒนา ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีดีตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป ดังนั้นจึงควรดำเนินกิจกรรมนี้ต่อเนื่อง  
 
๒. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนปฐมวัย 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓  จำนวน ๑๖ ห้อง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 ๓.๒ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ ร้อยละ ๘๕ มีระเบียบวินัยในการเดินแถว ทำความเคารพ แบบไทย 
บริจาคสิ่งของ ประหยัดน้ำ ไฟและออมทรัพย์ รวมทั้งการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ในระดับดี  
 
 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 



๖๑ 
 

๑. 
 
 
๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.  
 

ประชุมครู  ร่วมกันกำหนดกิจกรรมย่อยและ 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 
ดำเนินงานกิจกรรมย่อย 
๒.๑  ผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธง 
๒.๒  มดตัวน้อย การเข้าแถวและการเดินแถว 
๒.๓  มารยาทไทย 
๒.๔  อบรมจริยธรรม คุณธรรม  
 
 
๒.๕ จิตอาสา แบ่งปันน้ำใจ  
 
๒.๖ ออมทรัพย์  
 
 ประเมินผลกิจกรรมและสรุปรายงาน 

    ภายใน ต.ค.๖๔  
 
 

ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
 

ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 

 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 

 
มี.ค.๖๕ และ ก.ย. ๖๕ 

นางพรชนัน  ขยันการ   
 

 
นางพรชนัน  ขยันการและ
คณะกรรมการ    
นางสาวนิสารัตน์  สุดใจ  และ
ครูประจำชั้น  
 นางพรชนัน  ขยันการ 
นางพรชนัน  ขยันการ 
ครูประจำชั้น และครูเวรฯ   
นางสุวรรณกร  หน่อแก้วและ
ครูประจำชั้น 
นางสาวหทัยชนก คิ้วดวงตา
และครูประจำชั้น  
นางพรชนัน  ขยันการและ
คณะกรรมการ 

หมายเหตุ  :  ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

๕. ปฏิทินปฏิบัติงานและงบประมาณการดำเนินการ  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ  

งบลงทุน รวม งบบุคลากร ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. กิจกรรมที่ ๑  ผู้นำกิจกรรม     
หน้าเสาธง 
๑.๑ แจ้งเกณฑ์การเป็นผู้นำที่ดี  
      แก่ครูประจำชั้น  
๑.๒  ดำเนินกิจกรรม  
ทุกห้องเรียนส่งนักเรียนตัวแทน 
เป็นผู้นำทำกิจกรรมหน้าเสาธง  
๑.๓  ประเมินผล   

 
 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  
งบลงทุน 

 
รวม 

งบบุคลากร ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ   



๖๒ 
 

๒. 
 
๓.  
 
 
 
 
 
๔.  
 
 
 
 
 
๕.  
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒  มดตัวน้อย  
(การเข้าแถวและการเดินแถว) 
กิจกรรมที่ ๓  มารยาทไทย 
 ๓.๑ จัดเตรียมสื่อ VCD คู่มือการ
ฝึกมารยาทไทย และเกณฑ์การ
ประเมิน และของรางวัล  
๓.๒ ฝึกปฏิบัติ 
๓.๓ ประเมินผล 
กิจกรรมที่ ๔  อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม  
๔.๑ อบรมหน้าเสาธง 
๔.๒ กิจกรรมโฮมรูมในห้องเรียน  
๔.๓ การอบรมโดยพระสงฆ์  
๔.๔ ประเมินผล 
กิจกรรมที่ ๕   
๕.๑จิตอาสา แบ่งปันน้ำใจให้เพ่ือน
ผู้ยากไร้ นำเงินไปบริจาคผู้ยากไร้ 
๕.๒ ชว่ยเหลือชุมชนสังคม 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

๔,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

๔,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

 

๖. กิจกรรมที่ ๖  ออมทรัพย์  
๖.๑ เตรียมเอกสารออมทรัพย์  
๖.๒ เด็กๆออมเงินและบันทึกการ
ออมทรัพย์ร่วมกับผู้ปกครอง 
๖.๓ ประเมินผล 

  
 

 
 

 
๙,๐๐๐ 

 
 

 
๙,๐๐๐ 

๗.  สรุปกิจกรรมและจัดทำรายงานผล     ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 
 รวม   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ  
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต 
๑. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓   เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

 
- แบบสอบถาม 

 
- รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 



๖๓ 
 

ผลลัพธ์ 
๑. จำนวนผู้นำของแต่ละห้องเรียน  
๒. ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  ๒ และ ๓    
มีระเบียบวินัยในการเข้าแถวและเดินแถว   
๓. ร้อยละของนักเรียนที่ทำความเคารพแบบไทย
ได้ถูกต้อง สวยงามและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  ใน
ระดับคุณภาพดี ( ๔ ) ขึ้นไป 
๔. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตใจที่ดีงาม 
๕. จำนวนห้องเรียนที่ทำกิจกรรมจิตอาสา   
๖. ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมออมทรัพย์   
 

 
-  สังเกตสภาพจริง 
-  ตรวจสอบเอกสาร 
-  สอบถาม  
 
 
 
 
 
 
 

 
- แบบประเมินผู้นำ  
  คารวะธรรม มารยาทไทย   
- บันทึกกิจกรรมหน้าเสาธง  
- บันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
- แบบ อบ.๐๒ 
- แบบประเมิน 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
ด้านผู้เรียน ของโรงเรียน
อนุบาลเชียงใหม่ 
-แบบบันทึกการบริจาค 
-เกียรติบัตร /ภาพถ่าย   

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีค่านิยมที่
ดีตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 ชื่อกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒.๓. ๔.  ๕.  ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.   ๒. ๓.  ๔.  ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่  ๑   
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

 กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  วิชาการ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิติรัตน์  นาคทรัพย์  นางสาวนริศรา มิ่งขวัญ และ นางอัญชิษกาญจน์  โพธิ์ศรี 
 
๑. หลักการและเหตุผล 



๖๔ 
 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย
เพ่ือเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัย พิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นโดยฉับพลัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรับมือและ
จัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ และโรคระบาด เพ่ือเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์อย่างเป็น รูปธรรม และเน้นให้
ปลูกฝังคุณธรรมและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย
และสิ่งเสพติด ซึ่งผลการประเมินกิจกรรม พบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ชั้นเรียน บอกโทษของสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา รู้จักการป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคระบาด อุบัติเหตุภัยต่าง ๆ  
ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ในสภาพปัจจุบันการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆมีความรุนแรงมากขึ้นรวมถึงโรคที่กำลัง
ระบาดในขณะนี้ คือโรค Covid- ๑๙ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัยได้หยุดการจัดกิจกรรมเนื่องจากเด็กไม่สามารถมาเรียนได้ และในปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเกิดประโยชน์กับเด็กมาก
ที่สุด ดังนั้นเด็กปฐมวัยควรจะได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติเมื่อเผชิญภัยพิบัติต่าง ๆ และเสริมสร้างทักษะชีวิตใน
การ เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัยต่อเนื่อง 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือปลูกฝังหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เด็กปฐมวัยได้พัฒนาตนเองตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงบนพื้นฐานทางสายกลาง และความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองโดยการประสานความร่วมมือ ระหว่าง โรงเรียนและบ้าน  
 ๒.๒ เพ่ือให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ตนเองเมื่อเกิดภัยพิบัติและเมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์โรคระบาด 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์การเมื่อเกิดภัยพิบัติและเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาด 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  ด้านปริมาณ  
  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ ทุกคน ได้เรียนรู้/ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ
เด็กปฐมวัย  
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ ร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 ๓.๒.๒ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ ร้อยละ ๙๐ รู้จักการหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ 
ภัยพิบัติและสิ่งเสพติด ในระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป 
 ๓.๒.๓ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  ๒-๓ ร้อยละ  ๙๐ ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ เมื่อเกิด
ภัยพิบตัิและโรคระบาด 
 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 



๖๕ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงาน และ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัยที่
ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ   

ตลอดปีการศึกษา 
ต.ค.๒๕๖๔ ถึง 
ก.ย. ๒๕๖๕ 

นางฐิติรัตน์  นาคทรัพย์   
นางสาวนริศรา มิ่งขวัญ 
นางอัญชิษกาญจน์  โพธิ์ศรี 
 

๒ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณลักษณะเด็ก
ปฐมวัยตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
-กิจกรรมสมุดความดีบัวน้อยจิตอาสา  
-กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 
-กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้ 
-กิจกรรมบัวน้อยหัวใจสีขาวร่วมต้านภัย 
ยาเสพติด 

 

๓ กิจกรรมการเผชิญเหตุภัยพิบัติ 
 (โรคระบาด Covid-๑๙) 
คลิปการสอนอนิเมชั่นมาตรการป้องกันโควิด 
บัวน้อยปลอดภัยจากโควิด 
 

 

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



๖๖ 
 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม  

งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน งบลงทุน 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ ประชุมร่วมกันพิจารณาผลการ
ดำเนินงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัยที่
ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการ   

   
 
๑๖๐๐๐ 

 

 

 

 
 

๑๖๐๐๐ 
 

๒ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริม
คุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามปรัชญา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
-กิจกรรมสมุดความดีบัวน้อยจิตอาสา  
-กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 
-กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้ 
-กิจกรรมบัวน้อยหัวใจสีขาวร่วมต้าน
ภัยยาเสพติด 
-ปรับปรุง ซ่อมแซมระเบียงศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ๓๐๐๐๐   ๓๐๐๐๐ 

๓ กิจกรรมการเผชิญเหตุภัยพิบัติ 
 (โรคระบาด Covid-๑๙) 
คลิปการสอนอนิเมชั่นมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 
บัวน้อยปลอดภัยจากโควิด 

  ๑๕๐๐๐   ๑๕๐๐๐ 

๔ สรุปประเมินผล จัดทำรายงาน    ๕๐๐  ๕๐๐ 
รวม    ๖๑,๐๐๐ ๕๐๐  ๖๑,๕๐๐ 

 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต 
๑. กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามปรัชญา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   
๒. ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การเกิดภัยพิบัติและการดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัย 
เมื่อเกิดโรคระบาดในระดับ ๔  
๓. ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓  ที่ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมในสถานการณ์เม่ือเกิดภัยพิบัติโรคระบาดและอุบัติเหตุ 

-สังเกตพฤติกรรม
และความสนใจใน
การร่วมกิจกรรม  
-การส่งภาพถ่าย
กิจกรรม 
-ตรวจสอบเอกสาร 
และแบบประเมิน 
 
 

- แบบอบ. ๐๒  
- บันทึกผลการจัด
กิจกรรมทักษะชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
- แบบประเมิน
กิจกรรม 
 
  
 

ผลลัพธ์ 
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ รู้จักดูแลตนเองให้และอยู่

ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเกิดภัยพิบัติและการ
ดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัย เมื่อเกิดโรคระบาดรู้จักปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโรค
ระบาด และอุบัติเหตุ 

-สังเกตพฤติกรรม
และความสนใจใน
การร่วมกิจกรรม  
-การส่งภาพถ่าย
กิจกรรม 
-ตรวจสอบเอกสาร 
และแบบประเมิน 
 
 

- แบบอบ. ๐๒  
- บันทึกผลการจัด
กิจกรรมทักษะชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
- แบบประเมิน
กิจกรรม 
 
  
 

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ รู้จักดูแลตนเองให้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเกิดภัยพิบัติและการดูแลป้องกันตนเอง
ให้ปลอดภัย เมื่อเกิดโรคระบาดรู้จักปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโรค
ระบาด และอุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๗ กิจกรรมวันสำคัญ หนูน้อยนุบาลเชียงใหม่รักษ์วัฒนธรรมไทย   



๖๘ 
 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑.  ๒.  ๓. ๔. ๕. ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.  ๒.  ๓. ๔. ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. มาตรฐานที่ ๑ และมาตรฐานที่ ๓  
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง           กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  บริหารวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอัญชิษกาญจน์ โพธิ์ศรี นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว  

นางพรชนัน  ขยันการ และนางสาวสิริกานต์  กิติ 
 
๑. หลกัการและเหตุผล 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ คือ การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เป็นพลโลกที่ดี หากได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์และฝึกปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นนิสัยจะเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้นการวางความพร้อมพ้ืนฐาน
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆรอบตัว และการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตน จากประสบการณ์ตรง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ จึงเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดังนั้น
ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ฉบับพ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดไว้ในจุดมุ่งหมายข้อที่ ๔ คือมี
คุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม ซึ่งผลการประเมินนักเรียนพบว่านักเรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยได้ดี
มาก ดังนั้นฝ่ายปฐมวัยจึงเห็นควรมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้เห็นความสำคัญและได้ฝึกปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 ๓.๑.๑ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่๒  และ ๓ ทุกห้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๒  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพุทธ
ศาสนา ในระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป 
 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ  
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 

ประชุมการดำเนินกิจกรรม 
 

        ต.ค. ๖๔ 
 

นางสาวอัญชิษกาญจน์ โพธิ์ศรี 
นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล    



๖๙ 
 

๒ 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
๕ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 
 
ปฏิบัติตาม กิจกรรมที่กำหนดไว้ 
๓.๑ วันบูชาเสาอินทขิล 
๓.๒ วันวิสาขบูชา 
๓.๓ วันเข้าพรรษา 
๓.๔ สลากภัตร 
๓.๕ วันแม ่
๓.๖ วันลอยกระทง 
๓.๗ วันเด็ก 
๓.๘ วันมาฆบูชา 
๓.๙วันชาติไทย 
  
ติดตามการดำเนินกิจกรรม และ
ประเมินผล 
 
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและ
ประเมินและสรุปกิจกรรม 

ต.ค. ๖๔ 
 

 
ต.ค.๖๔   – ก.ย.๖๕ 
ภายใน ก.พ. .๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.๖๔   – ก.ย.๖๕ 

 
 
มี.ค. ๖๕ และ ก.ย.๖๕ 
 

นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว 
นางพรชนัน  ขยันการ 
นางสาวสิริกานต์  กิติ 
 
 

 
หมายเหตุ  :  ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
งบ

บุคลากร 
งบดำเนินงาน งบ

ลงทุน 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ วันบูชาเสาอินทขิล 

-จัดกิจกรรมโดยการพาเด็กๆเดินทางไป
วัดเจดียห์ลวงเพื่อดอกไม้นำไปใส่ขนั
ดอกท่ีวัดเจดียห์ลวง 

   

 

๕๐๐  ๕๐๐ 

๒ วันวิสาขบูชา 

- จัดกิจกรรมการปฏบิัติตนในวันวสิาขบู

   ๕๐๐  ๕๐๐ 



๗๐ 
 

ชาให้เด็กไดเ้รียนรู ้
-เด็กได้ปฎิบัตตินในวันวิสาขบูชา เช่น
การทำบุญ ทำเพือสังคมความดสี่งมาให้
คร ู

๓ วันเข้าพรรษา 
-จัดกิจกรรมการสอนเกี่ยวกับ
ความหมายความสำคัญวันเข้าพรรษาให้
เด็กๆเรียน 
-เด็กๆเข้าร่วมทำบุญ/ถวายเทียนพรรษา 

   ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

๔ สลากภัตร 
- จัดทำกิจกรรมบัวน้อยเฮยีนฮู้ประเพณี
สลากภัตร 
- จัดเตรยีมสถานท่ี ตกแต่ง 
- จัดพิธีสลากภัตรทางศาสนาท่ีวัด หรือ
นิมนต์พระมาทำพิธีท่ีร.ร 

  ๕๐๐ ๑,๐๐๐  ๑,๕๐๐ 

๕ วันแม่ กิจกรรมแม่หนูคนดีที่ ๑ 
-  จัดประกวดวาดภาพแม่หนดูีที๑่ 
- จัดทำใบประกาศหนูน้อย 
สร้างสรรค ์
-  มอบรางวลันักเรยีนที่มผีลงานดเีด่น 

  ๕๐๐ ๑,๐๐๐  ๑,๕๐๐ 

๖ วันลอยกระทง 
-  จดัประกวดหนูน้อยนพมาศ 

  ๕๐๐ ๑,๐๐๐  ๑,๕๐๐ 

 
 
 
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 
 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
งบ

บุคลากร 
งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๖ - จัดทำใบประกาศหนูน้อย 

นพมาศ 
- จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่ง 

  ๕๐๐ ๑,๐๐๐  ๑,๕๐๐ 

๗ วันเด็ก 
-  จัดประกวดระบายสีและท่องคำ
ขวัญวันเด็กแห่งชาติแต่ละห้อง 
- จัดทำใบประกาศหนูน้อย 
เด็กดี 

  ๕๐๐ ๑,๐๐๐  ๑,๕๐๐ 

๘ วันมาฆบูชา    ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 



๗๑ 
 

- จัดกิจกรรมการปฏิบัติตนในวัน
มาฆบูชาให้เด็กได้เรียนรู้ 
- เด็กเข้ากิจกรรมวันมาฆบูชา 
เช่น ตักบาตเช้าที่วัด ปล่อยปลา 
เวียนเทียนที่วัด 

๙ วันชาติไทย ๕ ธ.ค. 
-จัดกิจกรรมสอนเกี่ยวเป็นมา
ของวันชาติ 
-ประกวด ชิ้นงานที่สื่อถึงใน
หลวง ร ๙ 
- จัดทำใบประกาศหนูน้อย 
สร้างสรรค ์
-  มอบรางวัลนักเรียนที่มีผลงาน
ดีเด่น 

  ๕๐๐ ๑,๐๐๐  ๑,๕๐๐ 

 รวม   ๓,๐๐๐ ๙,๐๐๐  ๑๒,๐๐๐ 

 
หมายเหตุ : ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
 
๖. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต 
ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ที่ร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆร่วมกับโรงเรียน  
ผลลัพธ์ 
ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก ที่
สำคัญนักเรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ในระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป 

 
- ตรวจสอบจำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
 

 
- ใบลงทะเบียนนักเรียน 
  เข้าร่วมกิจกรรม 
- บันทึกการเรียนรู้ 
 
 
- แบบประเมินพัฒนาการ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด 

 

 



๗๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๘ กิจกรรมนักอ่านน้อย 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.           ข้อที่    ๑    ๒      ๓     ๔    ๕     ๖ 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่    ๑    ๒      ๓     ๔    ๕      ๖ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย      มาตรฐานที่ ๑ และ มาตรฐานที่ ๓ 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
  กิจกรรมหลัก  กิจกรรมรอง  กิจกรรมสนับสนุน  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิสารัตน์ สุดใจ  นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร นางพิไลพร กันไชยต๊ะ  

และนางสาวหทัยชนก คิ้วดวงตา       
 
1. หลักการและเหตุผล 
 นิทานเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์กับการอ่าน และจำเป็นสำหรับเด็กที่ง่ายและเหมาะกับทุก
โอกาสและทุกสถานการณ์ เด็กสามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่องจากนิทาน เหตุผลของการฟังนิทานคือ ทำให้เด็กมีความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และนิทานยังช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออก และนิทานจะ
สร้างสรรค์นิสัยรักการอ่าน การเห็นความสำคัญของหนังสือไปพร้อมกัน การเล่านิทานให้เด็กฟังเสมอๆ เป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเกิดพัฒนาการที่ดีตามวัยของเด็ก ทั้งด้านร่างกายอารมณ์สติปัญญาและภาษา  
โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสังคม ในเรื่องของความมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถปลูกฝังผ่านการเล่ นนิทานจน
เกิด ความผูกพันระหว่างผู้เล่ากับเด็ก ทำให้ผู้เล่าใจความรู้สึกนึกคิดของเด็กขณะที่เล่าเด็กจะคิดจินตนาการ เข้าใจ 
ซึมซับ รับรู้แยกแยะในสิ่งต่าง ๆ  ด้วยตนเอง   
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ซึ่งจากคุณค่าของนิทานและความจำเป็นในการเร่งสร้างนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมผ่านนิทาน โดยการร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรมนักอ่านน้อยมาอย่า ง
ต่อเนื่องและพบว่าผลการประเมินกิจกรรมนักอ่านน้อย ที่ดำเนินงานมาในแต่ละปีการศึกษา  การจัดกิจกรรมนัก
อ่านน้อยบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ทำกิจกรรมรักการอ่าน  
ผู้ปกครองร้อยละ ๑๐๐ อ่านนิทานให้ลูกฟังและบันทึกการเล่านิทานของลูก ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกิจกรรม
และเสนอความคิดเห็นว่า สมควรให้ดำเนินการกิจกรรมนักอ่านน้อยอย่างต่อเนื่อง  
 
2. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ มีนิสัยรักการอ่าน 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาความพร้อมด้านภาษา (การฟังและพูดเล่าเรื่อง) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓  
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ มีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 
ให้แก่ลูก 
 
๓.เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
 ๓.๑.๑ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓  ทุกห้องทำกิจกรรมรักการอ่าน 
 ๓.๑.๒ มีนักเล่าดาวเด่นในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ทุกห้องเรียน  

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒และ๓ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีนิสัยรัก 
การอ่านเล่าเรื่องย้อนกลับ แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามนิทานที่ผู้ปกครองอ่านให้ฟังได้ในระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป 
 ๓.๒.๒ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ร้อยละ ๙๐ อ่านนิทานให้ลูกฟัง และบันทึกการเล่า
ของลูก 
 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ  
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. 
 
 

 
๒. 

 
๓. 
 
 
 
 

ประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย ร่วมกันพิจารณาผลการ
ดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณท่ีผ่านมา แต่งตั้ง
คณะกรรมการและประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมที่กำหนดไว้คือ 
 
๓.๑ จัดซื้อหนังสือนิทาน/สื่อสำหรับทุกห้องเรียน 
 
๓.๒ กิจกรรมรักการอ่าน 
     ๓.๒.๑ จัดทำบันทึกรักการอ่าน 
 

ภายใน ต.ค. ๖๔ 
 
 
 

ภายใน ต.ค. ๖๔ 
 

ภายใน  เม.ย. ๖๕ 
 
 

เม.ย.๖๕ 
 

น.ส.นิสารัตน์  สุดใจ  
น.ส.สุมารินทร์  สุวรรณคร 
น.ส.หทัยชนก คิ้วดวงตา
และนางพิไลพร กันไชยต๊ะ  
น.ส.นิสารัตน์  สุดใจและ
คณะกรรมการ  
น.ส.นิสารัตน์  สุดใจและ
คณะกรรมการ 
 
น.ส.นิสารัตน์  สุดใจและ
คณะกรรมการ 
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๔. 
 

๕. 
 

     ๓.๒.๒ ดำเนินกิจกรรมรักการอ่าน 
     ๓.๒.๓ ประเมินผล   
๓.๓ กิจกรรมนักเล่าดาวเด่น 
     ๓.๓.๑ สรรหานักเล่านิทานประจำห้องเรียน 
  
     ๓.๓.๒ คัดเลือกนักเล่าดาวเด่นประจำชั้น  
             อ.๒ และ อ.๓   
ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
 
ประเมินผล สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  

พ.ค.๖๔ – ก.พ.๖๕ 
 มี.ค. ๖๕ 

 
ต.ค.๖๔ -  ก.พ.๖๕ 

 
ต.ค.๖๔ -  ก.พ.๖๕ 

 
ต.ค.๖๔ -  ก.พ.๖๕ 

 
ต.ค.๖๔ -  ก.พ.๖๕ 

 

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่    
๒ - ๓  
 
น.ส.นิสารัตน์  สุดใจและ
คณะกรรมการ 
น.ส.นิสารัตน์  สุดใจ         
และคณะกรรมการ 
น.ส.นิสารัตน์  สุดใจ  
น.ส.สุมารินทร์  สุวรรณคร 
น.ส.หทัยชนก  คิ้วดวงตา 
และนางพิไลพร กันไชยต๊ะ 
 

 
หมายเหตุ  : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
๕.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
งบ

บุคลากร 
งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมรักการ

อ่าน                    
 - จัดซื้อหนังสือนิทานหรือสื่อ   
   สำหรับทุกชั้นเรียน   
- จัดพิมพ์บันทึกรักการอ่าน 
  (จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  
   ๒๕๖๔) 
- จัดซื้อรางวัลสำหรับสมุดบันทึก
นักอ่านน้อย สำหรับทุกชั้นเรียน   

   
 
 
 

๑๓,๐๐๐ 
 

 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๑๓,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๒. กิจกรรมที่ ๒  นักเล่าดาวเด่น 
-จัดประกวด“นักเล่าดาวเด่น ”     
 ( เกียรติบัตร สื่อวัสดุและ
รางวัล ) 

   
 

 
๑๒,๐๐๐  

 
๑๒,๐๐๐ 
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รวม   ๑๓,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ 
 

๙๕,๐๐๐ 

  
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖. การประเมินผล 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
๑.ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาล 
ปีที่ ๒ และ ๓ มีทักษะทางภาษาระดับ
คุณภาพ ๔ ขึ้นไป 
๒. การส่งบันทึกรักการอ่านกลับคืนให้ครู
ประจำชั้น  
๓. ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนที่ 
ทำกิจกรรมรักการอ่านกับลูก 

 
- สอบถามครูประจำชั้น 
- ตรวจสอบเอกสาร 
 
- ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ส่ง 
   แบบบันทึก 
- ตรวจสอบบันทึกรักการอ่าน 
 

 
-แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่ (ด้านผู้เรียน) 
-แบบบันทึกการส่งคืนนิทานและ
บันทึกรักการอ่าน 
-แบบประเมินท้ายสมุดบันทึกรักการ
อ่าน 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล 
ปีที่ ๒ และ ๓ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะทาง
ภาษาระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป ๑. 
ผู้ปกครองส่งบันทึกรักการอ่านกลับคืนให้
คุณครูประจำชั้น  
๒. ผู้ปกครองนักเรียน๓  ร้อยละ ๙๐   
ส่งบีนทึกรักการอ่านและทำกิจกรรมรัก
การอ่านกับลูก 
 

 
- สอบถามครูประจำชั้น 
- ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 
- ตรวจสอบบันทึกรักการอ่าน 
- ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ส่ง 
   แบบบันทึก 

 
-แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่ (ด้านผู้เรียน) 
 
 
-แบบบันทึกการส่งคืนนิทานและ
บันทึกรักการอ่าน 
-แบบประเมินท้ายสมุดบันทึกรักการ
อ่าน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย เห็นความสำคัญของการสร้างนิสัยรักการอ่านและให้ความร่วมมือ 

ในการพัฒนาลูก ร่วมกับทางโรงเรียน 
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๑.๙ กิจกรรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑.  ๒. ๓. ๔. ๕. ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.  ๒. ๓. ๔. ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่  ๔   
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

 กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐพร สาทิสกุล  นางนงนุช เงินท๊อก  นางสาวอัญชิษกาญจน์ โพธิ์ศรี             

นางฐิติรัตน์  นาคทรัพย์   นางสาวสุมารินทร์ สุวรรณคร และครูภาษาอังกฤษปฐมวัย 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของเด็กในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะตามแนวนโยบายการเตรียมความ
พร้อมเด็กสู่ประชาคมอาเซียนที่มุ่งเน้นการให้เด็กใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับคนต่างชาติที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้มนุษย์สามารถถ่ายทอดความคิดที่เป็นนามธรรมได้ 
การจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสำหรับเด็กปฐมวัยจึงเป็นสิ่งที่ มีความจำเป็น
อย่างยิ่ง ดังนั้นจึงควรดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  ๒ และ ๓ 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับวัย 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 

 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  ๒ และ ๓  ห้อง  ๒/๑- ๒/๒ และห้อง ๓/๑ - ๓/๒  เรียนภาษาอังกฤษ 
สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง  
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓  ร้อยละ ๙๐ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เหมาะสมกับวัย 
 



๗๘ 
 

๔. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน       ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 
๒. 
 

 
๓. 
๔. 

 
๕. 
๖. 
 

ประชุมศึกษาผลการดำเนินกิจกรรมและการพัฒนา
กิจกรรม 
ประชุมคณะครูปฐมวัย และครูภาษาอังกฤษ เพ่ือ 
ชี้แจงแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
และการประเมินผล 
จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การสอน 
ดำเนินกิจกรรม 
๔.๑ การจัดการเรียนรู้โดยครูภาษาอังกฤษ 
๔.๒ วันคริสต์มาส  
นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน และจัดทำรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม  

ภายใน ต.ค. ๖๔ 
 
พ.ย. ๖๔ และ พ.ค. ๖๕  
 
 
ภายใน พ.ค. ๖๕ 
 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
๒๕ ธ.ค. ๖๔   
ก.ย. ๖๔  และ มี.ค. ๖๕  
ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๕ 

นางสาวณัฐพร สาทิสกุล 
และคณะกรรมการ  
นางสาวณัฐพร สาทิสกุล 
และคณะครูปฐมวัย 
 
นางสาวณัฐพร สาทิสกุล  
ครูภาษาอังกฤษ   
และคณะกรรมการ 
 
นางสาวณัฐพร สาทิสกุล 
และคณะกรรมการ  
 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบ

ลงทุน 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑. กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อสื่อ 

อุปกรณ์ 
   ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

๒. กิจกรรมที่ ๒  การจัดการ
เรียนรู้ นักเรียนห้องอนุบาล   
๒/๑ -๒/๒ และอนุบาล  
๓/๑ - ๓/๒                        
๒.๑ ค่าตอบแทนครู
ชาวต่างชาติ 
(๑ คน จำนวน ๑๒ เดือน)                                              
๒.๒ กิจกรรมวันคริสต์มาส  

 
 
 
 

๓๖๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
๑๒,๐๐๐ 

  
 
 

 
๓๖๐,๐๐๐ 
 
 
๑๒,๐๐๐ 

รวม ๓๖๐,๐๐๐   ๓๒,๐๐๐  ๓๙๒,๐๐๐ 
หมายเหตุ  : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



๗๙ 
 

๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑   ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ที่ 
     เรียนภาษาอังกฤษ  
๒.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน 
     ภาษาอังกฤษ  
๓.  ร้อยละของนักเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓  
     ที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษ ในระดับ ๓ ขึ้นไป  
 

- ตรวจสอบเอกสาร 
 
- สังเกตในสภาพจริง 
- สอบถาม 
- การทดสอบภาคปฏิบัติ 
 

- แผนการสอน  
 
- แบบประเมิน 
  ความพึงพอใจ  
- แบบประเมิน  
- แบบสรุปผลการ   
  ประเมิน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ร้อยละ ๙๐ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เหมาะสมกับวัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑๐ กิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย 



๘๐ 
 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที ่ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่  ๑  
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง  
กลุ่มงาน  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิสารัตน์ สุดใจ และนางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี  การจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ จึงอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  โปรแกรมเกมการศึกษาผ่าน
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI โปรแกรมการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบภาพและเสียง ซึ่งช่วยส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่ดีขึ้น  ดังนั้น การเตรียมเด็กให้มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  จึง
มีความจำเป็น ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญา 
ในรูปแบบของการเล่นเกมส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้ภาษา ทักษะคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
กำหนดจุดเน้นการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนรู้  ดังนั้นจึงควรดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่อง 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ นักเรียนได้เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
 ๒.๒ นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ  
 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ – ๓  ทุกคนได้เรียนคอมพิวเตอร์สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง   
 ๓.๒ ด้านคณุภาพ 
 ๓.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานในระดับ ๒ ขึ้นไป 
 ๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาในระดับ ๒ ขึ้นไป 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ   
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 



๘๑ 
 

๑. 
 
 

๒. 
๓. 
๔. 
 
 

๕. 

ประชุมคณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาผลการ
ดำเนินงานและปัญหาที่เกิดข้ึนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
ซ่อม / บำรุงรักษา อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และสื่อ   
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องคอมพิวเตอร์  
๔.๑ จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์       
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  
๔.๒ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้  
ประเมินผลกิจกรรมและสรุปรายงาน 

ภายใน ต.ค. ๖๔ 
 
 

ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 

 
ก.พ.๖๕ และ ก.ย. ๖๕ 

ก.ย. ๖๕ 

นางสาวนสิารัตน ์สุดใจ                   
นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ 
 
นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ 
นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ 
นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ 
 

นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ
นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ 
 

๕.   รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบ

ลงทุน 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑. ซ่อม / บำรุงรักษาอุปกรณ์  

๑.๑ อัพเดต Software  
คอมพิวเตอร์จำนวน ๒๑ เครื่อง 
๑.๒ เปลี่ยนแผงวงจรควบคุม
ระบบอินเตอร์เน็ต 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 
 

๕,๐๐๐ 

 
- 
 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

๒ ๒.๑ จัดซื้อสื่อ / ครภุัณฑ์ - - - ๖๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ 
๓. ๓.๑ จัดการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์ระดับชั้นอนุบาลปี
ที๒่ – ๓ จำนวน ๑๖ ห้องเรียน 
(สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง)  

๑๖๐,๐๐๐ 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

๕๐๐ 

- 
 

- 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 

 
 
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๓. ๓.๒  ประเมินผลการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
- - 

 
- 
 

๕๐๐ 
 

- 
 

๕๐๐ 
 



๘๒ 
 

๒๕๖๒ และภาคเรียนที่ ๑       
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๓.๓ สรุปผลและทำรายงานผล 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๑,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

๑,๐๐๐ 
 รวม ๑๖๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๖๖,๕๐๐ - ๒๓๖,๕๐๐ 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
๑. ร้อยละของของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ – ๓ ที่มาเรียน
คอมพิวเตอร์ 
๒. ร้อยละของนักเรียนอนุบาลปีที่ ๒ – ๓ ที่มีทักษะในการใช้
งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
๓. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดและการแก้ปัญหาใน
ระดับ ๒ ขึ้นไป 

 
- ตรวจสอบเอกสาร 
 
- สังเกตพฤติกรรม  
 
- สังเกตพฤติกรรม 

 
- บันทึกผลการสอน 
 
- แบบประเมินผลผู้เรียน 
 
- แบบประเมินผลผู้เรียน 

ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ – ๓ ได้เรียนคอมพิวเตอร์ 
๒.  นักเรียนอนุบาลปีที่ ๒ – ๓ ร้อยละ ๘๕  มีทักษะในการใช้
งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ในระดับ ๒ ขึ้นไป  
๓. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ – ๓ ร้อยละ ๘๕ มีทักษะการคิด
และการแก้ปัญหาในระดับ ๒ ขึ้นไป 

 
- ตรวจสอบเอกสาร 
 
- สังเกตพฤติกรรม  
 
- สังเกตพฤติกรรม 

 
- บันทึกผลการสอน 
 
- แบบประเมินผล 
  ผู้เรียน 
- แบบประเมินผลผู้เรียน 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ และ ๓ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย
และมีทักษะในการคิดและการแก้ปัญหาในระดับดี 
๑.๑๑ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.  ๒.๓. ๔. ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่  ๓  
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

  กิจกรรมหลัก  กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
กลุ่มงาน  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุทธิกานต์ พลสิทธิ์ และนางพรชนัน  ขยันการ 
 
 



๘๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาหลักสูตรเป็นระบบงานวิชาการที่ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การจัดทำหลักสูตร  
คู่มือการใช้หลักสูตร นำหลักสูตรไปใช้ และประเมินผลการใช้หลักสูตร ซึ่งผลการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ฝ่ายปฐมวัยมีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 
๓ ที่เรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในปีการศึกษา ๒๕๖๓  บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในกิจกรรม สำหรับใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ฝ่ายปฐมวัยได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช 
๒๕๖๐ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องนำหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาใช้อย่างต่อเนื่อง 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 ๓.๑.๑ มีหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่   
 ๓.๑.๒ มีรายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 ๓.๑.๓ มีการประเมินพัฒนาการ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ที่เรียนจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคน  
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมีการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๒.๒ มีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 ๓.๒.๓ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ที่เรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลพัฒนาการในระดับดี  
 
 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 



๘๔ 
 

๑. 
 
 

๒. 
 
 
 
 
 
 

๓. 
 

๔. 

ประชุมคณะครูปฐมวัย  ศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ทบทวนนวัตกรรมของแต่ละ
โปรแกรมการเรียนระดับปฐมวัย 
ประชุมชี้แจงการดำเนินการ 
๒.๑ จัดการเรียนรู้ตามนวัตกรรมของแต่ละ
โปรแกรม 
๒.๒ การประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 
ปีที่ ๒ และ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒.๓ ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 
กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
 
สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

ภายใน ต.ค. ๖๔ 
 
 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
 
ภายใน มี.ค. ๖๕  
 
ภายใน มี.ค ๖๕ 
 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
 

นางสุทธิกานต์ พลสิทธิ์                 
นางพรชนนั ขยนัการและ
คณะกรรมการ       
นางสุทธิกานต์ พลสิทธิ์                 
นางพรชนนั ขยนัการและ
คณะกรรมการ    
 
 
 
 
นางสุทธิกานต์ พลสิทธิ์                 
นางพรชนนั ขยนัการ  
นางสุทธิกานต์ พลสิทธิ์                 
นางพรชนนั ขยนัการ 

 

หมายเหตุ :  ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
งบ

บุคลากร 
งบดำเนินงาน งบ

ลงทุน 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ กิจกรรมที่  ๑   

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
/คู่มือหลักสูตร/การจัดกิจกรรมของ
ห้องเรียนโปรแกรมพิเศษและ
ห้องเรียนปกติ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๕,๕๐๐ 

 
 
- 

 
 

๕,๕๐๐ 

๒ กิจกรรมที่ ๒ 
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
ด้วยโครงงาน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๒๔,๐๐๐ 

 
- 

 
๒๔,๐๐๐ 

 
 
๕.   รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
งบ งบดำเนินงาน งบ รวม 



๘๕ 
 

บุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ลงทุน 
3 กิจกรรมที่ ๓ 

ประเมินการใช้หลักสูตร 
๓.๑ จัดทำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในหลักสูตร 
๓.๒ จัดทำรายงานการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
๓.๓ จัดทำแบบประเมิน
พัฒนาการนักเรียน อบ.๐๑             
อบ. ๐๒ 
๓.๔ จัดทำรายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการนักเรียน 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 

 
 

500 
 

500 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐ 
 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 

500 
 

500 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐ 

 รวม - - - ๕๐,๗๐๐ - ๕๐,๗๐๐ 
 

หมายเหตุ  : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖. การประเมินผล 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต 
๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและคู่มือหลักสูตร  
๒. ร้อยละความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของ
กลุ่มเป้าหมายรับกลับคืน  
๓. นักเรียนชั้นอนุบาลมีทักษะการคิดท่ีดี 
๔. นักเรียนชั้นอนุบาลทุกคน ได้รับการประเมินพัฒนาการ
โดยใช้เครื่องมือที่กำหนด 

 
- ตรวจสอบเอกสาร  
- แบบสอบถาม 
- การประเมินใน
สภาพจริง  
 

 
- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
- แบบบันทึกการ
ประเมินพัฒนาการ 
 

 
 
 
 
๖. การประเมินผล (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 



๘๖ 
 

ผลลัพธ์ 
๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  คู่มือหลักสูตรมีการพัฒนา
ตามบริบทสังคม มีความเหมาะสม เป็นแบบอย่างได้ 
๒. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลปีที่ 3 มีความ
พร้อมทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา 

 
- ตรวจสอบเอกสาร  
- แบบสอบถาม 
- การประเมินใน
สภาพจริง  
 

 
- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
- แบบบันทึกการ
ประเมินพัฒนาการ 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑๒ กิจกรรมเตรียมพร้อมสู่บ้านใหม่ปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒.  ๓. ๔. ๕. ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.  ๒. ๓. ๔. ๕.  



๘๗ 
 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.   มาตรฐานที่ ๑  และมาตรฐานที่  ๓  
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง          กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
กลุ่มงาน  บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรชนัน  ขยันการ  นางสาวอัญชิษกาญจน์  โพธิ์ศรี นางสุมารินทร์  สุวรรณคร 
   และนางนงนุช เงินท๊อก  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ซึ่งมี
ความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ เพราะผู้ปกครองเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กมาก 
ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน ด้านความรักความอบอุ่นซึ่งจะหล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพของเด็ก
ต่อไป ด้วยความตระหนักดังกล่าว ทางฝ่ายปฐมวัยจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้
สามารถอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับโรงเรียน ได้แก่การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และวิธีการดูแลของ
ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางเดียวกับทางโรงเรียนอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ของลูกในที่สุด รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมให้เด็กได้มาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับครู สถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน 
และเพ่ือนใหม่ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้ปกครองมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ มาเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานก่อนเปิดเรียน จากผลของการจัดกิจกรรม แสดงถึง
คุณภาพของการเตรียมความพร้อม ทำให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน จึงควรจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์    
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละโครงการ เพ่ือเป็น
ทางเลือกในการตัดสินใจนำลูกมาเรียนตามความต้องการและศักยภาพของผู้ปกครองและเด็ก 

๒.๒ เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบของโรงเรียน ลักษณะการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาลูก 
 ๒.๓ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
 
 
๓. เป้าหมาย 



๘๘ 
 

 ๓.๑ ผู้ปกครองที่มีลูกอายุตามเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน
อนุบาลเชียงใหม่ ABCM OPEN HOUSE ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในโครงการต่าง ๆ ที่
โรงเรียนจัดขึ้น 
 ๓.๒ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและการอบรม
สัมมนา 
 ๓.๓ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๑ 
 
๔.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
 
๓ 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

ประชุมชี้แจงเสนอกิจกรรมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
จัดกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลเชียงใหม่ ABCM OPEN 
HOUSE 
จัดทำเอกสารเปิดบ้านอนุบาลเชียงใหม่ ABCM 
OPEN HOUSE  
จัดทำเอกสารปฐมนิเทศผู้ปกครองห้องเรียนปกติและ
ห้องเรียนโครงการพิเศษและคู่มือนักเรียนจัด
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 
๓.๑ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
(ทำความเข้าใจกฎระเบียบ การเตรียมตัวลูกและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้) 
๓.๒ จัดอบรม ให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน         
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๓      
แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม และรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย. ๖๔ 
ต.ค. ๖๔ 

 
ต.ค.๖๔ 

 
ก.พ. ๖๕ 

 
 

มี.ค. ๖๕ -พ.ค.๖๕ 
 
 
 

 
 
พ.ค.๖๕ และ ก.ย.๖๕ 

นางพรชนัน   ขยันการ 
นางพรชนัน   ขยันการ 
นางสาวอัญชิษกาญจน์  โพธิ์ศรี 
นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร 
และคณะครูปฐมวัย 
นางพรชนัน  ขยันการ 
และคณะกรรมการ 
 
นางพรชนัน   ขยันการ 
นางสาวอัญชิษกาญจน์  โพธิ์ศรี 
นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร 
นางนงนุช   เงินท๊อก 
และคณะครูปฐมวัย 
นางพรชนัน   ขยันการ 
และคณะครูปฐมวัยชั้นอนุบาลปี
ที่ ๒ 

 
 
 
 
๕. งบประมาณการดำเนินการ 
 



๘๙ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินการ งบ
ลงทุน 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ จัดกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล
เชียงใหม่ ABCM OPEN 
HOUSE 

  ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ 

๒ จัดทำเอกสารเปิดบ้าน
อนุบาลเชียงใหม่ ABCM 
OPEN HOUSE  

   ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

๓ จัดทำเอกสารปฐมนิเทศและ
คู่มือนักเรียน จำนวน ๒๕๐
เล่ม 

   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

๔ เตรียมความพร้อมก่อนเปิด
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

   ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

๕ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ ๒/๒๕๖๔ 

   ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ 

๖ จัดอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ 

  ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

 รวม    ๗,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐  ๓๓,๐๐๐ 
 
หมายเหตุ  : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. การประเมินผล 
 



๙๐ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต 
๑. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในโครงการต่าง ๆ ที่
โรงเรียนจัดขึ้น 
๒. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และ
ร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ 

 
- ตอบแบบสอบถาม 

 
 

- สอบถามครูประจำชั้น 
 

 
- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
๑. ร้อยละของผู้ปกครองที่มาร่วมงานเปิดบ้านอนุบาล
เชียงใหม่ ABCM OPEN HOUSE มีความรู้และความ
เข้าใจการจัดการเรียนรู้แต่ละโครงการในระดับปฐมวัย 
๒.ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
๓. ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 
๔. ร้อยละ ของผู้ปกครองที่เข้าร่วมอบรม สัมมนา 
๕. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรม
ปฐมนิเทศ และการอบรม 

 
- ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- ตอบแบบสอบถาม 
- สอบถามครูประจำชั้น 
 
 
- ตอบแบบสอบถาม 

 
-รายชื่อผู้ปกครองที่
ลงทะเบียน 
-รายชื่อครูและนักเรียน
ที่มาร่วมกิจกรรมวัน
เปิดบ้านอนุบาล
เชียงใหม่ ABCM 
OPEN HOUSE 
 
-รายชื่อผู้ปกครองที่
ลงทะเบียน 
-บันทึกนักเรียนมา
เรียน 
-แบบสอบถาม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปกครองมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละโครงการ และนักเรียนสามารถ
ปรับตัวและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาลูก
สอดคล้องกับทางโรงเรียน 
 
 
 
 
 
๑.๑๓ กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อที่  ๑.  ๒.  ๓. ๔.  ๕. ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.  ๒.  ๓. ๔. ๕.  



๙๑ 
 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่ ๒  มาตรฐานที่ ๓ 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

 กิจกรรมหลัก         กิจกรรมรอง            กิจกรรมสนับสนนุ 
ลักษณะโครงการ กิจกรรม ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  งานบริหารทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์  นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล และนางพรชนัน  ขยันการ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การวางแผน สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งการจัดเตรียมสื่อและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งจำเป็นเพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรงจากการอยู่ร่วมกัน ส่งเสริมความเป็นอิสระ การตัดสินใจ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการควบคุมตนเอง รวมถึงการค้นพบโดยการเล่น นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้เด็ก มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความสนุกสนาน และปลอดภัย  การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัยควรมี
พ้ืนที่สำหรับมุมต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย มีความสัมพันธ์กับหน่วยการเรียน และเปิดโอกาสให้เด็ก
ทำงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งในปีที่ผ่านมาการจัดมุมประสบการณ์และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก
ปฐมวัยมีการพัฒนาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และยังมีความจำเป็นในการพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน การจัดมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ เครื่องเล่นตามมุม เครื่องเล่นสนาม ฯลฯ ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัยจึงควรมีการดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน 

๒.๒ เพ่ือจัดแหล่งเรียนรู้และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย 
๒.๓ เพ่ือพัฒนาห้องทำการศูนย์เครือข่ายวิชาการปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ  
  ๓.๑.๑ ห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๑๖ ห้อง มีสื่อและครุภัณฑ์สำหรับจัดมุม  
ประสบการณ์  
 ๓.๑.๒ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารเรียนอนุบาล 
 ๓.๑.๓ ปรับปรุงศูนย์เครือข่ายวิชาการปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 
 
 
 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ ห้องเรียนชั้นอนุบาลทุกห้องเรียนมีสื่อและครุภัณฑ์ในมุมประสบการณ์ที่ได้มาตรฐาน  
 ๓.๒.๒ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนอนุบาลที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 



๙๒ 
 

ของเด็กปฐมวัย 
 ๓.๒.๓ โรงเรียนมีศูนย์เครือข่ายวิชาการปฐมวัยที่เหมาะสมสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ  
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
๒ 
 
๓ 
 
๔ 
๕ 
๖ 

ประชุมร่วมกันศึกษาผลการดำเนินกิจกรรม
ในปีที่ผ่านมาและพิจารณาความจำเป็น
เร่งด่วนที่ต้องพัฒนา  
จัดซื้อสื่อและครุภัณฑ์ภายในห้องเรียน   
๑๖ ห้องเรียน  
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกอาคารเรียนอนุบาล 
ปรับปรุงห้องศูนย์เครือข่ายวิชาการปฐมวัย  
ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานและสรุป รายงานผล 

ภายใน ต.ค.๖๔ 
 
 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๕ 
    
ต.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๕ 
    
ต.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๕ 
มี.ค.๖๕ และก.ย.๖๕ 
ภายใน ก.ย. ๖๕ 

นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์  
นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล  
นางพรชนัน  ขยันการ 
และคณะกรรมการ  

 

หมายเหตุ :  ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
งบ

บุคลากร 
งบดำเนินงาน งบ

ลงทุน 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ 
 

กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อสื่อและ
ครุภัณฑ์ห้องเรียนสำหรับ     
มุมประสบการณ์   

- 
 

 

- 
 

- 
 

๘๔,๐๐๐ 
 

- 
 

๘๔,๐๐๐ 
 

๒ 
 

กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้  สภาพแวดล้อม
ภายในอาคารเรียนอนุบาล   

- 
 

- 
 

- 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๓ กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศูนย์
เครือข่ายวิชาการปฐมวัย 

- 
 

- 
 

- 
 

๓๐,๐๐๐ - 
 

๓๐,๐๐๐ 

 รวม - - - ๕๑๔,๐๐๐ - ๕๑๔,๐๐๐ 
 

หมายเหตุ  : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 



๙๓ 
 

ผลผลิต  
๑. ห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ มีมุมประสบการณ์
พ้ืนฐานอย่างน้อย ๔ มุม 
๒. แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมได้รับการพัฒนาให้
เหมาะสม 
๓.  ศูนย์ครือข่ายวิชาการปฐมวัย มีความเหมาะสมในการ
ให้บริการแก่ครูปฐมวัยในโรงเรียนและครูในเครือข่าย  

 
- ตรวจสอบสภาพจริง 
 
- ตรวจสอบสภาพจริง 
- สอบถาม  
- ตรวจสอบเอกสาร 

 
- รายการสื่อห้องเรียน   
- รายการครุภัณฑ์  
- บันทึกการจัดซื้อ  
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ 
๑. ห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ มีบรรยากาศที่ดี  
เหมาะสม ได้มาตรฐาน   
๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย 
๓. ศูนย์ครือข่ายวิชาการปฐมวัย มีความเหมาะสมในการ
ให้บริการแก่ครูปฐมวัยในโรงเรียนและครูในเครือข่าย  

 
- ตรวจสอบสภาพจริง 
 
- ตรวจสอบสภาพจริง 
 
- ตรวจสอบสภาพจริง 
 

 
แบบประเมิน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ได้มาตรฐาน และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.14 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์องค์กร   
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑.  ๒. ๓. ๔. ๕. ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.  ๒. ๓. ๔. ๕.  



๙๔ 
 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่ ๒ 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
        กิจกรรมหลัก         กิจกรรมรอง      กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล, นางสาวนิสารัตน์ สุดใจ, นางสาวนริศรา มิ่งขวัญ 

นางสาวหทัยชนก คิ้วดวงตา  และนางสาวสิริกานต์  กิติ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 อัตลักษณ์ของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลเขียงใหม่คือ “ลูกชาวบัวเป็นผู้นำที่มีบุคลิกภาพสง่างาม” การปลูกฝัง
บุคลิกภาพดังกล่าวนั้นควรเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรัก
องค์กรโดยผ่านกิจกรรมวิถีชาวบัวหลายรูปแบบสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
นักเรียนมีความเป็นผู้นำมีจิตสำนึกผูกพันและภาคภูมิใจในโรงเรียน ด้วยเหตุนี้จึงควรดำเนินการจัดกิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกรักองค์กรต่อเนื่อง 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนปฐมวัยมีจิตสำนึกผูกพันและภาคภูมิใจในสถาบัน 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนปฐมวัยได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิถีชาวบัว 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ทุกคนร่วมกิจกรรมวิถีชาวบัว 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ 
 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 

ประชุมร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงาน และ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม 
 
 

ภายใน ต.ค. ๖๓ 
 
 
 

นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล
นางสาวนิสารัตน์ สุดใจ  
นางสาวนริศรา มิ่งขวัญ 
นางสาวหทัยชนก คิ้วดวงตา   

๔. ระยะเวลาดำเนินการ (ต่อ) 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 



๙๕ 
 

 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
๔ 

 
 
กำหนดกิจกรรมประชุมวางแผนปฏิบัติงาน  
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
ดำเนินกิจกรรม 
๓.๑ ลูกชาวบัวผู้สง่างาม 
๓.๒ รับน้องสู่อ้อมใจ 
๓.๓ ไหว้สาปู่จาพระธาตุ 
๓.๔ วันบัวน้อยผลิบาน 
๓.๕ วันสูมาคารวะ 
 
ประเมินผล จัดทำรายงาน 

 

 
 
ภายใน พ.ย. ๖๔ 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๕ 
ภายใน มิ.ย. ๖๕ 
ภายใน ก.ค.๖๕ 
ภายใน มี.ค. ๖๕ 
ภายใน มี.ค. ๖๕ 
 
 
มี.ค. ๖๕และ ก.ย. ๖๕ 

 

นางสาวสิริกานต์  กิติ 
และคณะครูปฐมวัย 
นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล
นางสาวนิสารัตน์ สุดใจ  
นางสาวนริศรา มิ่งขวัญ 
นางสาวหทัยชนก คิ้วดวงตา  
 นางสาวสิริกานต์  กิติ 
และคณะครูปฐมวัย 
 
นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล
นางสาวนิสารัตน์ สุดใจ  
นางสาวนริศรา มิ่งขวัญ 
นางสาวหทัยชนก คิ้วดวงตา 
  นางสาวสิริกานต์  กิติ 
และคณะครูปฐมวัย 
นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล
นางสาวนิสารัตน์ สุดใจ  
นางสาวนริศรา มิ่งขวัญ 
นางสาวสิริกานต์  กิติ 
นางสาวหทัยชนก คิ้วดวงตา   

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
งบ

บุคลากร 
งบดำเนินงาน งบ 

ลงทุน 
 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ กิจกรรมที่ ๑ ลูกชาวบัวผู้สง่างาม 

- จัดซื้ออุปกรณ์ และฝึกผู้นำเชียร์ 
   ๗,๕๐๐  ๗,๕๐๐ 

๒ กิจกรรมที่ ๒ รับน้องสู่อ้อมใจ 
จดัทำของขวัญรับน้อง 

   ๙,๐๐๐  ๙,๐๐๐ 

๓ กิจกรรมที่ ๓ ไหว้สาปู่จาพระธาตุ 
- เตรียมดอกบัว ตกแต่งต้นผ้าป่า 

   ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐ 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 
 
  เงินงบประมาณ 



๙๖ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน งบ 
ลงทุน 

 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

๔ กิจกรรมที่ ๔ วันบัวน้อยผลิบาน 
- จัดทำใบประกาศฯ ของที่ระลึก 
- จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่ง 

  ๔๐,๐๐๐   ๔๐,๐๐๐ 

๕ กิจกรรมที่ ๕ วันสูมาคารวะ 
- จัดเตรียมสถานที่ / เจดีย์ทราย 
  ของดำหัว / ตุง / ดอกไม้ 

  ๘,๐๐๐   ๘,๐๐๐ 

 รวม   ๔๘,๐๐๐ ๒๐,๕๐๐  ๖๘,๕๐๐ 
 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต 
๑ นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีจิตสำนึกผูกพันและ
ภาคภูมิใจในสถาบัน 
๒ นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
ตามวิถีชาวบัว 

- ตรวจสอบเอกสาร 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบบันทึก 
- ภาพถ่าย 

- แบบประเมิน
กิจกรรม 

ผลลัพธ์ 
๑. ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ โรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิถีชาวบัว 
๒. ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ โรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

- ตรวจสอบเอกสาร 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบบันทึก 
- ภาพถ่าย 
- แบบประเมิน
กิจกรรม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความเป็นผู้นำ และรักสถาบัน 
 
 
 
1.15 กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือน้องอนุบาล 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒. ๓. ๔.   ๕.  ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑. ๒. ๓.  ๔. ๕.  



๙๗ 
 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่     
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

 กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    วิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว นางนงนุช เงินท๊อก  นางฐิติรัตน์  นาคทรัพย์ 

นางสาวสุมารินทร์ สุวรรณคร นายจารุวัฒน์ นามหาญ  นายกฬีฏิวรรษ ปัญญามณี 
  
1 หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและให้เด็กปฐมวัยได้มีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางฝ่ายปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือน้องอนุบาลมาอย่างต่อเนื่อง 
จากการประเมินกิจกรรม โรงเรียนสวยด้วยมือน้องอนุบาลในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ปรากฏว่าการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้  นักเรียนทุกห้องทำหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียน และนักเรียนมีความ
รับผิดชอบในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แต่เนื่องจากการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่เด็ก
ปฐมวัยนั้นจะต้องสอนให้เห็นคุณค่าและลงมือฝึกปฏิบัติติอย่างต่อเนื่องจึงจะพัฒนาเป็นนิสัยเมื่อเด็กโตขึ้น ดังนั้นจึง
ควรมีการดำเนินกิจกรรมนี้ต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 
 2.2 เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงาน และทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ 

 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ  
 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ทุกห้องเรียนทำกิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือน้องอนุบาล 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ร้อยละ ๙๐  มีความรับผิดชอบในการทำงานและทำงานร่วมกับ 
ผู้อื่นได้  
 
 
 
 
 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรมและการดำเนินงาน 



๙๘ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมร่วมกันศึกษาผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
และประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงกิจกรรม 

 

 ต.ค. ๖๔ 
 

 
นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว  
นางนงนุช เงินท๊อก 
นางสาวนัยนา  เลปนานนท์ 
นางสาวสุมารินทร์ สุวรรณคร 
นายจารุวัฒน์ นามหาญ   
นายกีฬฏิวรรษ ปัญญามณี 
และครูประจำชั้นทุกคน 
 

๒ ดำเนินกิจกรรม 
๒.๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด 
     และต้นไม้สำหรับจัดสวน 
๒.๒  จัดสวนสวยหน้าห้องเรียน / ในอาคาร   
และจดัตกแต่งสวนหย่อมบริเวณเวทีหนูน้อย คนเก่ง 
๒.๓  กิจกรรมหนูรักษ์โรงเรียน / ห้องเรียน 

 มี.ค. ๖๕ 
 
 
 พ.ค. ๖๕ 
 
ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ 
 

๓ นิเทศ กำกับติดตาม  ก.ย.๖๕ 

๔ ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานผล ก.ย.๖๕ 

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม  

งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน งบลงทุน 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมที่ ๑  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การทำความสะอาด 

   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 กิจกรรมที่ ๒  สวนสวย 
 จัดสวนหน้าห้องเรียน / ในอาคาร  
 จัดตกแต่งสวนหย่อมบริเวณเวทีหนู
น้อยคนเก่ง 

   ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 
 



๙๙ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม  

งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน งบลงทุน 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมที่ ๓  หนูรักษ์โรงเรียน 
1. จัดกลุ่มนักเรียน  ทำความ

สะอาด  ห้องเรียน ดูแลสวนสวย 
2. ทำความสะอาดลานจามจุรี  

       ดูแลต้นไม้ /ไม้ประดับ 

   ๑๐๐๐  ๑๐๐๐ 

รวม     ๓๖,๐๐๐  ๓๖,๐๐๐ 

 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต 
๑.ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ที่ทำกิจกรรม   
   หนูรักษ์โรงเรียน 
๒.จำนวนห้องเรียนที่มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  
   โดยนักเรียนมีส่วนร่วม  
๓.ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ที่มีความ 
   รับผิดชอบในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- ดูจากสภาพจริง 
-ตรวจสอบเอกสาร 
-สังเกตพฤติกรรม 
-ตรวจสอบเอกสาร 

 
 

-ภาพถ่าย 
-รายงานสรุปผล
การประเมิน
ห้องเรียน 

ผลลัพธ์ 
       นักเรียนชั้นอนุบาล ๒  และ  ๓ ทำกิจกรรมอย่างมีทักษะการทำงาน มี
จิตสำนึกในการดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน ห้องเรียนปฐมวัย 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีมาตรฐาน  

 
 การสังเกต 
 

   สมุดบันทึกการ
ทากิจกรรมของ
โครงการ 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนปฐมวัยได้ฝึกทักษะการทำงาน มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน 
ห้องเรียนปฐมวัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีมาตรฐาน  
 
 
1.16 กิจกรรมส่งเสริมเติมเต็มเด็กปฐมวัย (พัฒนาผู้เรียน) 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑.  ๒.  ๓. ๔. ๕. ๖.  



๑๐๐ 
 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.  ๒. ๓. ๔. ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.   มาตรฐานที่ ๑ และ มาตรฐานที่ ๓  
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
   กิจกรรมหลัก  กิจกรรมรอง       กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  บริหารวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาวิตรี ใบอุบล นางพรชนัน ขยันการ และนางนงนุช  เงินท๊อก 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ คือ การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และการอยู่ 

ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เป็นพลโลกท่ีดี ดังนั้นการวางความพร้อมพ้ืนฐานในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว  และการ
ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมที่ จะเรียนรู้ ได้เต็มตาม
ศักยภาพของตน จากประสบการณ์ตรง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ การเข้าค่ายกลางวัน เป็นกิจกรรม รูปแบบหนึ่งที่
ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองตามศักยภาพ และเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ ไปสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน  การทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่แนวการจัดประสบการณ์ระบุไว้ในหลักสูตร เพราะช่วยให้เด็กเกิด
ความสนใจ กระตือรือร้น ที่เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว และสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ ผลการ ดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้ไปทัศนศึกษา ดังนั้ นจึงควรมีการจัดกิจกรรมนี้
ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  ด้านปริมาณ 
 ๓.๑.๑ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ทุกห้องเรียนไปทัศนศึกษา ๒ - ๓ ครั้ง/ภาคเรียน 
 ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองใน
ระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป 
 
 
 
 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ  
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 



๑๐๑ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. 
 
๒. 
 
๓. 
 
 
 
๔. 
 
 
 
๕. 

ประชุมทบทวนการดำเนินกิจกรรม    
แหล่งเรียนรู้  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 
ปฏิบัติตาม กิจกรรมที่กำหนดไว้ 
   ๓.๑ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
    
  
ติดตามการดำเนินกิจกรรม และ
ประเมินผล 
 
 
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและ
ประเมินและสรุปกิจกรรม 

ต.ค. ๖๔ 
 

ต.ค. ๖๔ 
 
ต.ค.๖๔   – ก.ย.๖๕ 

ภายใน ก.พ. ๖๕ 
 
 

ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 
 
 
 

มี.ค. ๖๕ และ ก.ย.๖๕ 
 

นางสาวสาวิตรี ใบอุบล    
นางพรชนัน ขยัยการ    
นางนงนุช เงินท๊อกและ
คณะกรรมการ  
นางสาวสาวิตรี ใบอุบล    
นางพรชนัน ขยัยการ    
นางนงนุช เงินท๊อกและ
คณะกรรมการ  
นางสาวสาวิตรี ใบอุบล    
นางพรชนัน ขยัยการ    
นางนงนุช เงินท๊อกและ
คณะกรรมการ  
นางสาวสาวิตรี ใบอุบล    
นางพรชนัน ขยัยการ    
นางนงนุช เงินท๊อกและ
คณะกรรมการ  

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
งบ

บุคลากร 
งบดำเนินงาน งบ

ลงทุน 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑. กิจกรรมที่ ๑ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้อง

กับหน่วยการเรียนรู้ / โครงงาน เช่น สวนสัตว์
เชียงใหม่พิพิธภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ /พิพิธภัณฑ์ผ้า
ล้านนา สวนไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์หัตถกรรม
บ้านบ่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ 

      

๑๙๕,๒๒๐ 

  

๑,๐๐๐ 

 

  

๑๙๖,๒๒๐ 

                    รวม    ๑๙๕,๒๒๐ ๑,๐๐๐  ๑๙๖,๒๒๐ 

 
หมายเหตุ  : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
6. การประเมินผล 
 



๑๐๒ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต 
 ๑. ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ที่ร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษา  

ผลลัพธ์ 
   ๑. ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓  มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป 
    

 
- ตรวจสอบจำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
- สังเกตพฤติกรรม 

 
- ใบลงทะเบียนนักเรียน 
  เข้าร่วมกิจกรรม 
- บันทึกการเรียนรู้ 
 
- แบบประเมินพัฒนาการ 
 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑๗ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรปฐมวัย 



๑๐๓ 
 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑.  ๒. ๓. ๔. ๕. ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.  ๒. ๓. ๔. ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่ ๕      
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

 กิจกรรมหลัก          กิจกรรมรอง          กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    บุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนงนุช  เงินท๊อก  นางสาวนริศรา  มิ่งขวัญ  นางสาวอัญชิษกาญจน์ โพธิ์ศรี   

นางสาวณัฐพร สาทิสกุล และนางสาวสิริกานต์ กิติ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายการพัฒนาและปฏิรูปการการศึกษา การพัฒนาบุคลากรเป็นอีกหนึ่งในประเด็นการพัฒนา 
ปฏิรูปประเทศที่สำคัญซึ่งตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 -2580) โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้และบูรณา
การในการทำงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้น 
ให้กำลังคนมีสมรรถนะสูง มีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัย ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและยึดมั่นใน
คุณธรรม รวมถึงพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับให้มีขีดความสามารถสูง มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ 
 ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรครูปฐมวัยจึงต้องมีกระบวนการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย 
เพ่ือนำสู่การพัฒนาเด็กโดยองค์รวมทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์/จิตใจ ด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงด้าน
สติปัญญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูในระดับปฐมวัยจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือนำ
ความรู้และทักษะที่ได้ มาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวัยในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้ครูปฐมวัยได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสถานศึกษา 
๒.๒ เพ่ือให้ครูปฐมวัยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาปรับใช้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 ครูปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสถานศึกษา 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ครูปฐมวัยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาปรับใช้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนจนถึงการให้ครูปฐมวัยมีนวัตกรรมหรือ Best Practice และนำเสนอผลงานได้ 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 



๑๐๔ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุม คณะครูฝ่ายปฐมวัยร่วมกันพิจารณาผลการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  วางแผนการ
พัฒนาบุคลากร      ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดไว้   

ภายใน ต.ค. ๖๔ นางนงนุช  เงินท๊อก    
นางสาวนริศรา  มิ่งขวัญ     
นางสาวอัญชิษกาญจน์ โพธิ์ศรี     
นางสาวณัฐพร สาทิสกุล
นางสาวสิริกานต์ กิติ 

๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
๔ 

ดำเนินกิจกรรม 
      ๒.๑ การจัดอบรมโครงการเสริมศักยภาพครูปฐมวัย
สู่ครูมืออาชีพตามวิถีใหม่ ทันสมัย ในยุคnew normal 
 
      ๒.๒ คณะครูเข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือมาขยายผล 
 
      ๒.๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC 
 
      ๒.๔ การศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กับ
โรงเรียนอนุบาลที่มีความโดดเดน่ในประเทศและต่างประเทศ 
 
การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน 
 
สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล 

 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 

 
 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
 
 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
 
 
 
มี.ค.๖๕ –ก.ย. ๖๕ 
 
ภายใน ก.ย ๖๕ 

 
นางนงนุช  เงินท๊อก    
นางสาวนริศรา  มิ่งขวัญ     
นางสาวอัญชิษกาญจน์ โพธิ์ศรี     
นางสาวณัฐพร สาทิสกุล
นางสาวสิริกานต์ กิติ 
 
 

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ  



๑๐๕ 
 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ งบ

ลงทุน 
๑ การจัดอบรมโครงการเสริมศักยภาพครู

ปฐมวัยสู่ครูมืออาชีพตามวิถีใหม่ 
ทันสมัย ในยุคnew normal  
(เชิญวิทยากรภายนอก) 
- ค่าตอบแทน 
- อาหารว่าง/อาหารกลางวัน 
- เอกสารการอบรม 

  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

๒ เข้ารับการอบรมภายนอก 
- ค่าลงทะเบียน  
- ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง 

  ๕๐,๐๐๐   ๕๐,๐๐๐ 

๓ กิจกรรม กลุ่ม PLC   ๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 
๔ การศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดู

งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กับโรงเรียน
อนุบาลที่มีความโดดเด่นในประเทศและ
ต่างประเทศ 

  ๕๐,๐๐๐   ๕๐,๐๐๐ 

๔ การจัดทำเอกสารรวบรวมความรู้สู่
เส้นทางวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น  

  ๕,๐๐๐ ๑,๐๐๐  ๖,๐๐๐ 

 รวม   ๑๑๓,๐๐๐ ๘,๐๐๐  ๑๒๑,๐๐๐ 



๑๐๖ 
 

๑. ร้อยละของครูปฐมวัยที่ได้เข้ารับการอบรม/พัฒนา
ตามกิจกรรมที่กำหนด 

ตรวจสอบเอกสาร  
การสอบถาม 

วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 

๒. ร้อยละของครูปฐมวัยที่ใช้นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ 

การจัดกิจกรรมการ
นำเสนอ 

รายงานผลการพัฒนา
ตนเอง (SAR) 

๓.ร้อยละของครูปฐมวัยที่มีผลงานที่ดี การจัดกิจกรรมการ
นำเสนอ 

รายงาน BEST 
PRACTICE 
แบบประเมินการจัด
กิจกรรม 

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ครูปฐมวัยทุกคนเป็นครูผู้นำด้านปฐมวัย  มีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  มาตรฐานสถานศึกษาและ
เป็นครูที่มีความรู้จากการพัฒนามาใช้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.18 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย LMEP  
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑.  ๒.  ๓. ๔. ๕. ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.  ๒.  ๓. ๔. ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.     



๑๐๗ 
 

สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล นางสาวนริศรา  มิ่งขวัญ 

นางสุวรรณกร หน่อแก้ว และนางสาวอัณชิษกาญจน์ โพธิ์ศรี 
 
                                
๑. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยขับเคลื่อนการศึกษาตามแผนงานการจัดตั้ง ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยการ
ปฏิรูปการจัดการศึกษาในด้านการปรับปรุงเชิงปริมาณ คือการขยายโอกาสทางการศึกษาและการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับโรงเรียนชั้นนำที่มีความ
พร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารด้วยระบบคุณภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็น
พลโลก  มีการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดรับกับโรงเรียน
มาตรฐานสากล และกำหนดจุดเน้นเพ่ิมเติม คือ การสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา เพราะคุณลักษณะเด็กไทยใน
ประชาคมอาเซียน จะต้องมีความรู้ และมีทักษะการคิดอย่างมี เหตุผล มีทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารสองทาง 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และทำงานอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมได้  
โรงเรียนได้เปิดมีโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ จัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพ่ิมเติม
ให้แก่ผู้เรียน ขึ้นในระดับประถมศึกษา ผลการดำเนินการเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง  จากการสำรวจความคิดเห็น
ของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่จะเข้าเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๕  เห็นว่าโรงเรียนควรเปิด
การเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานด้านภาษาจีนในระดับปฐมวัย เพ่ือส่งต่อข้ึนไปในระดับประถมศึกษา   
 จากความต้องการของผู้ปกครองและความสำคัญของการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานด้านภาษา (ภาษาจีน) 
ดังนั้นจึงมีโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยขึ้น  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่   
 ๒.๒ เพ่ือวางความพร้อมขั้นพ้ืนฐานทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้แก่เด็กปฐมวัย  
 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 ๓.๑.๑ นักเรียนในโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล
ปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ห้องเรียนๆละ ๒๒ คน รวม ๔๔ คน 



๑๐๘ 
 

  ๓.๑.๒ นักเรียนในโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล
ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ห้องเรียนๆ ละ ๒๕ คน รวม ๕๐ คน  
 ๓..๒ ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยในระดับดีมากข้ึนไป  
 ๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะการสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษในระดับดี 
 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ  
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
  ๑ 
 
 
  ๒  
  ๓ 
 
 
 
   
 ๔ 
 
 
 
 

ศึกษานโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาและ
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
จัดทำโครงการและนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร การดำเนินงาน
ประชุมผู้รับผิดชอบ พิจารณาครูผู้สอน การ
ปรับปรุงห้องเรียน จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้    
พัฒนาห้องเรียน 
ดำเนินงานตามโครงการ  
๔.๑ กิจกรรมจัดการเรียนรู้ 
     - การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
       การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล 
       เชียงใหม่  
- เตรียมความพ้ืนฐาน ภาษาจีนและ

ภาษาอังกฤษ   
- จินตคณิต 
- เทควันโด 
- เปียโน 

ต.ค. ๖๔ 
 
 

ต.ค. ๖๔ 
ต.ค. ๖๔ 

 
 
 

 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

 
 
 
 

นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล 
นางสาวนริศรา  มิ่งขวัญ 
นางสุวรรณกร หน่อแก้ว 
นางสาวอัณชิษกาญจน์ โพธิ์
ศรี ครูต่างชาติ (ภาษาจีน
และภาษาอังกฤษ) 
 
 

4. ระยะเวลาดำเนินการ (ต่อ) 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

   - ว่ายน้ำและทักษะการเคลื่อนไหว    



๑๐๙ 
 

๕ 
 
 
๖ 
 
 
 
 
๗ 

 

๔.๒ กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอน 
    ๔.๒.๑ ศึกษาดูงาน 
    ๔.๒.๒ อบรม / สัมมนา   
๔.๓ กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  สื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน  แบบฝึกหัด เอกสาร
เสริม คู่มือการสอนภาษาจีน 
๔.๔ กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนและการจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ  
จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพภาษาจีน 
ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม 
ประเมินโครงการและสรุปรายงาน 

 
 
 
 
 

 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

(วันตรุษจีน) 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  
รวม งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 ๑ 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
๒ 
 

กิจกรรมที่๑. กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
๑.๑ ค่าจ้างครูจีน  ๒  คน 
จำนวน ๑๒ เดือน  
๑.๒ ค่าจ้างครู
ต่างประเทศ   
๒ คน  จำนวน ๑๒ เดือน  
๑.๓ การเรียนจินตคณิต  
กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
 ๒.๑ ศึกษาดูงาน อบรม 
ครู ในโครงการ LMAP 

 
 

๖๙๓,๐๐๐ 
 
   

๖๙๓,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 

 
 

๖๙๓,๐๐๐ 
 

๖๙๓,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๑๓,๐๐๐ 
 
 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 
 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  
รวม งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 



๑๑๐ 
 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   

  
๓ 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
๔ 
 
 
 
๕ 

กิจกรรมที่ ๓ 
กิจกรรมพัฒนา
ห้องเรียน 
๓.๑ จัดหาสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของ
เล่น การจัดมุม
ประสบการณ์ เอกสาร
เสริม/  แบบฝึกหัด /
คู่มือครู พรินเตอร์ ไมล์
ลอยนำเสนองาน ฯลฯ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า
ชั้นเรียน จัด
สภาพแวดล้อมใน  
โครงการ 
กิจกรรมที่ ๔ 
สรุปผลการประเมินและ
จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๕ 
เปิดโลกกว้างแดนมังกร 
 (วันตรุษจีน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๖๕,๐๐๐ 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
 

 
๑๖๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

 
๑๕,๐๐๐ 

 รวม ๑,๔๔๖,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - ๑๘๔,๐๐๐ - ๑,๖๔๐,๐๐๐ 

 
หมายเหตุ  : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 



๑๑๑ 
 

ผลผลิต 
๑. นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้รับการเตรียมความ
พร้อมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่   
๒. นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีความพร้อมข้ัน
พ้ืนฐานทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  

- ตรวจสอบเอกสาร 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบบันทึก 
- ภาพถ่าย 
- แบบประเมิน
กิจกรรม 

ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับดีมากข้ึนไป  
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีทักษะการสื่อสารภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษในระดับดี 

- ตรวจสอบเอกสาร 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบบันทึก 
- ภาพถ่าย 
- แบบประเมิน
กิจกรรม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนปฐมวัยมีความพร้อมพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถใช้ภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆในการสื่อสารได้ตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.19 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.     ข้อที่  ๑. ๒.๓. ๔. ๕. ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑. ๒.๓. ๔. ๕.  



๑๑๒ 
 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.   มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ ๓   
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
              กิจกรรมหลัก     กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรชนัน  ขยันการ นางสุทธิกานต์ พลสิทธิ์  นางฐิติรัตน์  นาคทรัพย์และ   

นางสาวนิสารัตน์  สุดใจ   
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้ดำเนินการเตรียมเด็ กให้มีความพร้อมพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  ตามที่มาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย  จากการประเมินกิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย ที่ดำเนินงานมาในปีการศึกษา ๒๕๖๒  พบว่ากิจกรรม
บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๑๐๐ มีความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
สามารถประเมินความพร้อมเข้าเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program – EP ) และโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (Math & Science Enrichment Program – MSEP) ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้อย่างมี
คุณภาพ  ดังนั้นจึงควรดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนปฐมวัย  
 ๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการแก่นักเรียนปฐมวัย  
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
 ๓.๑.๑ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้อง  ๒/๕-๒/๖ และ นักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ ๓ ห้อง ๓/๕ -๓ /๖ 
จำนวน ๔ ห้องเรียน ได้รับการจัดประสบการณ์และส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 ๓.๑.๒ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้อง  ๒/๕-๒/๖ และ นักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ ๓ ห้อง ๓/๕ -๓ /๖ 
จำนวน ๔ ห้องเรียน ทำกิจกรรมเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการ 
 
 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้อง  ๒/๕-๒/๖ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ห้อง ๓/๕ -๓ /๖ ร้อยละ ๘๕ มี
ความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ในระดับด ี



๑๑๓ 
 

 ๓.๒.๒ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้อง  ๒/๕-๒/๖  ชั้นอนุบาลปี ที่ ๓ ห้อง ๓/๕ -๓ /๖ รอ้ยละ ๘๕ มี
ความพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   
 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 

 
 

๒. 
๓. 
 
 

๔.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุม ศึกษาผลการดำเนินกิจกรรมและการพัฒนากิจกรรม 
/แนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้  กำหนดรูปแบบ
การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องเรียน   โครงการคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์   
จัดทำโครงการและนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร การดำเนินงานประชุม
ผู้รับผิดชอบ  พิจารณาครูผู้สอน  การปรับปรุงห้องเรียน จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้ 
ดำเนินงานตามโครงการ 
๔.๑ การจัดการเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
   - กิจกรรมสะเต็มศึกษา  
   - กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
   - กิจกรรมสนุกคิดนักวิทยาศาสตร์น้อย 
   - กิจกรรมโครงงาน 
  เสริมศักยภาพด้านวิชาการ   
   - กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์น้อย 
   - กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
   - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
   - จินตคณิต 
   - ภาษาอังกฤษ 

ภายใน ต.ค. ๖๔ 
 
 
 
ภายใน ต.ค. ๖๔ 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๕ 
 

 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพรชนัน   ขยันการ 
และครูประชั้นอนุบาลปีที่ 
๒ และ ๓ ห้อง ๕ - ๖ 
 
นางพรชนัน  ขยันการ 
และครูประชั้นอนุบาลปีที่ 
๒ และ ๓ ห้อง ๕ – ๖ 

 
ครูประชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
และ ๓ ห้อง ๕ - ๖  
ครูประชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
และ ๓ ห้อง ๕ - ๖  
ครูประชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
และ ๓ ห้อง ๕ - ๖  
 
 
 
สถาบันการสอนคณิตศาสตร์ 
ครูต่างประเทศ 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน (ต่อ) 
 



๑๑๔ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕. 
 

๖ 
 

   - เทควันโด 
   - เปียโน 
   - ว่ายน้ำและทักษะการเคลื่อนไหว 
 
๔.๒ กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอน 
   - ศึกษาดูงาน / อบรม / สัมมนา 
 
๔.๓ กิจกรรมจัดซื้อสื่อ /อุปกรณ์/ วัสดุ /ครุภัณฑ์ประจำ 
ห้องเรียน/เอกสารเสริม/คู่มือการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
 
 
นิเทศติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
 
ประเมินโครงการและสรุปรายงาน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๕ 
 
ภายใน ก.ย. ๖๕ 
 

ครูเทควันโด 
ครูดนตรี 
ครูพลศึกษา 
 
นางพรชนัน  ขยันการ 
และคณะกรรมการ  
 
นางพรชนัน  ขยันการ 
และคณะกรรมการ  
 
 
 
นางพรชนัน  ขยันการ 
และคณะกรรมการ  
นางพรชนัน  ขยันการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 



๑๑๕ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  
งบ

บุคลากร 
งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
๑ กิจกรรมที่ ๑    

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
๑.๑ กิจกรรมสะเต็มศึกษา  
๑.๒ กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ 
๑.๓ กิจกรรมสนุกคิด
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
๑.๔ กิจกรรมโครงงานฯ        

 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐ 

 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐ 

๒ กิจกรรมที่  ๒  
การเสริมศักยภาพด้านวิชาการ 
๒.๑ กิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์น้อย 
๒.๒ กิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่ 
๒.๓ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  
๒.๔ จินตคณิต 
๒.๕ ภาษาอังกฤษ 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 

๖๐,๐๐๐ 
๓๖๐,๐๐๐ 

  

 
 
- 
 
- 
 

๒๔,๐๐๐ 
 
- 
- 
 

 
 
- 
 

๖,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
- 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 

๒,๒๐๐ 
 
- 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

๒๖,๒๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
๓๖๐,๐๐๐ 

 
๓ กิจกรรมที ่๓  

พัฒนาห้องเรียน ซ่อมแซม/ 
จัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์ประจำ 
ห้องเรียน 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
- 

 
๖๐,๐๐๐ 

 รวม ๔๒๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๙๗,๒๐๐ - ๕๔๗,๒๐๐ 
 
     หมายเหตุ  : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๖. การประเมินผล 
 



๑๑๖ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต 
๑. ห้องเรียน ๔ ห้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

 
- ตรวจสอบเอกสาร / สื่อ 
 

- ทะเบียนสื่อ  
- แผนการสอน  
-บันทึกผลหลังการสอน  

ผลลัพธ์ 
๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับดี  
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการ 
๓. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ในโปรแกรม MSEP 

 
-การทดสอบ 
 
-ตรวจสอบเอกสาร 
-ตรวจสอบเอกสาร 

 
-รายชื่อนักเรียนมาเรียน 
-รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการ
คัดเลือก 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนระดับปฐมวัย มีความพร้อมด้านวิชาการและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สำหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20 โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นภาษาอังกฤษ   
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑.  ๒.  ๓.  ๔. ๕.  ๖.  



๑๑๗ 
 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.  ๒. ๓.  ๔. ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.   มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ ๒ และ มาตรฐานที่ ๓ 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร  นางพิไลพร  กันไชยต๊ะ  
   นางสาวณัฐพร สาทิศกุล   และ นางสาวหทัยชนก คิ้วดวงตา 
                             
  
๑. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยขับเคลื่อนการศึกษาตามแผนงานการจัดตั้ง ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยการ
ปฏิรูปการจัดการศึกษาในด้านการปรับปรุงเชิงปริมาณ คือการขยายโอกาสทางการศึกษาและการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับโรงเรียนชั้นนำที่มีความ
พร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นกลุ่มโรงเรียนนำร่องที่มีการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารระบบคุณภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีศักยภาพ
เป็นพลโลก ดังนั้น ในแผนกลยุทธ์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จึงกำหนดกลยุทธ์ ในการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพ
การเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สอดรับกับโรงเรียนมาตรฐานสากล และกำหนดจุดเน้นเพ่ิมเติม คือ การ
สื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา เพราะคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน จะต้องมีความรู้ และมีทักษะการคิด
อย่างมีเหตุผล มีทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารสองทาง สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และทำงานอยู่ร่ วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมได้  การเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ให้แก่เด็ก
ปฐมวัยมีหลายแนวทาง  แต่แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  ซึ่งเป็นการสอนภาษาแบบองค์รวม ทั้งด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน  การเขียนและเด็กได้ใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีความหมาย โดยครูเจ้าของภาษา จึงมีความเหมาะสม
เพราะสอดคล้องกับวัย ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยและหลักการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย    
 จากความสำคัญของการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานด้านภาษา ในแผนกลยุทธ์ดังกล่าว และจากการ
ประเมินความสามารถทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษปีที่ผ่านมา นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดี 
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงควรดำเนินการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนโครงการ KMEP ได้รับการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนโครงการ KMEP สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆในการสื่อสารได้ 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 



๑๑๘ 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 

 ๓.๑.๑ นักเรียนในโครงการ KMEP ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๑๑๐ คน 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ความพร้อมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ในระดับดี 
 ๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับดี  
 ๓.๒.๓ ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมต่างๆของโปรแกรม KMEP ในระดับดี 
 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ  
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. 
 
  
  ๒.  
  
  ๓.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. 
๕. 

ประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัยร่วมกันพิจารณาผล
การดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณที่ผ่านมาและ
วางแผนการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดประชุม
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ  
ดำเนินงานตามโครงการ  
๓.๑ กิจกรรมจัดการเรียนรู้ 
๓.๒ กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอน เช่น ศึกษาดูงาน 
     เข้ารับการอบรม / สัมมนา ฯลฯ 
๓.๓ กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  สื่อ อุปกรณ์
เพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบ
ออนไลน์ /เอกสารเสริม/คู่มือต่างๆ  
๓.๔ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
๓.๕ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิด 
๓.๖ กิจกรรมค่าย KMEP 
๓.๗ กิจกรรม KMEP trip 
๓.๘ ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน  ๔ ห้องเรียน  
ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม 
ประเมินโครงการและสรุปรายงาน 

ภายใน ต.ค.๖๔ 
 
 

ภายใน ต.ค.๖๔ 
 
 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 
 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 
 
 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 
เม.ย. ๖๕ – พ.ค. ๖๕ 
ภายใน มี.ค. ๖๕ 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 
พ.ย. ๖๔ – มี.ค. ๖๕ 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 
มี.ค.๖๕ และ ก.ย. ๖๕ 

นางสาวสุมารินทร์   
และคณะกรรมการ          
 
นางสาวสุมารินทร์   
และคณะกรรมการ   
 
นางสาวสุมารินทร์ และครู KMEP 
นาง.สาวณัฐพร  นางสาวสุมารินทร์ 
และคณะกรรมการ                                                                
นางสาวสุมารินทร์ และครู  KMEP 
 
 
นางพิไลพรและครู  KMEP 
นางสาวสุมารินทร์ , นางสาวณัฐพร  
นางสาวสุมารินทร์และครู KMEP 
นางสาวหทัยชนก และครู KMEP 
นางสาวหทัยชนกและครู  KMEP 
นางสาวสุมารินทร์ และครู  KMEP 
นางสาวสุมารินทร์ และครู KMEP 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  เงินงบประมาณ  



๑๑๙ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบ
ลงทุน 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. 
 
 
๒.  
 
 
 
๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.  
 
๕. 
 
๖. 
๗.  
๘. 
๙. 
 

กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 
(จ้างครูต่างชาติ ๔ คน) 
กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 
 ศึกษาดูงาน / อบรม 
สัมมนาฯลฯ 
กิจกรรมจัดหาสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์/เอกสาร
เสริมต่างๆ /เครื่อง
ถ่ายเอกสารฯลฯ 
และวัสดุอุปกรณ์
สำหรับจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ เช่น 
กล้องอัดวิดีโอ / 
ไอแพดฯลฯ 
กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร 
กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิด 
กิจกรรมค่าย KMEP   
กิจกรรม KMEP trip 
จินตคณิต ปรับปรุง 
และพัฒนาห้องเรียน  

๑,๖๓๒,๐๐๐ 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

๖๐,๐๐๐ 
- 
 

- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

- 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

๑๕,๐๐๐ 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 

 
๓,๐๐๐ 

 
 
 

๑๖๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
- 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

๑,๖๓๒,๐๐๐ 
 

 
๑๓,๐๐๐ 

 
 
 

๑๖๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
 รวม ๑,๖๙๒,๐๐๐ - ๓๕,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐  ๑,๙๔๐,๐๐๐ 

 
หมายเหตุ  : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖. การประเมินผล 
 



๑๒๐ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต 
๑. ห้องเรียนโปรแกรม KMEP จัดกิจกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็น
ภาษาอังกฤษ 
๒. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่างๆของโปรแกรม KMEP  
 

- ตรวจเอกสาร 
- การประเมินตามสภาพจริง 
- สอบถาม  
 
 

-บัญชีรายชื่อ นักเรียนใน
โครงการ KMEP  
- เอกสารการประเมินผล /
อบ.๐๒ 
- แบบบันทึกการประเมินผล 
- แบบสอบถาม  
 

ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนโปรแกรม KMEP ร้อยละ ๘๐  
มีความพร้อมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ 
ในระดับดี 
๒. นักเรียนโปรแกรม KMEP ร้อยละ ๘๐ 
มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับดี 
๓. ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ พึงพอใจต่อ 
การจัดกิจกรรมต่างๆของโปรแกรม KMEP 
ในระดับดี 

- ตรวจเอกสาร 
- การประเมินตามสภาพจริง 
- สอบถาม  
 

-บัญชีรายชื่อ นักเรียนใน
โครงการ KMEP  
- เอกสารการประเมินผล /
อบ.๐๒ 
- แบบบันทึกการประเมินผล 
- แบบสอบถาม  
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนปฐมวัย ในโครงการ KMEP มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีความ
พร้อมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆในการสื่อสารได้ตามศักยภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

๑.21 กิจกรรมเทควันโด 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒.  ๓. ๔. ๕. ๖.  



๑๒๑ 
 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑. ๒.  ๓. ๔. ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.   มาตรฐานที่ ๑ และ มาตรฐานที่ ๓ 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา      
  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง               กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐพร สาทิสกุล  นางพิไลพร กันไชยต๊ะ  นายวันเฉลิม  รัดเกล้า  

และคณะครูปฐมวัย 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรข้อที่ ๕ คือ ผู้เรียนรู้จักชื่นชมและ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย การที่เด็กปฐมวัยจำเป็นต้องได้รับ การฝึกฝน
ทักษะในการเคลื่อนไหว เพ่ือให้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กแข็งแรงและอวัยวะทุกส่วนทำงานอย่างประสานสัมพันธ์กัน 
ซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองที่ควบคุมด้านการเคลื่อนไหว และส่งผลให้สมองส่วนอ่ืนๆ ทำงานเต็มศักยภาพ  
กิจกรรมการเคลื่อนไหวจึงมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก กิจกรรมเทควันโด เป็นกีฬา
ประเภทหนึ่ง ที่เด็กจะต้องมีการเคลื่อนไหวอวัยวะทุกส่วนของร่างกายให้สอดคล้องกัน  ดังนั้นจึงช่วยพัฒนาและ
เสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายให้เจริญเติบโตและแข็งแรง เด็กจะรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้   
 จากผลประเมินการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวและมีกล้ามเนื้อ
ใหญ่และเล็กแข็งแรง มีความกล้าแสดงออกทางการเคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมนี้
อย่างต่อเนื่อง  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรียนปฐมวัย   
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนปฐมวัยในด้านกีฬา (เทควันโด)  
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  ๒ และ ๓ ห้องเรียนพิเศษได้เรียนเทควันโด สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง   
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ ร้อยละ ๙๐ มีทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวในระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 
 
 
๔. ระยะเวลาดำเนินการกิจกรรมและการดำเนินงาน 
 



๑๒๒ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. 
 

 
 
๒. 
 
๓. 
 

๔. 
 

ประชุมร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงาน และ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเทควันโด 
 
จัดการเรียนการสอนเทควันโด 
 
ประเมินผลผู้เรียน ครั้งที่ ๑ และ ๒  
 
สรุปรายงานและประเมินกิจกรรม 

ภายใน ต.ค. ๖๔ 
 
 
 

ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
 
มี.ค. ๖๕ และ ก.ย. ๖๕ 

 
 ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๕ 

นางสาวณัฐพร สาทิสกุล  
นางพิไลพร กันไชยต๊ะ  
และคณะครูปฐมวัย 
 
นายวันเฉลิม  รัดเกล้า 
 
นายวันเฉลิม  รัดเกล้า 
 
นางสาวณัฐพร สาทิสกุล   

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ งบลงทุน รวม 

 
งบบุคลากร 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรมที่ ๑ : จัดการเรียนรู้  
๑.๑ จัดการเรียนการสอนเทควันโด 
(ค่าจ้างครูสอนเทควันโด ๒ คน)  
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 

 
 

๒๖๖,๐๐๐ 

 
 

 

 

 

 
 

๒๖๖,๐๐๐ 

๒. กิจกรรมที่ ๒ : ประเมินผล  
๒.๑ ประเมินผลผู้เรียน 
ประเมินกิจกรรมเทควันโดและ
รายงานผลการดำเนินการ 

  

   
 
 
 

 

 

 

รวม ๒๖๖,๐๐๐     ๒๖๖,๐๐๐ 

หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 

 
๖. การประเมินผล 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



๑๒๓ 
 

 นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัยและรักการออกกำลังกาย    
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.22 กิจกรรมสร้างความพร้อม เสริมความสุข 
สนองกลยทุธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑. ๒. ๓. ๔. ๕.  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓   
    ห้องเรียนพิเศษที่เรียนเทควันโด / ทำกิจกรรม 
    การเคลื่อนไหว  
๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะพ้ืนฐาน                 
    การเคลื่อนไหวในระดับ ๓ ขึ้นไป 
๓. จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการ 
    เคลื่อนไหว/เทควันโด  
    

- สังเกตพฤติกรรม 
 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- ตรวจสอบเอกสาร /  
  วุฒิบัตร /ภาพถ่าย   
  

-  บันทึกการสอน  
 
 
- แบบบันทึกพัฒนาการ 
- บันทึกหลังการสอน 
- แบบประเมิน  
  มาตรฐานการศึกษา 
  ระดับปฐมวัย 
- รายงานสรุปกิจกรรม 
   เทควันโด  



๑๒๔ 
 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่ ๑ และ ๓    
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

 กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    วิชาการ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวหทัยชนก คิ้วดวงตา นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล นางสาวนิสารัตน์ สุดใจ  

นางสาวนริศรา มิ่งขวัญ และนางสาวสาวิตรี ใบอุบล  
 
๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยส่วนใหญ่เกิดจากประสบการณ์ตรง ดังนั้นการวางความพร้อม
พ้ืนฐานในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว และการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตน ในการเปลี่ยนผ่านจากระดับชั้นอนุบาลสู่การศึกษาต่อใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นับเป็นช่วงเวลาที่ สำคัญในชีวิตและเป็นรอยเชื่อมต่อ(Transition) ที่ไม่ง่ายนักของเด็ก
ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ กิจกรรมใหม่อย่างมีความสุข ปราศจากความเครียด ไม่เป็นอุปสรรคที่
ขัดขวางการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 

การสร้างรอยเชื่อมต่อจากระดับอนุบาลสู่ประถมศึกษา จึงเป็นการทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพจิตใจสู่การยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกัน ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการที่เกิดขึ้นตามช่วงวัย โดยที่ครอบครัวต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน ท่ามกลางการ เลี้ยงดู พัฒนา
เด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ และให้เวลาที่เพียงพอกับเด็ก และโรงเรียนต้องมีการจัดการที่ดี เตรียม ความพร้อม
ให้กับเด็กอย่างเหมาะสม 

ด้วยปัจจัยดังกล่าว ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมค่ายกลางวัน (Day Camp)และ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้น ป.๑ เพ่ือให้เด็กได้รับพัฒนาการที่ดี ทั้งในเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน บรรยากาศที่
สร้างสรรค์ชวนให้เกิดการเรียนรู้ ตื่นเต้น และเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ประสบการณ์เพ่ือที่จะก้าวไปสู่สังคมและการเรียนรู้ในระดับต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

สำหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไป  
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ มีความม่ันใจในตนเอง กล้าแสดงออกและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

(กิจกรรมค่ายกลางวัน) 
 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ  
 ๓.๑.๑ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้น ป.๑ 



๑๒๕ 
 

๓.๑.๒ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายกลางวัน 
๓.๒ ด้านคุณภาพ 

 ๓.๒.๑ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามท่ีหลักสูตรกำหนด สำหรับการเรียนรู้ในระดับต่อไป 

 ๓.๒.๒ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๕ มีความม่ันใจในตนเอง กล้าแสดงออก และทำงาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ในระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป 

๔. ระยะเวลาดำเนินการ 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมทบทวนการดำเนินกิจกรรมค่ายกลางวัน ภายใน ต.ค. ๖๔ นางสาวหทัยชนก คิ้วดวงตา 
นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล 
นางสาวนิสารัตน์ สุดใจ 
นางสาวนริศรา มิ่งขวัญ 
นางสาวสาวิตรี ใบอุบล 
และครูปฐมวัย 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ต.ค. ๖๔ 
๓ ปฏิบัติตาม กิจกรรมที่กำหนดไว้ 

  - กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้น ป.๑ 
  - ค่ายกลางวัน 

 
ม.ค. - มี.ค ๖๕ 

ภายใน ก.พ. ๖๕ 
๔ ติดตามการดำเนินกิจกรรม และประเมินผล ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
๕ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและประเมิน

และสรุปกิจกรรม 
มี.ค. ๖๕ 

และ ก.ย. ๖๕ 

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

  งบประมาณ  



๑๒๖ 
 

ที ่ กิจกรรม  
งบบุคลากร 

งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กิจกรรมที่ ๑ : เตรียมความพร้อม
ก่อนขึ้น ป.๑ 
- กิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ เช่น จัดทำ
แบบฝึกทักษะความรู้เตรียมขึ้น ป.๑ 
ฯลฯ (จำนวน ๒๔๐ คนละ ๑ เล่ม 
เล่มละ ๑๐๐ บาท) 

  

 
 

๒๔,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 

  
 

๒๗,๐๐๐ 

๒ กิจกรรมที่ ๒ : ค่ายกลางวัน  
- กิจกรรมรูปแบบฐานการเรียนรู้ 
- จัดเตรียมสื่อ/อุปกรณท์ี่ใช้ในฐาน 
- จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่ง   

  

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

  
๒๑,๐๐๐ 

รวม    ๔๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  ๔๘,๐๐๐ 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต 
ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม

ก่อนขึ้น ป.๑ 
ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายกลางวัน 

 
- ตรวจสอบจำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ตรวจสอบจำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
- บันทึกการเรียนรู้ 
 
- ใบลงทะเบียน
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผลลัพธ์ 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียนต่อในชั้น ป.๑ 
ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ที่มีความม่ันใจในตนเอง 

กล้าแสดงออก และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ในระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป 

 
- สังเกตพฤติกรรม 

 
- ผลงาน (แบบฝึก
ทักษะ) 
- แบบประเมิน
พัฒนาการ 

 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 



๑๒๗ 
 

๗.๑ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกำหนด สำหรับการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นต่อไป  

๗.๒ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.  ๒.๓. ๔. ๕.  



๑๒๘ 
 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่  ๑ ๒ ๓  
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

  กิจกรรมหลัก  กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ    ใหม่ 
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุทธิกานต์ พลสิทธิ์ นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุลและนางพรชนัน  ขยันการ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ ตามพระราชปรารภ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่โรงเรียนที่จัดการศึกษาดีเด่น ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ คุณภาพเด็ก ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านที่ ๓ การบริหาร
และการจัดการ ด้านที่ ๔ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นโรงเรียน
หนึ่งซึ่งได้น้อมนำพระราชปรารภมาพิจารณาดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และถือ
เป็นภารกิจสำคัญที่ถือปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบัน และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา 2 
ครั้ง คือในปีการศึกษา 2558 และในปีการศึกษา 2561 และในปีการศึกษา 2564 นี้ ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่จะได้เข้าร่วมการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ต้องมีการดำเนินงานกำกับ 
ติดตาม ตามเกณฑ์การประเมินของการประกวดโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา   

ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการประเมิน การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องให้บุคลากรดำเนินงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะสามารถยกระดับการดำเนินงาน
ของฝ่ายปฐมวัยและผ่านการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.1 โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา   
 2.๒ โรงเรียนผ่านการประเมินและได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา   
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 ๓.๑.๑ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน
พระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาทุกตัวบ่งชี้และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา   
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนพระราชทาน 
ระดับก่อนประถมศึกษา  
๔. ระยะเวลาดำเนินการ   
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 



๑๒๙ 
 

๑. 
 

การวางแผน (PLAN)    
 - ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
 - เขียนโครงการ 
 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

1 - 15 ตุลาคม 256๔ 

นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์ 
นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล 
นางพรชนัน  ขยันการ 

๒. 
 

การปฏิบัติงาน (DO) 
 - จัดเตรียมเอกสารเพ่ือรองรับการประเมิน ๔ ด้าน 
 - เตรียมรับการประเมิน 

 
ตุลาคม 256๔ – 
กันยายน 256๕ 

 
นางสุทธิกานต์ พลสิทธิ์และ 
คณะกรรมการ 

๓. 
 

การตรวจสอบ (CHECK) 
 -  กำกับ ดูแลติดตามการดำเนินงาน ๔ ด้าน 

ตุลาคม 256๔ – 
กันยายน 256๕ 

นางสุทธิกานต์ พลสิทธิ์และ 
คณะกรรมการ 

๔. การประเมินผล (ACTION) 
 - ประเมินความพึงพอใจ 
 - สรุป รายงานผลโครงการ 

 
มกราคม 256๕ -
กันยายน 256๕ 

นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์ 
นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล 
นางพรชนัน  ขยันการ 

หมายเหตุ :  ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
งบ

บุคลากร 
งบดำเนินงาน งบ

ลงทุน 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   
๑. กิจกรรมที่  ๑  ปรับปรุงอาคาร

สถานที่ 
- - - ๗๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ 

๒ กิจกรรมที่ ๒  เตรียมความ
พร้อมในการประเมิน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เตรียมความ
พร้อมในการประเมิน 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการ
ประเมิน 
- ค่าอาหารและอาหารว่าง
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 

- - - ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 

 รวม - - - ๑๒๐,๐๐๐ - ๑๒๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ  : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 



๑๓๐ 
 

ผลผลิต 
โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับ
ก่อนประถมศึกษา   

  - พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น 
แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงานนักเรียน 
เอกสารที่เกี่ยวกับการ จัดการเรียนรู้  
  - สังเกตการณ์การจัดการเรียนรู้ของครู 
  - สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
  - สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

แบบประเมินโรงเรียน
เพ่ือรับรางวัล
พระราชทานจำนวน ๔ 
ด้าน 
 

ผลลัพธ์ 
โรงเรียนผ่านการประเมินและได้รับ
รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อน
ประถมศึกษา   

  - พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น 
แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงานนักเรียน 
เอกสารที่เกี่ยวกับการ จัดการเรียนรู้  
  - สังเกตการณ์การจัดการเรียนรู้ของครู 
  - สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
  - สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

แบบประเมินโรงเรียน
เพ่ือรับรางวัล
พระราชทานจำนวน ๔ 
ด้าน 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับก่อน
ประถมศึกษาและได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมวิถีชาวบัว 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  1.   2  3. 4. 5. 6.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  1.   2. 3. 4. 5. 6.  



๑๓๑ 
 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่ 1, 3 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน     บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะทำงานฝ่ายงานกิจกรรม   นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมวิถีชาวบัว เป็นโครงการที่เกิดจากวัฒนธรรมขององค์กรที่เป็น          
อัตลักษณ์ มาช้านาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญให้โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิถีชาวบัว “เป็นโครงการเด่นที่
แสดงออกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย อีกทั้งฝึกทักษะนักเรียนทุกด้านซึ่งสามารถ
เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งกันและกันสมควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป” โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้เป็นโครงการ
ต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์แผนงานของโรงเรียนให้บรรลุ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์พิจารณา และเพ่ือเป็นการพัฒนาด้านสุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีทักษะในการจัดการ รักการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ในรูปของกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.2 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมด้าน การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี 
 2.3 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการฝึกทักษะและพัฒนา ในเรื่องการจัดการ
และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในรูปกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชีวิตชาวบัวและกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2.4 เพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักสร้างสรรค์งานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 2.5 เพ่ือสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
 2.6 เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่น มีความเสียสละ ต่อชุมชน และสังคม 
 2.7 เพ่ืออนุรักษ์ไว้และบูรณาการซึ่งวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นในรูปของ
กิจกรรมวิถีชาวบัว 
 
 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ  



๑๓๒ 
 

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการพัฒนาในด้านสุขอนามัย คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการจัดการในรูปของกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิถีชีวิตชาวบัวและ
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

3.2  ด้านคุณภาพ 
 ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มี
พระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นคนดีของครอบครัว  ชุมชน และสังคม อยู่ในระดับดี 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

2 
3 
 

4 
 
 

5 
 

6 
 

ขัน้เตรียมการ  P : 
ศึกษานโยบายของโรงเรียน  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
และ สพฐ. รวมทั้งมาตรฐาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 
ศึกษาผลการดำเนินโครงการ ฯ ในปีที่ผ่านมา 
ศึกษาบริบทและสภาพความ เป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการฯจัดทำโครงการฯ  
จัดทำโครงการ ฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
ขัน้ดำเนินการ  D : 
ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและ
มอบหมายงาน 
ดำเนินงานตามโครงการฯ 
6.1 กิจกรรมวันรับบัว 
 
6.2 กิจกรรมใส่ขันดอกอินทชิล 
 
 
6.3 กิจกรรมวันไหว้ครู 

 
ต.ค.64-พ.ย.64 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.64 
 
 

พ.ค.65 
 

พ.ค.65 
 
 

พ.ค.65 

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
คณะครูฝ่ายกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล 
นางสาวสาวิตรี ใบอุบล 
นางอุบล  สว่างวงค์ 
นางปวีณ์ธิดา จิตประสงค์ 
 
น.ส.กรกฎ  หลานรักษ ์ 

 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน (ต่อ) 
 



๑๓๓ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 6.4 กิจกรรมวันบัวบูชา 
 

7 ก.ค.65 
 

น.ส.ศรสวรรค์ อินต๊ะ 
นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล
น.ส.กรกฎ  หลานรักษ ์ 

 
 
 

6.5 กิจกรรมวันเข้าพรรษา, วิสาขบูชา 
 
6.6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 
6.7 กิจกรรมวันลอยกระทง “ยี่เป็ง” 
 
 
6.8 กิจกรรมวันพ่อ 
 
6.9 กิจกรรมตักบาตรปีใหม่ 
 
6.10 กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล 
 
6.11   กิจกรรมสูมาคารวะ 
 
6.12    กิจกรรมน้องส่งพ่ี 
 
6.13  กิจกรรมวันบัวบาน 
 
 
6.14  กิจกรรมร่วมกับชุมชน 
 
ขั้น  C :   
ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
ขั้น  A :  
สรุปรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเมินโครงการพัฒนางานให้ต่อเนื่อง 

ก.ค.65 
 

12 ส.ค.65 
 

        พ.ย.65 
 
 

ธ.ค.65 
 

       31 ธ.ค. 65 
 

   12 ม.ค. 65 
 

15 มี.ค. 65 
 

มี.ค.65 
 

มี.ค.65 
 

 
ต.ค.64 – 30 ก.ย.65 

 
 
 

 
ต.ค.64 – 30 ก.ย.65 

ก.ย.65 

น.ส.พรรณราย ไชยชนะ 
นางเรณู  โปธาเกี๋ยง 
นางสุวรรณกร หน่อแก้ว
น.ส.นริศรา มิ่งชวัญ 
นายประชา รุ่งศิริ 
น.ส.นัยนา เลปนานนท ์
นางสาวอภิญญา แสนใหม่ 
นางจิราภา ทั่งเชียงใหม่  
นางศิริพร คูณแก้ว 
นางศิริรัตน์ ประสิงห์ 
นางสาวนริศรา มิ่งขวัญ 
นางสาวอมลศิริพีรชนะพัฒน์ 
นางสาวเกวริน อุพงค์ 
นางโรชินีย์ ใจมุข 
น.ส.กรกฎ หลานรักษ์ 
นางสาวบุษรา  คำจันทร์ 
นางสาวอรสิริพิมพ์ ศรีวิชัย 
นางปรานอม ปรากฏวงศ์ 
นางโสภิตา ช่างเหล็ก 
น.ส.ทิพวรรณ โกชุม 
นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล 
นางสาวณัฐพร สาทิสกุล 
นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล 
นางปวีณ์ธิดา จิตประสงค์ 
นางพรชนัน ขยันการ 
นางสาวกรกฎ หลานรักษ์ 
 และคณะ 



๑๓๔ 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน งบ
ลงทุ
น 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมวันรับบัว    5,000  5,000 
2 กิจกรรมใส่ขันดอก    2,000  2,000 
3 กิจกรรมวันไหว้ครู    20,000  20,000 
4 กิจกรรมวันบัวบูชา    40,000  40,000 
5 กิจกรรมวันเข้าพรรษา,วสิาขบูชา    20,000  20,000 
6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ    10,000  10,000 
7 กิจกรรมวันลอยกระทง “ยี่เป็ง”    35,000  35,000 
8 กิจกรรมวันพ่อ    10,000  10,000 
9 กิจกรรมตักบาตรปีใหม่    10,000  10,000 

10 กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล วันเด็ก    40,000  40,000 
11 กิจกรรมสูมาคารวะ    5,000  5,000 
12 กิจกรรมน้องส่งพี่    10,000  10,000 
13 กิจกรรมวันบัวบาน    80,000  80,000 
14 กิจกรรมร่วมชุมชน    30,000  30,000 

 รวม    317,000  317,000 



๑๓๕ 
 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต 
     1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2. ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความ
ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเป็นคนดีของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 
     3. ผู้เรียนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ประชาธิปไตยในโรงเรียนเพ่ือ 
เป็นพื้นฐานในการนำไปปรับใช้ในสังคมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน 
     4. ผู้เรียนรักความเป็นไทยปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้
อย่างถูกต้อง 
     5. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการสร้างนิสัยที่ดีและฝึกค่านิยมอันพึงประสงค์ 
ผ่านกิจกรรมวิถีชาวบัว 
     6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานกลุ่มมีความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดีเกิด 
ความรัก ความสามัคคี และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
     7. ผู้เรียนรู้คุณค่าของการประหยัดและมีนิสัยการประหยัดอดออม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริตรู้จักวางแผนการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 เอกสาร 
-สังเกต และ
สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แบบสรุป 
-แบบ
สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบ
ประเมิน
ความพึง
พอใจ 

ผลลัพธ์ 
     1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     2. ร้อยละของผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและ 
ผู้มีพระคุณยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีความตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเป็นคนดี
ของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
     3. ร้อยละของผู้เรียนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ประชาธิปไตยใน 
โรงเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการนำไปปรับใช้ในสังคมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน 
     4. ร้อยละของผู้เรียนรักความเป็นไทยปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
     5. รอ้ยละของผู้เรียนมีทักษะกระบวนการสร้างนิสัยที่ดีและฝึกค่านิยม 
อันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมวิถีชาวบัว 
     6. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการทำงานกลุ่มมีความเป็นผู้นำ 
ผู้ตามที่ดีเกิดความรัก ความสามัคคี และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 
     7.ร้อยละของ ผู้เรียนรู้คุณค่าของการประหยัดและมีนิสัยการประหยัด 
อดออม มีความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักวางแผนการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  



๑๓๖ 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณยอมรับความคิดและ

วัฒนธรรมที่แตกต่าง เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

3. ผู้เรียนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อเป็นพ้ืนฐานในการนำไปปรับใช้ในสังคม
ประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน 

4. ผู้เรียนรักความเป็นไทยปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
5. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการสร้างนิสัยที่ดีและฝึกค่านิยมอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมวิถีชาวบัว 
6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานกลุ่มมีความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดีเกิดความรัก ความสามัคคี และมีความ

ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
7. ผู้เรียนรู้คุณค่าของการประหยัดและมีนิสัยการประหยัด อดออม มีความซื่อสัตย์สุจริตรู้จัก 

วางแผนการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

1.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.      ข้อที่    ๑.  ๒.๓.๔. ๕. ๖. 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร     ข้อที่  ๑. ๒. ๓.๔. ๕. ๖. 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ.มาตรฐานที่สพฐ ๒  
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
         กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง       กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล, คณะครูฝ่ายวิชาการ 
                                คณะครูฝ่ายกิจกรรม,คณะครูฝ่ายบุคลากร 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 วิถีและวัฒนธรรมของชาวไทยที่ได้รับการกล่อมเกลาจากคำสอนของพระศาสดาในศาสนาต่างๆ 
โดยเฉพาะ อย่างยิ่งศาสนาพุทธที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ควรตระหนักและให้การยอมรับ โรงเรียนจึงมีหน้าที่ส่งเสริม 
ตามรอยของพระศาสดา คือการนำหลักของพระพุทธธรรมหรือองค์ความรู้ที่เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนา มา 
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และที่สำคัญซึ่งเป็นจุดเด่น คือการนำหลักธรรมมาใช้พัฒนา ผ่าน
ระบบไตรสิกขา ในลักษณะดังนี้ 
 ๑. การเรียนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒. การจัดให้อยู่ในระเบียบวินัย อันเป็นวิถีชีวิตในโรงเรียน 
 ๓. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการดำเนินชีวิตที่เป็นกัลยาณมิตร เอ้ือในการพัฒนา 
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 กิจกรรมทั้งหมดนี้จะบรรลุผลสำเร็จได้ ต้องอาศัยครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียนบุคคล
รอบข้างผู้ปกครอง ตลอดถึงบิดามารดาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยในตนเองกินอยู่ ดู ฟัง โดยมี ศีล 
สมาธิ และปัญญาเป็นเครื่องกำกับ มีความเป็นกัลยาณมิตรให้ความรักและปรารถนาดีที่จะพัฒนา 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยความเพียรพยายามที่บริสุทธิ์ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จึงได้ตระหนักถึงกระบวนการเรียนรู้ที่จะกล่อม 
เกลานักเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธะกิจและแผนกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์โรงเรียนให้
บรรลุมาตรฐาน ตัวบ่งชี้จุดเน้นของ.ให้สอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณาสพฐ และเพ่ือพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ อีกทั้งคุณธรรม ๑๒ ประการของ ค.ส.ช. อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตาม โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สร้างคนดสู่สังคมของ สพฐ. 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการพัฒนา ศีล สมาธิ ปัญญา 
 ๒. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกระดับชั้นเป็นผู้มีระเบียบวินัย 
 ๓. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกระดับชั้นสามารถสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
 ๔. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีความตระหนักที่จะรักษาเอกลักษณ์ไทย 



๑๓๘ 
 

 ๕. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ทุกคนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อเพ่ือน,สถาบันและบุคคลรอบข้าง 
 ๖. คณะครู นักเรียนและ บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซึมซับ 
ในจิตสำนึก 
 ๓. เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน ได้รับการพัฒนาด้าน คุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 ด้านคุณภาพ  

         ๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมชาวพุทธในสถานศึกษาเป็น 
ศูนย์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา,สร้างจิตอาสาชุมขน และดำเนินการ ๒๙ ประการสู่สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
ชั้นนำ 
 ๒. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน ได้รับการพัฒนา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
จิตสำนึกความเป็นไทยทุกคน 
 ๓. เป็นแนวทางในการจัดทำโครงงานคุณธรรม สร้างคนดีสู่สังคมซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบไม่ มีที่สิ้นสุด 
นำสู่ชุมชน และพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน 
 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ P: 

ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ. ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ต.ค. 2564 นายเด่นศักดิ์ 
แสนเมือมูล 

 
2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา ศึกษาบริบทและ

สภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
 

พ.ย.๖4 - มี.ค.๖5 
 

นายเด่นศักดิ์ - 
แสนเมืองมูล และ

คณะทำงาน  
3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนา 

โครงการฯ 
พ.ย.๖4 - มี.ค.๖5 นายเด่นศักดิ์ - 

แสนเมืองมูล และ
คณะทำงาน 

4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอฝ่ายบริหาร พ.ย.๖4 - มี.ค.๖5 นายเด่นศักดิ์ - 
แสนเมืองมูล และ

คณะทำงาน 
5 ขั้นดำเนินการ D:      

ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง โครงการฯและมอบหมาย
ดำเนินงานตามโครงการฯ 

พ.ย.๖4 - มี.ค.๖5 นายเด่นศักดิ์ - 
แสนเมืองมูล และ

คณะทำงาน 
 



๑๓๙ 
 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน (ต่อ) 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 ๑.๒ กิจกรรมฝากสัจจะความดีขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ข้อ ทุกคน ๑ ต.ค.๖4 – 

๓๐ ก.ย.๖5 
 

นางผ่องศรี สิทธิชัย 
คณะครูฝ่ายบุคลากรครู 
 

 ๑.๓ กิจกรรมปฏิบัติความดีขั้นพื้นฐาน ๑๕ ข้อ อย่างสม่ำเสมอ 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

ครูประจำชั้น 
คณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคน 
 

 ๑.๔ กิจกรรมบันทึกการฝากสัจจะความดี ๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

นายเด่นศักดิ์ แสนเมือมูล 
พระอาจารย์และคณะครูทุก
คน 

 ๑.๕ กิจกรรมการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ โดย 
บูรณาการ ศีล สมาธิ ปัญญา ( มีแผนการสอนแบบบูรณา 
การ ๘ กลุ่มสาระ ) 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

นางจิราภรณ์ เดชนาเกร็ด , 
คณะครู ฝ่ายวิชาการ 
 

 ๑.๖ กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา  
(การนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบศาสนพิธีต่างๆ) 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

นายเด่นศักดิ์ - แสนเมืองมูล 
และคณะทำงาน ร่วมกับ 
พระอาจารย์ 
 

 ๑.๗ กิจกรรมการแข่งขันพัฒนาผู้เรียนด้านศาสนา 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

นายเด่นศักดิ์ แสนเมืองมูล 
และคณะทำงาน ร่วมกับ 
พระอาจารย์ 
 

 ๑.๘ โครงการยุวทูตความดี เด็กดีศรีอนุบาลเชียงใหม่ 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

นางจิราภรณ์  เดชนาเกร็ด 
และคณะทำงาน 

 ๑.๙ แสดงกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธงรายการ “ธรรมสวัสดี” 
เพ่ือปลุกจิตสำนึกให้ระลึกถึงการทำสิ่งที่ดีอยู่เนืองๆ 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

นางลินลดา เชาว์-มนัสและ
คณะทำงาน 
,คณะครูประจำชั้น 
 

 ๑.๑๐ พัฒนาการอ่าน การฟัง การดู และการพูด 
โดย ใช้ไตรสิกขา 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

ฝ่ายวิชาการ และ คณะครู, 
คณะครูฝ่ายกิจกรรม 
 



๑๔๐ 
 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน (ต่อ) 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 ๑.๑๑ สาธิตคารวะธรรม (พระสงฆ์ ครู อาจารย์ผู้อาวุโส) ใน

โอกาสและสถานที่ที่เหมาะสม 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 

 

นายยงยุทธ ชาวน่าน 
และคณะทำงาน 

 ๑.๑๒ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (วิถีชาวบัว) 

 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 

 

 

 ๑.๑๓ ครูพระสอนศีลธรรม ให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน (ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ) 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

พระอาจารย์ 
นายเด่นศักดิ์ แสนเมืองมูล
และครูกลุ่มสาระสังคม 

 
 ๑.๑๔ รับฝากสัจจะปฏิบัติความดีของ ยุวทูตความดี ๑ ต.ค.๖4 – 

๓๐ ก.ย.๖5 
 

นายเด่นศักดิ์ แสนเมืองมูล
ร่วมกับพระอาจารย์ 

 
 ๑.๑๕ เรียนรู้ภาษาล้านนาประกอบพุทธศาสนสุภาษิต ๑ ต.ค.๖4 – 

๓๐ ก.ย.๖5 
 

นายยงยุทธ ชาวน่าน
,คณะทำงาน 

 
 ๒. กิจกรรมประจำวัน 

๒.๑ กิจกรมกราบพระประจำโรงเรียน นมัสการ 
พระสงฆ์ สวัสดีครูเวรประจำวัน 

 
๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

 ๒.๒ กิจกรรมกล่าวนำก่อนเชิญธงชาติขึ้นสู่ 
 
 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

นางสาวทิพวรรณ โกชุม, 
คณะครู,ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

 ๒.๓ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ สงบนิ่ง แผ่เมตตา หน้าเสาธง 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

นางสาวทิพวรรณ โกชุม, 
คณะครู,ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 ๒.๔ คารวะธรรมยามเช้า (ศิษย์ไหว้ครู น้องไหว้พ่ีรับไหว้น้อง) 

 
๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 
 

นางสาวทิพวรรณ โก
ชุม, 
คณะครู,ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 

 
 ๒.๕ กิจกรรมลงเวลาเรียนประจำวันของนักเรียนทุกห้องเรียน 

 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 

 

นางณัชชา แก่นธิยา, 
คณะครูฝ่ายบุคลากร
และ 
ครูประจำชั้นทุกคน 
 
 

 ๒.๖ กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียนตอนเช้า ตอนบ่าย 
และก่อนกลับบ้าน 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 

 

คณะครูฝ่ายกิจกรรม
นักเรียน 
และครูประจำชั้น 

 
 2.๗ กิจกรรมเดินแถวเข้าห้องเรียนและไปเรียน 

วิชาต่างๆ อย่างมีสติ 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

ครูประชา รุ่งศิร,ิคณะ
คร ู
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
,คร ู
ประจำชั้น,ครูประจำ
วิชาและคณะครูทุก
คน 
 

 ๒.๘ กิจกรรมพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหาร 
กลางวัน และขอบคุณผู้มีพระคุณ 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

ครูประชา รุ่งศิร,ิคณะ
คร ู
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 
 

 ๒.๙ กิจกรรมเข้าแถวซื้ออาหาร และเดินแถว 
อย่างมีสติ 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

ครูวิทยา  สิงคะเนตร 
ครูฝ่ายกิจกรรม
นักเรียน 
 
 



๑๔๒ 
 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน (ต่อ) 
 

ที ่
 

กิจกรรม ระยะดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ๒.๑๐ ไหว้พระสวดมนต์และรำลึกถึงพระคุณบิดา มารดา 
(พุทธวจน พระสูตรที่๑) ก่อนกลับบ้าน 

 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 

 

นายประชา 
ร่งศิร,ิคณะครูฝ่าย
อาคารสถานที่ 

 
 ๓. กิจกรรมเสริม 

๓.๑ จัดบรรยากาศสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียน 
คุณธรรมในสถานศึกษา 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

 

คณะครูฝ่ายกิจกรรม 

 ๓.๒ ร่วมกิจกรรมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 

 

คณะครูกลุ่มสาระ 
สังคมศึกษา 

 
 ๓.๓ จัดทำป้ายนิเทศ ป้ายคุณธรรม 

 
๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 

 

ครูประชา รุ่งศิร,ิคณะ
ครูฝ่ายกิจกรรม
นักเรียน,ครูประจำ
ชั้น,ครูประจำวิชา
และคณะครูทุกคน 

 
 ๓.๔ จัดให้มีธรรมนูญห้องเรียน (โรงเรียนสุจริต) 

 
๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 

 

นายเด่นศักดิ์ แสน
เมืองมูล, พระ
อาจารย์ คณะทำงาน 

 
 ๓.๕ การตอบปัญหาธรรมะ ออนไลน์ สไตล์ชาวบัว 

(การตอบปัญหาธรรมะ online style ชาวบวั) 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 

 

นางพิมพ์วิสาข์ อินตา
มูล , คณะครูฝ่าย
กิจกรรม 

 ๓.๖ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 
 

นายเด่นศักดิ์ แสน
เมืองมูล, พระ
อาจารย์ คณะทำงาน 
 

 
 
 



๑๔๓ 
 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน (ต่อ) 
 

ที ่
 

กิจกรรม ระยะดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ๓.๗ ยกย่องเชิดชูเด็กดี มีคุณธรรมจริยธรรม ๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 

 

นางสาวทิพวรรณ โก
ชุม 
คณะครูฝ่ายกิจกรรม 

 ๓.๘ ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชั้นเรียน 
(คารวะธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม) 
 

 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 

 

นายประชา รุ่งศิ
ร,ิคณะครู 
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 

 ๓.๙ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่ปฏิบัติและเผยแผ่ สู่ชุมชน 
(โครงงานโรงเรียนรัตนะ ๕ ต้นแบบ) 
(โครงงานคุณธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข) 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

นายเด่นศักดิ์ แสน
เมืองมูล 
และคณะครูฝ่าย
กิจกรรมนักเรียน 
คณะครูวิชาการ 
 

 ๓.๑๑ รับประทานอาหารอย่างมีสติตามกติกา 
ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

ครูยงยุทธ ชาวน่าน 
ครูฝ่ายกิจกรรม
นักเรียน 
 

 ๓.๑๒ แสวงปัญญาสนใจใฝ่รู้และสร้างสรรค์ 
(โครงงานคุณธรรมน้อมนำพุทธวจน สู่วิถีชาวบัว 
(โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง) 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

นายเด่นศักดิ์ แสน
เมืองมูล 
พระอาจารย์ 
คณะทำงาน 

 ๓.๑๓ แสดงความมีน้ำใจ (พัฒนาจิตพิสัย) 
(โครงงานมัคนายกน้อย คอยกระซิบธรรม) 
 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

นายเด่นศักดิ์ แสน
เมืองมูล 
ร่วมกับพระอาจารย์ 
คณะทำงาน 
 

 ๓.๑๔ แสดงความเสียสละ ใฝ่รู้ สู้งาน 
(โครงงานคุณธรรม จิตอาสาพาโรงเรียนสะอาด ) 
(โครงงานประกวดมารยาท) 
 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

นายเด่นศักดิ์ แสน
เมืองมูล 
ร่วมกับพระอาจารย์ 
คณะทำงาน 
 



๑๔๔ 
 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน (ต่อ) 
 

ที ่
 

กิจกรรม ระยะดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ๓.๑๕ พาไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา 
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

นางดวงฤทัย 
ประเสริฐสงข์ 
คณะครูฝ่ายวิชการ 
 
 
 

 ๓.๑๖ แสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 

 

นางจิราภรณ์ เดชนา
เกร็ด 
คณะครูฝ่ายวิชาการ 

 
 ๓.๑๗ สูมาคารวะครูอาจารย์ก่อนจบการศึกษา 

 
 มี.ค ๖5 

 
นางพิมพ์วิสาข์ อินตา
มูล 

 
 ๓.๑๘ ประชุมอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ของ 

แต่ละสายชั้น/ โครงการ 
 
 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 
 
 

นางณัชชา แก่นธิยา 
คณะครูฝ่ายบุคลากร  
ครูประจำชั้นทุกคน 
 

 ๓.๑๙ ร่วมกิจกรรมพระพุทธศาสนากับชุมชน 
สม่ำเสมอ ตลอดทั้งปี 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

นายเด่นศักดิ์ แสน
เมืองมูล 
และคณะครูฝ่าย
กิจกรรมนักเรียน 
 

 ๓.๒๐ โครงการสร้างธรรมมาภิบาลในโรงเรียน (โรงเรียนสจุริต) 
 
 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 
 

นายประชา รุ่งศิริ 
และคณะทำงาน 
 
 

 ๓.๒๑ ปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรมด้วยหุ่นและนิทาน 
ในวันประชุมประจำสัปดาห์ของระดับปฐมวัย 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

คณะครูฝ่ายปฐมวัย  
ครูประจำชั้น 
 

 



๑๔๕ 
 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน (ต่อ) 
 

ที ่
 

กิจกรรม ระยะดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ๓.๒๒ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้วยนิทานก่อนนอน 
ของระดับปฐมวัย 
                     

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

คณะครูฝ่ายปฐมวัย  
ครูประจำชั้น 
 
 

 ๓.๒๓ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้วนยามเช้านิทาน 
ของระดับปฐมวัย      

 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 

 

คณะครูฝ่ายปฐมวัย  
ครูประจำชั้น 
 

 
 ๓.๒๔ กิจกรรมยุวทูตความดี ๑ ต.ค.๖4 – 

๓๐ ก.ย.๖5 
 

คณะครูและบุคลากร
ทุคน 
 
 
 
 

 ๓.๒๕ กิจกรรมทำบุญวันสำคัญทางพุทธศาสนาร่วมกับชุมชน 
 
 
 
 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร คณะครู
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 

 

 ๓.๒๖  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

นายเด่นศักดิ์ แสน
เมืองมูล 

และคณะทำงาน 
 ขั้น C : 

ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
 

๑ ต.ค.๖4 – 
๓๐ ก.ย.๖5 
 

นายเด่นศักดิ์ แสน
เมืองมูล 

และคณะทำงาน 
 ขั้นA : 

สรุปผลและประเมินผล 
การปฏิบัติงานประเมินโครงการพัฒนาการให้ต่อเนื่อง 

กันยายน ๒๕๖5 
 

นายเด่นศักดิ์ แสน
เมืองมูล 

และคณะทำงาน 
 



๑๔๖ 
 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

    เงินงบประมาณ  
 

 

ที ่
 

กิจกรรม/รายการ งบ ค่าตอบแทน ค่า 
 

รวม  
 ค่าวัสดุ 

งบ
ลงทุน    บุคลากร  ใช้สอย  

๑ กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวัน   ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ 
๒ กิจกรรมมัคนายกน้อย คอยกระซิบธรรม  ๓,๐๐๐    ๓,๐๐๐ 
๓ กิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาในฤดูกาล  ๗,๒๐๐  ๔,๐๐๐  ๑๑,๒๐๐ 
 เข้าพรรษา       

๔ กิจกรรมประกวดการบรรยายธรรม  ๑๕,๐๐๐    ๑๕,๐๐๐ 
๕ กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ (พุทธศาสนสุภาษิต)  ๑0,๐๐๐    ๑0,๐๐๐ 
 และวันสำคัญทางระพุทธศาสนา       

๖ กิจกรรมนั่งสมาธิช่วงพักรับประทานอาหาร       
 กลางวัน        

๗ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน       
๘ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม (ลด ละ เลิก  ๕,๐๐๐    ๕,๐๐๐ 
 เหล้า บุหรี่)       

๙ กิจกรรมชวนน้องท่องพุทธวจน  ๑๘,๐๐๐    ๑๘,๐๐๐ 
๑๐ กิจกรรมปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ ป.6   10,000   10,000 
๑๑ กิจกรรมยุวทูตความดี   10,000   10,000 

๑๒ 
กิจกรรมทำบุญวันสำคัญทางศาสนาร่วมกับ
ชุมชน   ๑0,000   ๑0,000 

๑๓ จัดทำสมุดบันทึกความดี    ๕,000  ๕,000 

๑๔ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนววิถีพุทธ   ๕,000   ๕000 

๑๕ กิจกรรมการสวดมนต์แปลบาลี-ไทย       
๑๖ กิจกรรมสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ       
๑๗ กิจกรรมการตอบปัญหาธรรมมงคล       
๑๘ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน       

           รวม      ๑๐๗,๒00 
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ       



๑๔๗ 
 

1.4 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  1. 2. 3. 4. 5. 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 , 3 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา  

กิจกรรมหลัก       กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทิพย์วรรณ  โกชุม  นายประชา  รุ่งศิริ  นายปรัตถกร  บวรกิตติเดชา 

และคณะครูและบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายหลักที่จะปลูกฝังเยาวชนของชาติให้มีคุณธรรม ระเบียบวินัยความ จงรักภักดี

ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขการดำรงส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ตลอดจนความเป็นเอกราช ความมั่ นคงของชาติ ให้มีความ
สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการศึกษา ภารกิจหลักโรงเรียน คือ การประสิทธิ์ประสารทวิชาความรู้ต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานการพัฒนาสติปัญญาและลักษณะนิสัยอันดีงามให้แก่นักเรียนเพ่ือการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
สืบไปในภายภาคหน้า โรงเรียนจึงได้จัดประสบการณ์ความรู้ เรื่องประชาธิปไตยและบูรณาการความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตยในเนื้อหาวิชาทุกกลุ่มสาระจัดแหล่งเรียนรู้และ ประสบการณ์ตรงให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าในรูปของ
กิจกรรมที่หลากหลายทั้งในโรงเรียนและเผยแพร่สู่ชุมชน 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นสถาบันหนึ่งของสังคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนอยู่ร่วมกันเป็น
จำนวนมาก แบ่งการปกครองออกเป็นฝ่าย โดยส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นสำคัญและ เสริมสร้าง
ระเบียบวินัยนักเรียนตามการบริหารปกครองของสภานักเรียนเพ่ือให้เป็นไปตามคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และปรัชญาของสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยปฏิบัติตามนโยบายหลักของรัฐบาล
ในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา 
 2.2 เพ่ือจัดระเบียบโรงเรียนและควบคุมความประพฤติของนักเรียนส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย และ
เสริมสร้างนักเรียนให้มีระเบียบวินัยในตนเอง 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติฝึกลักษณะนิสัยที่ดีของ
การอยู่ในสังคม เช่น การเสียสละการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อมี
โอกาส เข้าใจ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีคุณภาพ 



๑๔๘ 
 

 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ โดยรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง      
มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 2.5 เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง มีความสามัคคีต่อหมู่คณะโรงเรียน       
และชุมชน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การดำรง
ส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ตลอดจนความเป็นเอกราชความมั่นคงของชาติให้มีความสอดคล้องกับความ
มุ่งหมายของการศึกษา 

3.2 ด้านคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม ระเบียบวินัย ความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เลื่อมใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข การดำรงส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ตลอดจน ความเป็นเอกราชและ
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 
4. ระยะเวลาดำเนินการ   
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 
1 
 

2 
3 
 

4 

ขั้นเตรียมการ P : 
ศึกษานโยบายของโรงเรียน สพป.ชม.เขต 1 
และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
ศึกษาผลการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา 
ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ 
พัฒนาโครงการ 
จัดทำโครงการนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 
ต.ค.2564 - พ.ย.

2564 
 

ต.ค.2564 - ก.ย.
2565 

สิงหาคม 2564 
 

กันยายน 2564 

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะครูฝ่ายกิจกรรม 
ส่งเสริมประชาธิปไตย และ
เสริมสร้างวินัย นักเรียน 



๑๔๙ 
 

  
   

 
ลำดับ

ที ่
กิจกรรม ระยะเวลา 

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 
5 
 

6 

ขั้นดำเนินการ D : 
ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการและ 
มอบหมายงาน 
ดำเนินงานตามโครงการ 

1. 1. กิจกรรมคณะกรรมการ 5 ฝ่ายในห้องเรียน 
2. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
กำหนดให้มีสภานักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่ และรณรงค์การเลือกตั้งสภาผู้แทน 
นักเรียน 
3. กิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
4. กิจกรรมประชุมสภานักเรียนสัญจร 
5. กิจกรรมศึกษาดูงานประชาธิปไตยและ   
วินัยนักเรียน 
6. กิจกรรมค่ายผู้นำสภานักเรียนและพ่ีน้อง
สัมพันธ์ 
7. กิจกรรมสภานักเรียนสู่ชุมชน ได้แก่ 
   7.1 รณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม“Chiang Mai Go Green” 
   7.2 กิจกรรมสภานักเรียนร่วมใจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

7.3 กิจกรรมทำบุญเมืองเชียงใหม่ 
7.4 กิจกรรมเดินรณรงค์วันสิ่งเสพติดโลก 

   7.5 กิจกรรมบริจาคสิ่งของ “อนุบาล 
สัมพันธ์ชุมชน” 

 
พ.ย. 2564 

– 
ก.ย. 2565 

 

 
นางสาวทิพย์วรรณ  โกชุม 

นายประชา รุ่งศิริ 
นายปรัตถกร บวรกิตติเดชา 

และคณะทำงาน 

 
 



๑๕๐ 
 

  
   

 
ลำดับ

ที ่
กิจกรรม ระยะเวลา 

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 8. กิจกรรมนักเรียนตามปฏิทินกิจกรรมของ
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เช่น 
   8.1 กิจกรรมการรักษาความสะอาดเขต
บริการ 
   8.2 กิจกรรมตรวจสอบการทำงานของ
คณะกรรมการ 5 ฝ่ายในห้องเรียน 

8.3 กิจกรรมสารวัตรนักเรียน 
   8.4 กิจกรรมยุวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
หน้าเสาธง 
   8.5 กิจกรรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมวิถีชีวิตชาวบัว 
9. กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
“กิจกรรมสภานักเรียน” 

 
พ.ย. 2564 

– 
ก.ย. 2565 

 

 
นางสาวทิพย์วรรณ  โกชุม 

นายประชา รุ่งศิริ 
นายปรัตถกร บวรกิตติเดชา 

และคณะทำงาน 

7 ขั้นตรวจสอบ C : 
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงาน 

ส.ค 2565 - ก.ย. 
2565 

 

นางสาวทิพย์วรรณ  โกชุม 
นายประชา รุ่งศิริ 

นายปรัตถกร บวรกิตติเดชา 
และคณะทำงาน 

8 ขั้นปรับปรุงแก้ไข A : 
สรุป รายงานผลและประเมินผล การ 
ปฏิบัติงานประเมินโครงการ พัฒนางานให้
ต่อเนื่อง 

ก.ย. 2565 
 

นางสาวทิพย์วรรณ  โกชุม 
นายประชา รุ่งศิริ 

นายปรัตถกร บวรกิตติเดชา 
และคณะทำงาน 

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม  

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน งบ
ลงทุน ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมคณะกรรมการ 5 ฝ่ายในห้องเรียน    2,000  2,000 
2 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน   3,000   3,000 
3 กิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัยนักเรียน   3,000   3,000 

4 กิจกรรมประชุมสภานักเรียนสัญจร   4,000   4,000 
5 กิจกรรมศึกษาดูงานประชาธิปไตยและวินัย

นักเรียน 
  5,000   5,000 

6 กิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียนและพ่ีน้องสัมพันธ์  
 

15,000 5,000  20,000 

7 กิจกรรมสภานักเรียนสู่ชุมชน   4,000   4,000 
8 กิจกรรมนักเรียนตามปฏิทินกิจกรรมของ

โรงเรียน 
  3,000   3,000 

9 สรุปรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติ    
งานประเมิน 

  1,000   1,000 

รวม    38,000 7,000  45,000 
 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การประเมินผล 



๑๕๒ 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ประเมินเจตคติ    
- สังเกตและสัมภาษณ์                    

- แบบประเมินเจตคติ 
- แบบสัมภาษณ์          

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน 
กตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็น
และ วัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนา สิ่งแวดล้อมและเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน
และสังคม 

- ประเมินเจตคติ    
- สังเกตและสัมภาษณ์                    

- แบบประเมินเจตคติ 
- แบบสัมภาษณ์          

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการฝึกประสบการณ์
ประชาธิปไตยในโรงเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการนำไป
ปรับใช้ใน สังคมประชาธิปไตย ในชีวิตประจำวัน 

- ประเมินเจตคต ิ   
- สังเกตและสัมภาษณ์                    

- แบบประเมินเจตคติ 
- แบบสัมภาษณ์          

4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนรักความเป็นไทย ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

- ประเมินเจตคติ    
- สังเกตและสัมภาษณ์                    

- แบบประเมินเจตคติ 
- แบบสัมภาษณ์          

5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะกระบวนการสร้างนิสัย
ที่ดีและฝึกค่านิยมอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมวิถีชาวบัว 

- ประเมินเจตคติ    
- สังเกตและสัมภาษณ์                    

- แบบประเมินเจตคติ 
- แบบสัมภาษณ์          

6. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะในการทำงานกลุ่ม มี
ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เกิดความรัก ความสามัคคีและมี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

- ประเมินเจตคติ    
- สังเกตและสัมภาษณ์                    

- แบบประเมินเจตคติ 
- แบบสัมภาษณ์          

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 7.2 ผู้ เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้ อ่ืน กตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและ 
วัฒนธรรมที่แตกต่าง เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 7.3 ผู้เรียนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ประชาธิปไตยในโรงเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการนำไปปรับใช้     
ในสังคมประชาธิปไตยและในชีวิตประจำวัน 
 7.4 ผู้เรียนรักความเป็นไทย ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

7.5 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการสร้างนิสัยที่ดีและฝึกค่านิยมอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมวิถีชาวบัว 
 7.5 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานกลุ่ม มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เกิดความรัก ความสามัคคีและมีความ 
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 

1.5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 



๑๕๓ 
 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  1. 2. 3. 4. 5. 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 , 3 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา  

กิจกรรมหลัก       กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงาน    บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  ชาวน่าน  นายราเชนทร์  วงค์ไชย  นายปรัตถกร  บวรกิตติเดชา 

และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม
ที่อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบใน สังคมทุก
รูปแบบ คิดวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุ ทำให้เกิดการ ทุจริตทุก
รูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาผลประโยชน์
ส่วนตัว เช่น การติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อน การ
สนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต  
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตสำนึก
ให้กับนักเรียน เมื่อมีการดำเนินงานแล้วก็จะได้นำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” 
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และเพ่ือเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึก ให้นักเรียนมีทักษะการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ               
มีจิตสาธารณะ  

2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำกระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.3 เพ่ือฝึกทักษะทางสังคม ได้แก่ การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ง                

กันและกัน  
 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ  
1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ  

 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตสำนึก มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ  
 3.2 ด้านคุณภาพ 



๑๕๔ 
 

 1. นักเรียนมีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  
 2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย    
และสามารถนำกระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
 3. นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การเคารพกฎระเบียบ   
ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการดำรงตน และความมีน้ำใจ เอาใจใสต่อสังคมส่วนรวม 

 
4. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ P : 
วางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

1 พ.ย. - 1 ธ.ค. 
2564 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
คณะครูฝ่ายกิจกรรม 

ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  ชาวน่าน  
นายราเชนทร์  วงค์ไชย  
นายปรัตถกร  บวรกิตติเดชา 
และคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
คณะครูโครงการปกติ 
คณะครูโครงการภาษา-คณิต 
คณะครูโครงการวิทย์-คณิต 
คณะครูโครงการ EP 
คณะครูฝ่ายปฐมวัย 
 

2. ขั้นดำเนินการ D : 
ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการและ 
มอบหมายงาน 
ดำเนินงานตามโครงการ 

2.  1. กิจกรรมแนวทางการดำเนินกิจกรรมถอด
บทเรียน (Best Practice) 
2. กิจกรรมแนวทางการจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชน (คนดีของแผ่นดิน) 
 3. กิจกรรมแนวทางการดำเนินกิจกรรมสร้าง
สำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
 4 . กิจกรรมแนวทางการดำเนินกิจกรรม
สร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์
สั้น โรงเรียนสุจริต 
 5. กิจกรรมแนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัท
สร้างการดี 
 6. กิจกรรมโรงเรียนสุจริตระดับสถานศึกษา 

1 พ.ย. 2564 –  
30 ก.ย. 2565 

3. ขั้นตรวจสอบ C : 
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

1 พ.ย. 2564 –  
30 ก.ย. 2565 



๑๕๕ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4. 
 

ขั้นปรับปรุงแก้ไข A : 
สรุป รายงานผลและประเมินผล การ 
ปฏิบัติงานประเมินโครงการ พัฒนางานให้
ต่อเนื่อง 

 ก.ย. 2565 

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม  

งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน งบ

ลงทุน ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมแนวทางการดำเนินกิจกรรม
ถอดบทเรียน (Best Practice)  

  17,000 3,000  20,000 

2. กิจกรรมแนวทางการจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชน (คนดีของแผ่นดิน) 

  17,000 3,000  20,000 

3. กิจกรรมแนวทางการดำเนินกิจกรรม
สร้างสำนึกพลเมือง (Project 
Citizen) 

  17,000 3,000  20,000 

4. กิจกรรมแนวทางการดำเนินกิจกรรม
สร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อ
ภาพยนตร์สั้น โรงเรียนสุจริต 

  17,000 3,000  20,000 

5. กิจกรรมแนวทางการดำเนินกิจกรรม
บริษัทสร้างการดี 

  17,000 3,000  20,000 

6. กิจกรรมโรงเรียนสุจริตระดับ
สถานศึกษา 

  20,000   20,000 

7. สรุปรายงานผลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประเมิน 

  1,000   1,000 

รวม    106,000 15,000  121,000 
 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 



๑๕๖ 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดอย่าง
เป็นระบบ 

- ประเมินเจตคติ    
- สังเกตและสัมภาษณ์                    

- แบบประเมินเจตคติ 
- แบบสัมภาษณ์          

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตสำนึก มีทักษะการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ 

- ประเมินเจตคติ    
- สังเกตและสัมภาษณ์                    

- แบบประเมินเจตคติ 
- แบบสัมภาษณ์          

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  
7.2 พัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำกระบวนการคิดไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
7.3 ฝึกทักษะทางสังคมให้แก่นักเรียน ได้แก่ การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ง

กันและกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 

1.6 โครงการอาหารกลางวัน 
 1. กิจกรรมจัดการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  1. 2.3. 4.  5.  6.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  1.   2. 3.  4.  5.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 (1.1)    
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

 กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน     บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางร่มฉัตร  ภารังกูล  และคณะครูโภชนาการ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 มุ่งเน้นให้มีการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กใน
อันที่จะพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างการ อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งการที่นักเรียน
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี นักเรียนควรได้รับสารอาหารครบถ้วนทุกมื้อและควรถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งจะส่งเสริม
สุขภาพกายและสติปัญญาของนักเรียนให้ดีขึ้น 

  
2. วัตถุประสงค์ 
 ผลผลิต นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน 
 นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 
 ผลลัพธ์ นักเรียนมีสุขภาพร่างการแข็งแรง 
 นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ  
 นักเรียนชั้นอนุบาล 2  ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

3.2 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนและ
ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 

 
  
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

4. ระยะเวลาดำเนินการ 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ต.ค. 2564 
 

นางร่มฉัตร  ภารังกูลและ
คณะครูฝ่ายโภชนาการ 
ฝ่ายบุคลากร 
นางร่มฉัตร  ภารังกูลและ
คณะครูฝ่ายโภชนาการ 
นางร่มฉัตร  ภารังกูลและ
คณะครูฝ่ายโภชนาการ 

2 จัดจ้างผู้ประกอบอาหารกลางวัน ต.ค. 2564 
3 จัดหาวัสดุสำหรับประกอบอาหารและจัดหา/

ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ในโรงอาหาร 
ต.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

4 สรุปผลการดำเนินงาน ก.ย. 2565 

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
5. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม  

งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน งบ

ลงทุ
น 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดจ้างผู้ประกอบอาหาร 1,380,000     1,380,000 
2. จัดหาวัสดุอาหารสด/อาหารแห้งเพื่อ

ประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 
   12,589,500  12,589,500 

3 จัดหา/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์โรง
อาหาร 

   820,000  820,000 

4 ค่าสาธารณูปโภค   1,000,000   1,000,000 

รวม 1,380,000  1,000,000 13,409,500  15,789,500 

 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 



๑๕๙ 
 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต 
- นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน 
- นักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ 

- สังเกตจาก
สภาพจริง 

- บันทึกการตรวจ
สุขภาพของ
นักเรียน 

- แบบสังเกต 
- บันทึกสุขภาพ

ของนักเรียน 
  
 

ผลลัพธ์ 
- นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
- นักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ 

- สังเกตจาก
สภาพจริง 

- บันทึกการตรวจ
สุขภาพของ
นักเรียน 

- แบบสังเกต 
- บันทึกสุขภาพ

ของนักเรียน 
  
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง 
 7.2 นักเรียนได้รับสารอาหารครบทุกมื้อและเป็นไปตามหลักโภชนาการ 
 



๑๖๐ 
 

 
แผนงานที ่๒    พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมความเป็นเลิศให้ผู้เรียน 
                   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล  ตามจุดเน้น 
                   ของห้องเรียนพิเศษ  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ความสามารถของผู้เรียน 
                   เต็มตามศักยภาพ 

๒.๑ โครงการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา  
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒.๓. ๔.  ๕. ๖. 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร ข้อที่  ๑.   ๒.๓. ๔. ๕. ๖.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่   ๑, ๒ 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
    กิจกรรมหลัก               กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  หัวหน้างานวิชาการ   หัวหนา้กลุ่มสาระ ฯ   
และหัวหน้าระดับชั้น 
 
๑. หลกัการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษามุ่งเน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือพัฒนาตนให้มีความสมดุล และมีทักษะตามมาตรฐานสากลและ
ทักษะของผู้ เรียนในศตวรรษที่  ๒๑ จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่ จะต้องส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้  
ความสามารถตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดไว้ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ผลผลิต (Outputs)  
 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้น ป.๑-๖ ทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพของตนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน มีความรู้ ความสามารถตามระดับชั้นเรียน สามารถนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีคุณลักษณะทีอันพึงประสงค์มีทักษะการคิด สอดคล้องกับเป้าหมายตามหลักสูตร
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๒.๕ ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีผลการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีและ
ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดี 
 



๑๖๑ 
 

 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถตามระดับชั้นเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ การศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา สพฐ. 
ส่วนอื่นที่เก่ียวข้องและผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา 
(จุดเด่น/จุดด้อย) 

ส.ค.–ก.ย. ๖๔  

๒ จัดทำโครงการ   
 ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมชี้แจง ส.ค.–ก.ย. ๖๔ หัวหน้าวิชาการและคณะ 
 ๒.๒ การจัดทำหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระ เม.ษ.–ต.ค. ๖๔ หัวหน้าวิชาการและคณะ 
 ๒.๓ การกำหนดการสอน/ตัวชี้วัด/มาตรฐาน พ.ย.๖๔, พ.ค.

๖๕ 
 ๒.๔ การจัดทำ MOU ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง พ.ย.–ธ.ค.๖๕ หัวหน้าวิชาการและคณะ 
 ๒.๕ การจัดทำแผนการเรียนรู้ ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

และคณะ  ๒.๖ การทำเอกสารเสริมทุกกลุ่มสาระ ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ 
 ๒.๗ การผลิตสื่อตามกลุ่มสาระ ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ 
 ๒.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      

และคณะ 
 

      ๒.๘.๑ การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 ๒.๘.๒ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ โครงงาน
คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว เวทคณิต  
A-math GSP 

  

      ๒.๘.๓ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  

      ๒.๘.๔ กิจกรรมยอดนักคณิตศาสตร์   
      ๒.๘.๕ การจัดนิทรรศการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์   
      ๒.๘.๖ กิจกรรมพัฒนาความรู้ครูกลุม่สาระคณิตศาสตร์   
      ๒.๘.๗ การจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์การเรียน

การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อประกอบการจัดการเรียน
การสอน 

  

      ๒.๘.๘ การจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้
ประกอบการเรียนการสอน 
     ๒.๘.๙ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) 

  

 ๒.๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      



๑๖๒ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

      ๒.๙.๑ ฉ่อยพาเพลินเจรญิความรู้สู่วรรณคด ี
     ๒.๙.๒ กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการสอน 

 และคณะ 

      ๒.๙.๓ กิจกรรมคนเก่งภาษาไทย   

      ๒.๙.๔ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๓ และ ๖ 

  

      ๒.๙.๕ กิจกรรมจัดนิทรรศการและวันสำคัญทาง
ภาษาไทย 

  

      ๒.๙.๖ กิจกรรมสร้างสรรค์สื่อภาษาไทย 
     ๒.๙.๗ กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 

  

 ๒.๑๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      
และคณะ 
 

        ๒.๑๐.๑ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

        ๒.๑๐.๒ กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

  

        ๒.๑๐.๓ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
        ๒.๑๐.๔ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์   
        ๒.๑๐.๕ กิจกรรมวิทยาศาสตร์กับวันสำคัญทาง

ท้องถิ่น(การทำผางประทีป,การทำโคม) 
  

        ๒.๑๐.๖ กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว   
        ๒.๑๐.๗ กิจกรรมใช้สื่อ ICT ในการพัฒนาการทักษะ 

วิทยาศาสตร์ 
  

        ๒.๑๐.๘ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเรียนรู้
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

  

        ๒.๑๐.๙ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
       ๒.๑๐.๑๐ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
       ๒.๑๐.๑๑ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

  

 ๒.๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
       วัฒนธรรม 

ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      
และคณะ 
        ๒.๑๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
      ๒.๑๑.๒ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือการศึกษา 
ค้นคว้าอิสระ (IS) 

 

       ๒.๑๑.๓ กิจกรรมพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 
 

  

 ๒.๑๑.๔ กิจกรรมนิทรรศการและการจัดป้ายนิเทศ   



๑๖๓ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๒.๑๑.๕ กิจกรรมห้องเรียนสัญจรและศึกษาแหล่งเรียนรู้   
       ๒.๑๑.๖ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ   
       ๒.๑๑.๗ กิจกรรมการจัดทำเอกสารเสริม/ 

แบบฝึกทักษะสังคมศึกษาฯ 
  

       ๒.๑๑.๘ กิจกรรมอาเซียน   
       ๒.๑๑.๙ กิจกรรมการสอนและการสอบธรรมศึกษา 

(นักธรรมตรี โท เอก) 
  

       ๒.๑๑.๑๐ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)เพ่ือมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

  

       ๒.๑๑.๑๑ กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
      ๒.๑๑.๑๒ พัฒนาครูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
      ๒.๑๑.๑๓ การจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับ
ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
      ๒.๑๑.๑๔ เกษตรพอเพียง 
      ๒.๑๑.๑๕ กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

  

 ๒.๑๒กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      
และคณะ         ๒.๑๒.๑ การสั่งซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การเรียนการสอน

สื่อ และอุปกรณ์สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

        ๒.๑๒.๒ แข่งขันสุขศึกษาและ    พลศึกษาภายใน   
        ๒.๑๒.๓ จัดดำเนินการแข่งขันภายนอกกับองค์กรอ่ืนๆ   
        ๒.๑๒.๔ กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะกีฬา 

กรฑีา และกองเชียร ์
  

        ๒.๑๒.๕ กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ (ค่าสนาม ๗๐๐ ปี 
ค่าเหรียญและออ่ืน ๆ) 

  

 ๒.๑๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      
และคณะ 
 

        ๒.๑๓.๑ จัดซื้ออุปกรณ์เพ่ิมเติมกลุ่มสาระศิลปะเพ่ือ
ใช้ในการประเมินเพ่ือขอรบัรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  

 

       ๒.๑๓.๒ จัดซื้ออุปกรณ์การสอนออนไลน์กลุ่มสาระศิลปะ
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ ์  โควิด - ๑๙ 

  

 ๒.๑๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
      ๒.๑๓.๓ กิจกรรมนิทรรศการศิลป์และประกวดผลงาน 
                 ศิลปะ 
      ๒.๑๓.๔ สนับสนุนการดำเนินการแข่งขันทัศนศิลป์ 
                 ระดับนานาชาติ 

ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      
และคณะ 
 

       ๒.๑๓.๕ วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียน   



๑๖๔ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

                 การสอน ป.๑ - ป.๖ 
      ๒.๑๓.๖  การจัดซื้อและซ่อมแซมตู้เก็บอุปกรณ์ห้อง 
                  ทัศนศิลป์ ป.๑ - ป.๓ 

 ๒.๑๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย,พื้นเมือง
,สากล) 
      ๒.๑๓.๗ งบซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยชำรุดและ
หมดอายุการใช้งาน 
      ๒.๑๓.๘ จัดซื้อเครื่องดนตรีไทยที่ชำรุดและหมดอายุ
การใช้งาน 
       ๒.๑๓.๙ งบซ่อมแซมดนตรีพ้ืนเมือง 
       ๒.๑๓.๑๐ จัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่ชำรุดและ
หมดอายุการใช้งาน 
       ๒.๑๓.๑๑ งบซ่อมเครื่องดนตรีสากล 
       ๒.๑๓.๑๒ จัดซื้อเครื่องดนตรีสากลที่ชำรุดและ
หมดอายุการใช้งาน 
       ๒.๑๓.๑๓ สนับสนุนกิจกรรมการซ้อมดนตรีสากล
และการการแสดงกิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันระดับ
ต่างๆ เช่น การสอนจากวิทยากรภายนอก,ชุดการแสดง
ดนตรีสากล, น้ำดื่ม, อาหาร เป็นต้น 

ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      
และคณะ 
 

 ๒.๑๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) 
       ๒.๑๓.๑๔ วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในกจิกรรมการ
เรียนการสอน ป.๑-๓ 
       ๒.๑๓.๑๕ วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ป.๔-๖ 
        ๒.๑๓.๑๖ จัดซื้ออุปกรณ์ชุดการแสดง 
        ๒.๑๓.๔ จัดซื้อและซ่อมแซมชุดการแสดง 

ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      
และคณะ 
 

 ๒.๑๔กลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท. ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      
และคณะ 
 

  ๒.๑๔.๑ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS)  

 

  ๒.๑๔.๒ กิจกรรมการแข่งขันหัตถกรรมระดับชั้น   
  ๒.๑๔.๓ กิจกรรมฝึกทักษะงานบ้านและงานประดิษฐ์   
  ๒.๑๔.๔ กิจกรรมสืบสานงานประดิษฐ์แบบล้านนา 

     ๒.๑๔.๕ กิจกรรมสืบสานอาหารพ้ืนเมือง 
 
 

  

 ๒.๑๕กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      



๑๖๕ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

     ๒.๑๕.๑ กิจกรรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษและกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 และคณะ 

     ๒.๑๕.๒ กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและ
การจัดนิทรรศการภาษาอังกฤษ 

  

     ๒.๑๕.๓ กิจกรรมการยกผลสัมฤทธิ์การสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 

  

     ๒.๑๕.๔ กิจกรรม English is fun   
 ๒.๑๕.๕ กิจกรรมวันสำคัญของประเทศเจ้าของภาษา   
 ๒.๑๖กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ หัวหน้ากลุม่สาระฯ      

และคณะ 
 

       ๒.๑๖.๑ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  
       ๒.๑๖.๒ กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ   
       ๒.๑๖.๓ การจัดซื้อสื่อและคู่มือครู    
       ๒.๑๖.๔ กิจกรรมภาษาจีนวันนี้   
       ๒.๑๖.๕ กิจกรรมการจัดนิทรรศการภาษาจีน   
 ๒.๑๗ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

      ๒.๑๗.๑ จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ 
เอกสารประกอบ การเรียนการสอนลูกเสือ-ยุวกาชาด 
      ๒.๑๗.๒ การจัดหลักสูตรและแผนการเรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
      ๒.๑๗.๓ กิจกรรมการเข้ารับการอบรมลูกเสือของ
บุคลากร และกิจกรรมเข้ารับการอบรมยุวกาชาดของ
บุคลากร 
      ๒.๑๗.๔ กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด 
      ๒.๑๗.๕ การเข้าประจำกอง 
      ๒.๑๗.๖ กิจกรรมแนะแนว/ทักษะชีวิต 
      ๒.๑๗.๗  กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
      ๒.๑๗.๘ กิจกรรมการจัดนิทรรศการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (ลูกเสือ) 
      ๒.๑๗.๙ กิจกรรม สวนสนาม/ถวาย ราชสดุดี /ถวาย
คำปฏิญาณ 
      ๒.๑๗.๑๐ กิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ 
        - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
        - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
        - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
        - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ หัวหน้างานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และคณะ 
หัวหน้าลูกเสือ-ยุวกาชาด 
หัวหน้างานแนะแนว 
ครูประจำชั้น 
หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
 

  
    
  
  
  

   
   



๑๖๖ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

        - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
        - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
      ๒.๑๗.๑๑ กิจกรรมฐานการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด 
 

๓ กิจกรรมการทดสอบความรู้ภาษาไทย/สังคมศึกษาฯ/
วิทยาศาสตร์/และคณิตศาสตร์ โดยหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก 
 

ธ.ค. ๖๔ 
ส.ค. ๖๕ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
หัวหน้าระดับชั้น ป.๑-๖ 
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๔ กิจกรรมสานฝันเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมเรียนต่อ ม.๑ 

ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้า
โครงการ/ครูสายชั้น ป.๖ 

๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้/ชั้น
เรียน Best Practices ครูผู้สอน 

ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

๖ กิจกรรมพัฒนาทักษะ STEM  ต.ค. ๖๔–ก.ย.
๖๕ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

๗ กิจกรรมพัฒนาห้องอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการส
สอนของครูและการเรียนของนักเรียน 

ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

๘ กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ก.พ. ๖๕ หัวหน้างานแนะแนว 
๙ จัดซื้อสื่อเพ่ิมพูนประการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียน ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ หัวหน้างานวัดผล 
๑๐ การดำเนินการนิเทศ ติดตามผล ต.ค.๖๔–ก.ย.๖ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

หัวหน้าระดับชั้น ป.๑-๖ 
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๑๑ การสรุป รายงานผลโครงการ/กิจกรรม ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 



๑๖๗ 
 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ งบลงทุน รวม 

งบ 
บุคลากร 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   

๑ กิจกรรมที่ ๑       
     ๑.๑การศึกษานโยบายของ 

โรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
สพฐ. ส่วนอื่นที่เก่ียวข้องและผล
การดำเนินงานของปีที่ผ่านมา 
(จุดเด่น/จุดด้อย) 

      

๒ กิจกรรมที่ ๒       
 ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/ 

ประชุมชี้แจง  
      

 ๒.๒ การจัดทำหลักสูตร/ 
ปรับปรุงหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระ 

      

 ๒.๓ การกำหนดการสอน/ 
ตัวชี้วัด/มาตรฐาน 

      

 ๒.๔ การจัดทำ MOU ครู/ 
นักเรียน/ผู้ปกครอง 

      

 ๒.๕ การจัดทำแผนการเรียนรู้       
 ๒.๖ การทำเอกสารเสริม    ๖๐๐,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐ 
 ๒.๗ การผลิตสื่อ ๘ กลุ่มสาระ 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ 

 ๒.๘กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร ์

    
 

  

      ๒.๘.๑ การพฒันาหลักสตูร
และกิจกรรมการจัดการเรียนรูก้ลุม่
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

   ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 
 

      ๒.๘.๒ กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการ โครงงาน
คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพ
คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว เวท
คณิต  A-math GSP 

  ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ 

      ๒.๘.๓ กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพทางการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ค่าย online  

  ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ 
 

 ๗๐,๐๐๐ 

      ๒.๘.๔ กิจกรรมยอดนัก   ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ 



๑๖๘ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ งบลงทุน รวม 

งบ 
บุคลากร 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   

คณิตศาสตร์ 
      ๒.๘.๕ การจัดนิทรรศการ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
      

      ๒.๘.๖ กิจกรรมพัฒนา
ความรู้ครกูลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

  ๔๐,๐๐๐   ๔๐,๐๐๐ 

      ๒.๘.๗ การจัดซ้ือครุภัณฑ์และวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน 

   ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ 

      ๒.๘.๘ การจัดซื้ออุปกรณ์
และวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้
ประกอบการเรียนการสอน 
     ๒.๘.๙ กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best  Practice) 

   ๔๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

 ๔๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

 ๒.๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

    
 

  
 

      ๒.๙.๑  ฉ่อยพาเพลินเจริญ
ความรูสู้่วรรณคด ี
     ๒.๙.๒ กิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอน 

 
 
 

 ๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 ๓๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

      ๒.๙.๓ กิจกรรมคนเก่ง
ภาษาไทย 

  
 

๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 

      ๒.๙.๔ กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
และ ๖ 

  ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ 

      ๒.๙.๕ กิจกรรมจัด
นิทรรศการและวันสำคัญทาง
ภาษาไทย 
     ๒.๗.๖ กิจกรรมสร้างสรรค์
สื่อภาษาไทย 
    ๒.๗.๗ กิจกรรมพัฒนาการ 
อ่านออกเขยีนได้  
 

   ๖๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

 ๖๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

 ๒.๑๐กลุ่มสาระการเรียนรู้       



๑๖๙ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ งบลงทุน รวม 

งบ 
บุคลากร 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        ๒.๑๐.๑ กิจกรรมพัฒนา

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ๒๐,๐๐๐ 
 

  ๒๐,๐๐๐ 

        ๒.๑๐.๒ กิจกรรม
วิทยาศาสตร์กับวันสำคัญของ
ท้องถิ่น 

  ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ 

        ๒.๑๐.๓ กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ 

        ๒.๑๐.๔ กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

  ๔๕,๐๐๐   ๔๕,๐๐๐ 

        ๒.๑๐.๕กิจกรรม
วิทยาศาสตร์กับวันสำคัญทาง
ท้องถิ่น(การทำผางประทีป,การ
ทำโคม) 

      

        ๒.๑๐.๖ กิจกรรม
ห้องเรียนสีเขียว 

   ๑๓,๐๐๐  ๑๓,๐๐๐ 

        ๒.๑๐.๗ กิจกรรมใช้สื่อ 
ICT ในการพัฒนาการทักษะ 
วิทยาศาสตร์ 

   ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

        ๒.๑๐.๘ การจัดซือ้วัสดุ
อุปกรณ์ สำหรับการเรียนรู้ตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

   ๕๕,๐๐๐  ๕๕,๐๐๐ 

        ๒.๑๐.๙ กิจกรรม
ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
      ๒.๑๐.๑๐ สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 
 
 
 
        

  ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 ๒.๑๑กลุ่มสาระการเรียนรู้       



๑๗๐ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ งบลงทุน รวม 

งบ 
บุคลากร 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 

       ๒.๑๑.๑ การพัฒนา
หลักสูตรและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
      ๒.๑๑.๒ กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อการศึกษา 
ค้นคว้าอิสระ (IS) 

   
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

   
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

       ๒.๑๑.๓ กิจกรรมพัฒนา
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๑.๔ กิจกรรมนิทรรศการ
และการจัดป้ายนิเทศ 

   ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๑.๕ กิจกรรมห้องเรียน
สัญจรและศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 

       ๒.๑๑.๖ กิจกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 

      

       ๒.๑๑.๗ กิจกรรมการ
จัดทำเอกสารเสริม/ 
แบบฝึกทักษะสังคมศึกษาฯ 

  ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 

       ๒.๑๑.๘ กิจกรรมอาเซียน   ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ 
       ๒.๑๑.๙ กิจกรรมการสอน

และการสอบธรรมศึกษา 
(นักธรรมตรี โท เอก) 

  ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ 

       ๒.๑๑.๑๐ กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)เพ่ือมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) 

   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

       ๒.๑๑.๑๓ การจัดซื้อ 
อุปกรณ์และวัสดุอุปกรณ์
สำหรับใช้ประกอบการเรียนการ
สอน 
    ๒.๑๑.๑๕ กิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

   
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 ๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๒กลุ่มสาระการเรียนรู้       



๑๗๑ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ งบลงทุน รวม 

งบ 
บุคลากร 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   

สุขศึกษาและพลศึกษา  
        ๒.๑๒.๑ การสั่งซื้อจัดจ้าง

อุปกรณ์การเรียนการสอนสื่อ 
และอุปกรณ์สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

   ๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ 

        ๒.๑๒.๒ แข่งขันสุขศึกษา
และพลศึกษาภายใน 

  ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ 

        ๒.๑๒.๓ จัดดำเนินการ
แข่งขันภายนอกกับองค์กรอ่ืนๆ 

  ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐ 

        ๒.๑๒.๔ กิจกรรมการ
เรียนการสอน ฝึกทักษะกีฬา 
กรีฑา และกองเชียร์ 
       ๒.๑๒.๕ กิจกรรมกีฬาสี
สัมพันธ์ (ค่าสนาม ๗๐๐ ปี ค่า
เหรียญและออื่น ๆ) 

  ๕๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔๐,๐๐๐ 

 ๕๐,๐๐๐ 
 
 

๑๔๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๓กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ 

      
 

        ๒.๑๓.๑ จัดซื้ออุปกรณ์
เพ่ิมเติมกลุ่มสาระศิลปะเพ่ือใช้
ในการประเมินเพ่ือขอรับรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน  

   ๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐ 

       ๒.๑๓.๒ จัดซื้ออุปกรณ์การ
สอนออนไลน์กลุ่มสาระศิลปะ
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ในสถานการณ์   โควิด – 
๑๙ 

   ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) 
      ๒.๑๓.๓ กิจกรรม
นิทรรศการศิลป์และประกวด
ผลงานศิลปะ 
      ๒.๑๓.๔ สนับสนุนการ
ดำเนินการแข่งขันทัศนศิลป์ 
ระดับนานาชาติ 
      ๒.๑๓.๕ วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ 

    
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๘,๐๐๐ 

  
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๘,๐๐๐ 



๑๗๒ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ งบลงทุน รวม 

งบ 
บุคลากร 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   

เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียน 
การสอน ป.๑ - ป.๖ 
      ๒.๑๓.๖  การจัดซื้อและ
ซ่อมแซมตูเ้ก็บอุปกรณ์ห้อง 
ทัศนศิลป์ ป.๑ - ป.๓ 

 
 

๒๓,๐๐๐ 

 
 

๒๓,๐๐๐ 

 ๒.๑๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (ดนตรีไทย,พื้นเมือง
,สากล) 
      ๒.๑๓.๗ งบซ่อมแซม
เครื่องดนตรีไทยชำรุดและ
หมดอายุการใช้งาน 
      ๒.๑๓.๘ จัดซื้อเครื่อง
ดนตรีไทยท่ีชำรุดและหมดอายุ
การใช้งาน 
       ๒.๑๓.๙ งบซ่อมแซม
ดนตรีพื้นเมือง 
       ๒.๑๓.๑๐ จัดซื้อเครื่อง
ดนตรีพื้นเมืองที่ชำรุดและ
หมดอายุการใช้งาน 
       ๒.๑๓.๑๑ งบซ่อมเครื่อง
ดนตรีสากล 
       ๒.๑๓.๑๒ จัดซื้อเครื่อง
ดนตรีสากลที่ชำรุดและ
หมดอายุการใช้งาน 
       ๒.๑๓.๑๓ สนับสนุน
กิจกรรมการซ้อมดนตรีสากล
และการการแสดงกิจกรรมของ
โรงเรียน การแข่งขันระดับต่างๆ 
เช่น การสอนจากวิทยากร
ภายนอก,ชุดการแสดงดนตรี
สากล, น้ำดื่ม, อาหาร เป็นต้น 
 
 
 

    
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

  
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       



๑๗๓ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ งบลงทุน รวม 

งบ 
บุคลากร 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   

(นาฏศิลป์) 
       ๒.๑๓.๑๔ วัสดุ สื่อ 
อุปกรณ ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ป.๑-๓ 
       ๒.๑๓.๑๕ วัสดุ สื่อ 
อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ป.๔-๖ 
        ๒.๑๓.๑๖ จัดซื้ออุปกรณ์
ชุดการแสดง 
        ๒.๑๓.๔ จดัซื้อและ
ซ่อมแซมชุดการแสดง 
 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 ๒.๑๔กลุ่มสาระการเรียนรู้  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

      

 ๒.๑๔.๑ กิจกรรมการจัดการ 
เรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้า
อิสระ (IS)  

  ๙๐,๐๐๐   ๙๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๔.๒ กิจกรรมการแข่งขัน
หตัถกรรมระดับชั้น 

  ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๔.๓ กิจกรรมฝึกทักษะงาน
บ้านและงานประดิษฐ์ 

  ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๔.๔ กิจกรรมสืบสานงาน
ประดิษฐ์แบบล้านนา 
๒.๑๔.๕ กิจกรรมสืบสาน
อาหารพื้นเมือง 

   
 

๓๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 ๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๕กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 

   
 

   

     ๒.๑๕.๑ กิจกรรมพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

  ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 

     ๒.๑๕.๒ กิจกรรมการ
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและ
การจัดนิทรรศการภาษาอังกฤษ 

   ๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ 

     ๒.๑๕.๓ กิจกรรมการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบวัด

  ๘๖,๐๐๐   ๘๖,๐๐๐ 



๑๗๔ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ งบลงทุน รวม 

งบ 
บุคลากร 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   

ระดับภาษาอังกฤษ [CEFR] 
     ๒.๑๕.๔ กิจกรรม English 

is fun  
   ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 

     ๒.๑๕.๕ กิจกรรมวันสำคัญ
ของประเทศเจ้าของภาษา 
 

   ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ (จีน) 

    
 

  

       ๒.๑๖.๑ กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 

   ๑๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐,๐๐๐ 

       ๒.๑๖.๒ กิจกรรมส่งเสริม
การแข่งขันทักษะวิชาการ 

   ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

       ๒.๑๖.๓ การจัดซื้อสื่อและ
คู่มือครู 

    ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

       ๒.๑๖.๔ กิจกรรมภาษาจีน
วันนี้ 

   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

       ๒.๑๖.๕ กิจกรรมการจัด
นิทรรศการ 

   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๗ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ๒.๑๗.๑ จัดซื้อ จัดจ้าง 
วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ 
เอกสารประกอบ การเรียนการ
สอนลูกเสือ-ยุวกาชาด 
      ๒.๑๗.๒ การจัดหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
      ๒.๑๗.๓ กิจกรรมการเข้า
รับการอบรมลูกเสือของ
บุคลากร และ 
กิจกรรมเข้ารับการอบรมยุว
กาชาดของบุคลากร 
      ๒.๑๗.๔ กิจกรรมลูกเสือ – 
ยุวกาชาด 
      ๒.๑๗.๕ การเข้า       
ประจำกอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

  
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 



๑๗๕ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ งบลงทุน รวม 

งบ 
บุคลากร 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   

      ๒.๑๗.๖ กิจกรรม       
แนะแนว/ทักษะชีวิต 
      ๒.๑๗.๗  กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
      ๒.๑๗.๘ กิจกรรมการจัด
นิทรรศการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (ลูกเสือ) 
      ๒.๑๗.๙ กิจกรรม สวน
สนาม/ถวาย ราชสดุดี /ถวาย
คำปฏิญาณ 
      ๒.๑๗.๑๐ กิจกรรมแหล่ง
การเรียนรู้ 
        - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
        - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
        - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
        - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
        - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
        - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
      ๒.๑๗.๑๑ กิจกรรมฐาน
การเรียนรู้เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในกิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ – ยุวกาชาด 
 

๕,๐๐๐ 
 
๕,๐๐๐ 
 
 
๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๑๔,๔๐๐ 
๑๒๐,๑๒๐ 
๑๓๑,๑๒๐ 
๑๒๙,๔๐๐ 
๑๓๒,๔๔๐ 
๑๔๗,๓๖๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

๑๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๑๔,๔๐๐ 
๑๒๐,๑๒๐ 
๑๓๑,๑๒๐ 
๑๒๙,๔๐๐ 
๑๓๒,๔๔๐ 
๑๔๗,๓๖๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๓ กิจกรรมที่ ๓ 
กิจกรรมการทดสอบความรู้
ภาษาไทย/สังคมศึกษาฯ/
วิทยาศาสตร์/และคณิตศาสตร์ 
โดยหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก 
 

   
๑๒๐,๐๐๐ 

   
๑๒๐,๐๐๐ 

๔ กิจกรรมที่ ๔ 
กิจกรรมสานฝันเพ่ิมศักยภาพ
การเรียนรู้ เพื่อเตรียมความ
พร้อมเรียนต่อ ม.๑ 

  ๙๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ 



๑๗๖ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ งบลงทุน รวม 

งบ 
บุคลากร 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   

 
๕ กิจกรรมที่ ๕       
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

ด้วยกระบวนการ PLC ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้/ชั้นเรียน Best 
Practices ครูผู้สอน 

  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

๖ กิจกรรมที่ ๖ 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนตามแนวทาว STEM ศึกษา 

  ๕๐,๐๐๐   ๕๐,๐๐๐ 

๗ กิจกรรมที่ ๗       
 แนะแนวศึกษาต่อ 

 
  ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 

๘ กิจกรรมที่ ๘ 
กิจกรรมพัฒนาห้องอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี  และการจัดซื้อ
วัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
สอนของครูและการเรียนของ
นักเรียน 

   
 

 
๕๐,๐๐๐ 

  
๕๐,๐๐๐ 

 กิจกรรมที่ ๙       
๙ จัดซื้อสื่อเพ่ิมพูนประการณ์การ

เรียนรู้สำหรับนักเรียน 
  -   - 

๑๐ กิจกรรมที่ ๑๐       
 การดำเนินการนิเทศ 

 ติดตามผล 
  ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ 

๑
๑ 

กิจกรรมที่ ๑๑ 
การสรุป รายงานผล 
โครงการ/กิจกรรม 

   
๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

  
๑๕,๐๐๐ 

 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต(Outputs) ประเมินผลตามสภาพจริง แบบประเมินผล 



๑๗๗ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นั ก เรียน ระดับป ระถมศึ กษ า ร้ อยละ  ๙๐   มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๒ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

สอบวัดผลสัมฤทธิ์ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนระดับประถมศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ 
ความสามารถตามระดับชั้นเรียน สามารถนำความรู้
ไป ใช้ ในชีวิตประจำวัน  และมีคุณลักษณะที่ พึ ง
ประสงค ์

สังเกต 
ตรวจสอบเอกสาร 
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

แบบสังเกต 
เอกสารแสดงผลการเรียนรู้ 
หลักฐานการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
แบบประเมินการจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ นักเรียนเป็นคนดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 ๗.๒ นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ 
 ๗.๓ นักเรียนอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒  โครงการการพัฒนาคณุภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน   



๑๗๘ 
 

กลยุทธ์ข้อ ๒, ๔  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่   ๒, ๔, ๕  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่  ๑ และ ๒ 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
          กิจกรรมหลัก               กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน     บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  หัวหน้างานวิชาการ   หัวหนา้กลุ่มสาระ ฯ   

และหัวหน้าระดับชั้น 
  
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้สถานศึกษา 
มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบกับ
การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นนักเรียนมีทักษะการอ่าน การคิดคำนวณ การเขียน ทักษะการ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และทักษะการใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัย
ทักษะการใช้ภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 การจะช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น วิธีการสอนซ่อมเสริมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่
ช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและยกระดับการเรียนรู้ให้ก้าวหน้า
ขึ้น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ผลผลิต   
 ๒.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคน มีทักษะการอ่าน เขียน การใช้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ ได้รับการสอนซ่อมเสริม พัฒนาศักยภาพของตน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ใน NT, O-NET LAS และ ธรรมศึกษา 
 ๒.๑.๒ นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านคล่องเขียนคล่อง สำหรับนักเรียน ชั้น  
ป.๑ - ป.๖  ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตน 
 ผลลัพธ์   
 ๒.๒.๑ เพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นตามจุดเน้นของ สพฐ. 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 ๓.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ทุกคน ได้รับการสอนเสริมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และการสอนซ่อมเสริมเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในจุดที่เป็นปัญหาหรือเป็นความต้องการของผู้เรียน
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของ NT, O-NET และ LAS, ธรรมศึกษา 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ นักเรียน มีทักษะการคิดและได้ฝึกปฏิบัติ 
 



๑๗๙ 
 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ผู้เรียนและจัดทำโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๔   

กลุ่มบริหารวิชาการ 
และคณะครูสายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

๒ จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 
ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน 
๒๕๖๕ 

๔ การนิเทศกำกับติดตาม 
มีนาคม ๒๕๖๕, กันยายน 
๒๕๖๕ 

๕ การประเมินสรุปรายงานผล กันยายน ๒๕๖๕ 
 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

รวม 
 

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน  
งบ

ลงทุน  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ผู้เรียนและ
จัดทำโครงการ 

      

๒ ๑. จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 
เพ่ิมความรู้ 
    ๑.๑ จดัทำเครื่องมือสำรวจและ
แบบทดสอบ 
    ๑.๒ จัดทำระเบียนความสามารถ
ในการเรียนรู้ของนักเรียน 
    ๑.๓ จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 
    ๑.๔ จัดทำเอกสารเสริม 

  
 

 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐,๐๐๐ 
 
๔๐๐,๐๐๐ 

  
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๔๐๐,๐๐๐ 

๒ การวัดและประเมินผล        
 รวม   ๑๐๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐  ๕๒๐,๐๐๐ 

 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 



๑๘๐ 
 

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ทุกคนได้รับ 
การสอนซ่อมเสริม มีทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่องและ
คิดคำนวณเพ่ิมขึ้นและนักเรียนชั้น ป.๑-๖ ได้รับ 
การสอนเสริมให้มีทักษะเพ่ิมขึ้น 

การทดสอบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ก่อน-หลัง 
 

๒. ผู้ปกครองนักเรียนในเป้าหมายทุกคนให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

การตรวจสอบ แบบสำรวจ 

๓. ผลจากการนิเทศ กำกับ ติดตามผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการสอนซ่อมเสริมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

การตรวจสอบ แบบทดสอบ 

 
๗. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอนุบาลเชียงใหม่ตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการสูงขึ้น จากการวัด
และประเมินผลทั้งระดับโรงเรียนและระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒. ๓. ๔.  ๕. ๖. 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.   ๒. ๓. ๔. ๕. ๖.     



๑๘๑ 
 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่   ๑    
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
          กิจกรรมหลัก               กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน     บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  หัวหน้างานวิชาการ  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะ 
  
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียน
จะต้องพัฒนา การจัดการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ ได้แก่ การเรียนรู้ภาษา
ยุคดิจิตัล ความสามารถในการสื่อสาร มีการคิดประดิษฐ์และสร้างงาน สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง 
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับปัจจัยดังกล่าวมีความจำเป็นในการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้พัฒนาไปสู่
จุดสูงสุดเต็มตามศักยภาพของนักเรียน จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  (The Path 
to Excellence) ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนได้พัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะทางเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือแสวงหาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 
 ๒.๓ เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนผ่านกิจกรรมของนักเรียนที่มีความโดดเด่นด้านต่างๆ 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ  
 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ทุกคนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านต่างๆ 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกในด้านความสามารถพิเศษเชื่อมโยงสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ การเรียนรู้ภาษายุคดิจิตัล ความสามารถในการสื่อสาร มีการคิดประดิษฐ์และ
สร้างงาน  สามารถผลิตผลงานที่มีคณุภาพสูง 
 
 
 
 
 
 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน  
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 



๑๘๒ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ การศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สพฐ. ในส่วนที่เกีย่วข้องกับโครงการฯ 

ต.ค. ๒๕๖๔ หัวหน้าวิชาการและหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   
 ๒.๑ ประชุมคณะทำงาน/กรรมการ ต.ค. ๒๕๖๔  
 ๒.๒ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเพ่ือการแข่งขัน ต.ค. ๖๔ – ก.ค. ๖๕ 
 ๒.๔ กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดโดย

หน่วยงานภายนอก 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕  

 ๒.๔ กิจกรรมเผยแพร่ผลงานและการจัดนิทรรศการ ก.พ. ๒๕๖๔  
๓ การดำเนินการนิเทศ ติดตามผล ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕  
๔ รายงานผล สรุปการดำเนินงาน ก.ย. ๒๕๖๕  
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

๕. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม  

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน  
งบ

ลงทุน 
ค่า 

ตอบแทน 
 

ค่าใช้สอย 
 

ค่าวัสดุ 
๑ การศึกษานโยบายของโรงเรียน เขต

พ้ืนที่การศึกษา และสพฐ. ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

      

๒ ๒.๑ ประชุมคณะทำงาน/กรรมการ       
 ๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ

นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
  ๒๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 

 ๒.๔ กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 

  ๓๐๐,๐๐๐   ๓๐๐,๐๐๐ 

 ๒.๕ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
เข้าร่วมการแข่งขันกับวิทยากร
ภายนอก 

 -     

 ๒.๖ กิจกรรมเผยแพร่ผลงานและ
การจัดนิทรรศการ 

   ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ 

๓ การดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม       
๔ การประเมิน/รายงานสรุปผล       
 รวม   ๕๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  ๗๐๐,๐๐๐ 

 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๖. การประเมินผล 



๑๘๓ 
 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

     ๑. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
     ๒. ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้าน
ความสามารถพิเศษกับหน่วยงานภายนอกตลอดปี 
     ๓. พัฒนากิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษของ
นักเรียนไปสู่เป้าหมายได้ครบทุกรายการ. 

- สำรวจ 
- ประเมินสภาพจริง 

- แบบบันทึก 
- แบบทดสอบ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ นักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางเต็มตามศักยภาพ 
และร่วมประกวดแข่งขันทำชื่อเสียงให้โรงเรียนโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
 ๗.๒ โรงเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนใหม้ีความสามารถพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๔ โครงการโครงการพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 



๑๘๔ 
 

 เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์/วิทยาการคำนวณ) 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที ่ ☑๑. ◻๒.◻๓. ◻๔. ◻ ๕. ◻๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที ่ ◻๑.  ☑ ๒. ◻๓. ☑๔. ◻๕. 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่   ๓ 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
☑ กิจกรรมหลัก     ◻ กิจกรรมรอง            ◻  กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมฤกษ์ พอกจันทร์, นายธวัฒชัย ใบโสด, นางสาววรดา  สุขสอน, 

นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทอง 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องมีทักษะการเรียนรู้หลายด้าน ต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้ ใฝ่
เรียนรู้ อยากเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ในโลกแห่ง
ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมเข้ากับสังคมแห่งการเรียนรู้ กระบวนการคิดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแนวทาง
หนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์เพ่ือผลักดันให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  ปัจจัยสำคัญที่มีส่วนในการ
พัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดดคือ การพัฒนารากฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กและ
เยาวชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอยู่
ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษท่ี ๒๑ จึงได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่หลักสูตร
วิทยาการคำนวณ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ  และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่จะต้องดำเนินการพัฒนาและยกระดับเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World – Class Standard School) 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียน
อนุบาลเชียงใหม่ไปสู่หลักสูตรวิทยาการคำนวณ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ครู บุคลากร และนักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีความตระหนัก มีทัศนคติ
ที่ดี เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 โรงเรียนได้จัดการศึกษาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่หลักสูตร
วิชาคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคำนวณ ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนทั้งสิ้น ๖๔ 
ห้องเรียน 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 



๑๘๕ 
 

 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกคน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ และเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ 
 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ศึกษานโยบายของโรงเรียน สพป.ชม.เขต ๑ และ 
สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  

  

๒ ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  ต.ค. ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
๓ ศึกษาบริบทและสภาพความ เป็นไปได้ในการพัฒนา

โครงการฯ  
ต.ค. ๒๕๖๔ คณะครูฝ่าย ICT 

 
๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร  ต.ค. ๒๕๖๔ อ.ธวัฒชัย ใบโสด 
๕ ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และ

มอบหมายงาน 
 อ.สมฤกษ์ พอกจันทร์ 

 
๖ ดำเนินงานตามโครงการฯ 

๖.๑ กิจกรรมจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
๖.๒ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๖.๓ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
๒๕๖๐ 
๖.๔ กิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ 
๖.๕ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครู ICT 
๖.๖ กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
๖.๗ กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
๖.๘ กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์และ
ห้องปฏิบัติการพิเศษ (e-Classroom) 

 
ต.ค.๒๕๖๔-ก.ย.
๒๕๖๕ 
 
 

อ.สมฤกษ์ พอกจันทร์ 
อ.ธวัฒชัย ใบโสด, 
อ.วรดา  สุขสอน, 
อ.ฬียาพร ธารเหลือง
ทอง 

๗ ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค.๒๕๖๔-ก.ย.
๒๕๖๕ 

 

๘ สรุป รายงานผล และประเมินผลการปฏิบัติงาน ก.ย.๒๕๖๕  
 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 



๑๘๖ 
 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน  

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ งบ
ลงทุน 

๑ ๖.๑ กิจกรรมจัดการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณ 
(Computing Science) 
- กิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้น ป.๑ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้น ป.๒ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้น ป.๓ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้น ป.๔ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้น ป.๕ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้น ป.๖ 

 
 
 

   
 
 

๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

  
 
 
 
 

๒๔๐,๐๐๐ 

๒ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการทางด้าน
เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(คอมพวิเตอร์) 
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการ
งานและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
- การแข่งขันหุ่นยนต์ 

    
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

  
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

๓ กิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 

    
๕๐,๐๐๐ 

  
๕๐,๐๐๐ 

๔ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครู ICT 
- ส่งครูเข้ารบัการอบรม สัมมนาเพื่อ
พัฒนาตนเอง 

    
๓๐,๐๐๐ 

  
๓๐,๐๐๐ 

๕ กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

    
๓๐๐,๐๐๐ 

  
๓๐๐,๐๐๐ 

 รวม       ๘๒๐,๐๐๐  ๘๒๐,๐๐๐ 
 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
๖. การประเมินผล 



๑๘๗ 
 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

     ๑. โรงเรียนได้จัดการศึกษาหลักสูตรจัดการเรียน
การสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่หลักสูตร
วิทยาการคำนวณ ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนทั้งสิ้น ๖๔ ห้องเรียน 
     ๒. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกคน ได้
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนตามความสามารถ และเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ 

- เอกสาร 
- สังเกต และสัมภาษณ์ 

- แบบบันทึกการ
ประเมิน 
- แบบรายงาน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ โรงเรียนได้จัดการศึกษาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไปสู่
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนทั้งสิ้น ๖๔ ห้องเรียน 
 ๗.๒ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกคน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ และเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๕ โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  



๑๘๘ 
 

 ๑. กิจกรรมจัดการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒.๓. ๔.  ๕. ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.   ๒. ๓. ๔. ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่   ๓ 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ , นางจิตรานุช  วันทมาตย์ , นางณัชชา  แก่นธิยา,  
นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์, นางสาวนพวรรณ  ทนันชัย, นางสาวนาตยา  อุประ, นางชนกพร  พัฒนกุล, 
นางสาวชนกพร  ใจขวาง ,  นางสาวบุษรา  คำจันทร์ นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล ,  และครูอัตราจ้าง 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้จัดการศึกษาตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยส่งเสริมให้
โรงเรียนพัฒนาหาทางเลือกสำหรับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามความพร้อม  ความสนใจและศักยภาพ
ของผู้เรียน ได้จัดห้องเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ชั้น ป.๑-๖ 
จำนวน ๑๒ ห้องเรียนขึ้น แต่ในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนได้นั้น 
ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ เป็นผู้กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ จึงมีความจำเป็นจัดจ้างครูอัตราจ้างที่มีความรู้ความสามารถมาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ซึ่ง
จะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สามารถเข้าร่วม  
แข่งขันในระดับสากลหรือนานาชาติ 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ด้วยหลักสูตร 
ที่สูงกว่าหลักสูตรปกต ิ
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติ 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ  
 ๓.๓. ๑. นักเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับการพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยหลักสูตรที่สูงกว่า 
 ๓.๓.๒  นักเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๕๐ 
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสากล 
 ๓.๓.๓  นักเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับความรู้จากการไปศึกษาจากแล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   
 ๓.๓.๔ นักเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๕๐ มี



๑๘๙ 
 

โอกาสเข้ารับการคัดเลือกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติ 
 ๓.๓.๕ นักเรียนในโครงการที่มีศักยภาพสูง ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการเสริมศักยภาพด้วย
กิจกรรมเสริมพิเศษ 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ นักเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
อนุบาลใหม่ทั้ง ๑๒ ห้องเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนระดับดีขึ้นไป 
 ๓.๒.๒ นักเรียนจำนวน ร้อยละ ๑๐๐ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองโดยได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากสื่อและวัสดุที่มีเสริมให้ 
  ๓.๒.๓ นักเรียนที่มีศักยภาพสูงได้รับการเสริมศักยภาพพิเศษ 
 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 

ศึกษานโยบายของโรงเรียน, เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

ก.ย. ๖๔ 
 

นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ 
และคณะครูในโครงการฯ 
 ๒ ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  ต.ค. ๖๔-ก.ย. ๖๕ 

๓ 
 

ศึกษาบริบทและสภาพความ 
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 

ก.ย. ๖๔ 
 

๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร ก.ย. ๖๔ 
๕ 

 
ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง 
โครงการฯและมอบหมายงาน 

ก.ย. ๖๔ 
 

๖ ดำเนนิงานตามโครงการฯ  
๖.๑ สรรหาบุคลากรในโครงการ 
- จ้างครูพิเศษของโครงการฯ 
๙ คน ๆ ละ ๑๓,๕๐๐ x ๑๒ เดอืน 
- จ้างธุรการโครงการฯ ๑๐,๕๐๐ x ๑๒ เดือน 
- จ้างคนงานทำความสะอาด ๘,๔๐๐ x ๑๒ 
เดือน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ/ 
นางณัชชา  แก่นธิยา/ 
นางจิตรานุช  วันทมาตย์/ 
นางสาวนพวรรณ  ทนันชัย 

 ๖.๒ กิจกรรมยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- กิจกรรมการเรียนเสริมในวันเสาร์   

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นางจิตรานุช  วันทมาตย์/ 
นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ/ 
นางสาวบุษรา  คำจันทร์/ 
นางณัชชา  แก่นธิยา/ 
นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ 



๑๙๐ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๖.๓ กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาภายในประเทศ 
- กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาของนักเรียน 
- การเรียนรู้กับวิทยากรภายนอก 

 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 

นางสาวชนกพร  ใจขวาง/ 
นางชนกพร  พัฒนกุล/ 
นางพิมพวิสาข์  อินตามูล/ 
คณะครูในโครงการฯ 

 ๖.๔ กิจกรรมวิชาการเพื่อเตรียมการศึกษาต่อ
ในระดับสูง 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ 
นางสาวบุษรา  คำจันทร์ 

 ๖.๕ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ประจำเดือน 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวนาตยา  อุประ/ 
คณะครูในโครงการฯ 

 ๖.๖ กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ 
- กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับการ
เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ 
- กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ 
 
- กิจกรรมคณิต - วิทย์ สัญจร 

 
 

ต.ค. ๖๔ –  
มี.ค. ๖๕ 

 
 

ต.ค. ๖๔ –  
ก.ย. ๖๕ 

 
ต.ค. ๖๔ –  
ก.ย. ๖๕ 

 
 
นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์/ 
นางสาวชนกพร  ใจขวาง/ 
คณะครูในโครงการฯ 
 
นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์/ 
นางณัชชา  แก่นธิยา/ 
คณะครูในโครงการฯ 
นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ/ 
นางณัชชา  แก่นธิยา/ 
คณะครูในโครงการฯ 

 ๖.๗ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หรือ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีภายในประเทศ 
- ประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวาง
แผนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ/ 
นางสาวชนกพร ใจขวาง/ 
นางณัชชา  แก่นธิยา/ 
นางสาวนาตยา  อุประ/ 
นางชนกพร  พัฒนกุล 

 ๖.๘ โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
- จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องใช้
สำนักงานในโครงการฯ 
- จัดซื้อหนังสือ คู่มือครู สื่อวัสดุประกอบการ
เรียนการสอน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอน 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพัฒนาและปรับปรุง
ห้องเรียนในโครงการฯ 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 

 
นางจิตรานุช  วันทมาตย์/ 
นางสาวนาตยา  อุประ/ 
นางสาวบุษรา  คำจันทร์/ 
นางสาวนพวรรณ  ทนันชัย/ 
นางชนกพร  พัฒนกุล/ 
และคณะครูในโครงการฯ 



๑๙๑ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- ห้องเรียนคุณภาพเพ่ือการเรียนรู้ 
- ประเมินความพร้อมและคัดเลือกนักเรียนเพ่ือ
เข้าเรียนในระดับชั้น ป.๑ ในโครงการฯ 

ตลอดปีการศึกษา 
ธ.ค. ๖๔ -  
ก.พ. ๖๕ 

 
 ๖.๙ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์คณิต – วิทย์ ม.ค. ๖๕ –  

มี.ค. ๖๕ 
นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ/ 
นางสาวบุษรา  คำจันทร์/ 
นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล/ 
คณะครูในโครงการฯ 

 ๖.๑๐ กิจกรรม Open house ABCM พ.ย. ๖๓ –  
เม.ย. ๖๔ 

นางจิตรานุช  วันทมาตย์/ 
นางสาวบุษรา  คำจันทร์/ 
นางณัชชา  แก่นธิยา/ 
นางสาวนพวรรณ  ทนันชัย 

๗ 
ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามประเมินผล  มี.ค.๖๔ - พ.ค.

๖๕ 
คณะครูในโครงการฯ 

๘ สรุปรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ประเมินโครงการพัฒนางานให้ต่อเนื่อง 

มี.ค.๖๕ - พ.ค.
๖๕ 

คณะครูในโครงการฯ 

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



๑๙๒ 
 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม  

งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน งบลงทุน 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ ค่าจ้างบุคลากรในโครงการฯ 
๑.๑ จ้างครูพิเศษของโครงการฯ 
๙ คน ๆ ละ ๑๒,๖๐๐ x ๑๒ เดือน 
๑.๒ จ้างธุรการโครงการฯ  
๑๐,๕๐๐ x ๑๒ เดือน 
๑.๓ จ้างคนงานทำความสะอาด  
๘,๔๐๐ × ๑๒ เดือน 

 
๑,๔๕๘,๐๐๐ 

 
๑๒๖,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๘๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
๑,๔๕๘,๐๐๐ 

 
๑๒๖,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๘๐๐ 

๒ กิจกรรมการสอบแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

  ๖๐,๐๐๐  
 

 ๖๐,๐๐๐ 
 

๓ 
 

กิจกรรมการเรียนเสริมในวันเสาร์   
- กิจกรรม Day camp ของนักเรียน
ในโครงการฯ 

 
 
 

 
 
 

 
๓๘๐,๐๐๐ 

   
๓๘๐,๐๐๐ 

๔  กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาของนักเรียน 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
กรมอุตุนิยมวิทยา เชียงใหม่,   
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ 

   
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

   
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  
กรมอุตุนิยมวิทยา เชียงใหม่,  
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ 

  ๒๐,๐๐๐ 
 

  ๒๐,๐๐๐ 
 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
กระดาษสาบ้านต้นเปา, 
น้ำพุร้อนสันกำแพง 

  ๒๐,๐๐๐ 
 

  ๒๐,๐๐๐ 
 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 

  ๒๐,๐๐๐ 
 

  ๒๐,๐๐๐ 
 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, เอเลฟเฟ่น พูพู 
เปเปอร ์พาร์ค 

  ๓๐,๐๐๐ 
 
 

  ๓๐,๐๐๐ 
 
 



๑๙๓ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม  

งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน งบลงทุน 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
กระดาษสาบ้านต้นเปา, น้ำพุร้อนสัน
กำแพง,อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 

  ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ 

๕ การเรียนรู้กับวิทยากรภายนอก  
 

๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ 
๖ กิจกรรมวิชาการเพ่ือเตรียมการศึกษา

ต่อในระดับสูง 
 

 
๗๐,๐๐๐   ๗๐,๐๐๐ 

๗ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ประจำเดือน 

  ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ 

๘ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการ
เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพือ่สร้างเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ 

  ๑๕๐,๐๐๐   ๑๕๐,๐๐๐ 

๙ กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ 

  ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 

๑
๐ 

กิจกรรมคณิต - วิทย์ สัญจร   ๓๐๐,๐๐๐   ๓๐๐,๐๐๐ 

๑
๑ 
 

กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
หรือการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีภายในประเทศ 

  ๕๐,๐๐๐ 
 
 

  ๕๐,๐๐๐ 
 

๑
๒ 

ประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และวางแผนการดำเนินงานก่อนเปิด
ภาคเรยีน 

  ๕๐,๐๐๐   ๕๐,๐๐๐ 

๑
๓ 

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงานในโครงการฯ 

   ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ 

๑
๔ 

จัดซื้อหนังสือ คู่มือครู สื่อวัสดุ
ประกอบการเรียนการสอน และ
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน 

   ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ 

๑
๕ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพัฒนาและ
ปรับปรุงห้องเรียนในโครงการฯ 

  ๑๕๐,๘๐๐   ๑๕๐,๘๐๐ 



๑๙๔ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม  

งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน งบลงทุน 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑๖ ห้องเรียนคุณภาพเพ่ือการเรียนรู้   ๓๓๐,๐๐๐   ๓๓๐,๐๐๐ 
๑๗ ประเมินความพร้อมและคัดเลือก

นักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้น ป.๑ 
ในโครงการฯ 

  ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ 

๑๘ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์   ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ 
 

๑๙ 
จัดแสดงผลงานทางวิชาการ และ
กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการฯ 

  ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ 

รวม ๑,๖๘๔,๘๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑,๖๙๐,๘๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  ๓,๖๖๕,๖๐๐ 

 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต 
๑.นักเรียนมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับสากล 
๒.นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ด้วยหลักสูตรที่สูงกว่าหลักสูตรปกติและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติ 
๓.นักเรียนมีการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
- สอบถาม 
- ประเมินจากสภาพ
จริง 
 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 
 

ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนในโครงการฯ ได้รับการพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับสากล 
๒. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยหลักสูตรที่สูงกว่าหลักสูตรปกติ 
๓. นักเรียนได้มีการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
- เอกสาร 
- การสังเกตและ
สัมภาษณ์ 
 
 

 
- แบบสรุป 
- แบบสัมภาษณ์ 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยหลักสูตรที่สูงกว่าและได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับสากล 
นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 



๑๙๕ 
 

๒.๖ โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที ่  ๑.      ๒.      ๓.      ๔.      ๕.     ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่   ๑.    ๒.     ๓.   ๔.      ๕.      ๖.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่   ๓  
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
กิจกรรมหลัก        กิจกรรมรอง           กิจกรรมสนับสนนุ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเรณู โปธาเกี๋ยง, นางอุบล สว่างวงค์, นางผ่องศรี สิทธิชัย, นางร่มฉัตร ภารังกูล,  
นายเด่นศักดิ์ แสนเมืองมูล, นางอมลศิริ พีรชนะพัฒน์, นางสาวศรสวรรค์ อินต๊ะ,  
นางสาวภัทรา กัลยา, นายปัญญากร คำปา, นายสิทธิศักดิ์ มังคลาด, นางสาวอัญชลี แก้ววงค,์   
นางปวีณธ์ิดา จิตประสงค,์ นายวุฒิชัย ตุ้ยด,ี นายราเชนทร์ วงค์ไชย, นางลินลดา เชาว์มนัส,   
นางรอยพิมพ์ กาพย์ไชย, นางสาวพิมวิภา สังข์เกิด และครูชาวต่างชาติในโครงการ  
English Program 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมดำเนินการพัฒนาและ
ยกระดับเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสอง
ภาษา สามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิชาการ ทางโรงเรียนจำเป็นต้องพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เป็น
ที่ยอมรับและเข้าสู่ระดับสากลได้ 
 เพ่ือเป็นการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาดังกล่าว โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จึงได้จัดการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ โครงการ English Program ทุกคน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการแก่นักเรียน โดยจัดจ้างครูชาวต่างชาติและครูไทยที่มีความรู้ความสามารถ
มาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ซี่งจะส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ เข้าสู่ระดับสากลและระดับTQA ได ้
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการนักเรียน 
 ๒.๒ เพ่ือยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสกล (World –class Standard School) 
 ๒.๓ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและสู่ระดับสากลได้ 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในโครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จำนวน 
๓๗๕ คน เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  



๑๙๖ 
 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนในโครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ร้อยละ ๘๐ ได้ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงกว่ามาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและสู่ระดับสากล 
 

๔. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ศึกษานโยบายของโรงเรียน, เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

ต.ค. ๒๕๖๔- 
พ.ย. ๒๕๖๔ 

นางเรณู โปธาเกี๋ยง  
และคณะครูในโครงการฯ 

๒ ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  ต.ค. ๒๕๖๔- 
พ.ย. ๒๕๖๔ 

๓ ศึกษาบริบทและสภาพความ 
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 

ต.ค. ๒๕๖๔- 
พ.ย. ๒๕๖๔ 

๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร ต.ค. ๒๕๖๔- 
พ.ย. ๒๕๖๔ 

๕ ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง 
โครงการฯและมอบหมายงาน 

ต.ค. ๒๕๖๔- 
พ.ย. ๒๕๖๔ 

๖ ดำเนินงานตามโครงการฯ 
๖.๑ กิจกรรมจัดการเรียนรู้(ครูชาวต่างชาติ)  

๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔– 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ 

นางเรณู โปธาเกี๋ยง   
นางภัทรา กัลยา 

๖.๒ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ดำเนินการ/กิจกรรม 
๖.๒.๑ กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ 
๖.๒.๒ English Day Camp 
๖.๒.๓ Overnight camp 
๖.๒.๔ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษEP OPEN HOUSE 
๖.๒.๕ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าสอบเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ 
๖.๒.๖ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษผ่านดนตรีสากล 
๖.๒.๖ ชุมนุมพัฒนาอัจฉริยะภาพคณิต-วิทย์ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
– 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ 

นางเรณู โปธาเกี๋ยง  
นางอุบล  สว่างวงค์  
นางผ่องศรี  สิทธิชัย 
นายเด่นศักดิ์ แสนเมืองมูล 
นางร่มฉัตร ภารังกูล 
นางอมลศิริ พีรชนะพัฒน์
นางสาวศรสวรรค์ อินต๊ะ 
นางสาวกรกฎ หลานรักษ์ 
นางภัทรา กัลยา 
นายปัญญากร คำปา 
นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์ 
นายสิทธิศักดิ์ มังคลาด 
นายวุฒิชัย  ตุ้ยด ี
นางสาวพิมพ์วิภา  สังข์เกิด 
นางรอยพิมพ์  กาพย์ไชย 
นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์ 



๑๙๗ 
 

๖.๓ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
– 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ 

นางผ่องศร ี สิทธิชัย 
นางเรณู โปธาเกี๋ยง  
นางอมลศิริ พีรชนะพัฒน์ 

๖.๔ กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้
ห้องเรียนสองภาษา English  Program 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
– 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ 

นางอุบล  สว่างวงค์  
นายเด่นศักดิ์ แสนเมืองมูล 
นายราเชนทร์  วงค์ไชย 
นางลินลดา  เชาว์มนัส 

๖.๕ กิจกรรมทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Field Trip) 
  

ตลอดปีการศึกษา 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

– 
๓๐ กันยายน 

๒๕๖๕ 

นางเรณู โปธาเกี๋ยง   
นางสาวภัทรา  กัลยา 
และคณะครู 

๖.๖ กิจกรรม Family Party   ม.ค. - ก.พ. 
๒๕๖๕ 

นางภัทรา กัลยา 
นายปัญญากร คำปา  
นายสิทธิศักดิ์ มังคลาด 
นางสาวกรกฎ หลานรักษ์ 
และคณะครูทุกคน 

๖.๗ กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนและสภาพแวดล้อม 
English Program 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
– 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ 

นางเรณู โปธาเกี๋ยง  
นายเด่นศักดิ์ แสนเมืองมูล 
นายราเชนทร์  วงค์ไชย 
นายวุฒิชัย  ตุ้ยด ี 

๖.๘ กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างเครือข่ายต่างประเทศ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
– 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ 

นางเรณู โปธาเกี๋ยง   
นางภัทรา กัลยา 
นางอมลศิริ พีรชนะพัฒน์ 

๗. ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามประเมินผล  มี.ค.๒๕๖๕ - 
พ.ค.๒๕๖๕ 

คณะครูโครงการ English 
Program 

๘. สรุปรายงานผลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ประเมินโครงการพัฒนางานให้ต่อเนื่อง 

มี.ค.๒๕๖๕ - 
พ.ค.๒๕๖๕ 

คณะครูโครงการ English 
Program 

  
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม  

งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน งบ

ลงทุน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ กิจกรรมจัดการ

เรียนรู้ 
๗,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ๗,๐๐๐,๐๐๐ 

๒ กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 
ดำเนินการ/กิจกรรม 
-กิจกรรมสอนเสริม 
- English Day 
Camp 
- Overnight camp 
-กิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 
EP OPEN HOUSE 
-กิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนเข้าสอบเพื่อ
พัฒนาทักษะทาง
วิชาการ 
-กิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษผ่าน
ดนตรีสากล 
-International Day 
- Multi-skills 
-ชุมนุมพัฒนา
อัจฉริยะภาพคณิต-
วิทย์ 
 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
 
๗๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑๔,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
   
 
 ๑๐,๐๐๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 

   
 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
 
๘๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
๒๔,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๓ กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 

-   ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ 

๔ กิจกรรมจัดหาและ
ผลิตสื่อการจัดการ

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ 



๑๙๙ 
 

เรียนรู้ห้องเรียน 
English Program  
สื่อวิทยาการคำนวณ 

   
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

๕ กิจกรรมทัศนศึกษา
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Field Trip) 

- 
 

๒๓๐,๐๐๐ - - ๒๓๐,๐๐๐ 

๖ กิจกรรม  Family 
Party   

- - - ๑5,๐๐๐ - ๑5,๐๐๐ 

๗ กิจกรรมปรับปรุง
ห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อม 
English Program 
-เครื่องปรับอากาศ 
-เครื่องปริ้นเอกสาร 
คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค 
-กระดาน 

- - 
  

200,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

510,๕๖๐ 
 

 
 

๒๕,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

- 710,560 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

๘
. 

กิจกรรมศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างเครือข่าย
ต่างประเทศ 

- 
 

7๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ 

๙
. 

ค่าไฟฟ้า อินเตอร์เนต - - ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐ 

รวม 7,๐๐๐,๐๐๐  1,469,๐๐๐ ๑,655,๕๖๐  ๑0,124,๕๖๐ 
 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่
ใช้ 



๒๐๐ 
 

ผลผลิต 
   นักเรียนในโครงการ English Program ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
ระดับชั้นละ ๒ ห้องเรียนๆละ ๓๒ คน จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ หอ้งเรียน ได้การ
เรียนรู้จากครูต่างชาติและครูไทย ตามหลักสูตร  

 
- สังเกต/ 
สัมภาษณ์ 

 
แบบบันทึก 
การสังเกต 

ผลลัพธ์           
   นักเรียนในโครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ร้อย
ละ ๑๐๐ ได้การเรียนรู้จากครูต่างชาติและครูไทย ตามหลักสูตรและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงกว่ามาตรฐาน เป็นที่ยอมรับสู่ระดับ
สากลและระดับ TQA ได้ 

 
ประเมินจาก
สภาพจริง/ 
สัมภาษณ์ 

 
แบบบันทึก
การประเมิน 
แบบรายงาน 
แบบบันทึก
คะแนนผล 
การสอบ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนในโครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ร้อยละ ๑๐๐ ได้การเรียนรู้จาก
ครูต่างชาติและครูไทย ตามหลักสูตรและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงกว่ามาตรฐาน เป็นที่ยอมรับสู่
ระดับสากลและระดับ TQA ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๗ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒. ๓. ๔.  ๕.  ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่   ๑.   ๒.  ๓.  ๔.   ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่    ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ 



๒๐๑ 
 

สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
  กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ และครูคณะทำงานโครงการ  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้จัดการศึกษาตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ ่ง เน้นความสำเร็จทั ้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม และมีทักษะตามมาตรฐานสากลและทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ แต่ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนได้นั้น 
ครูผู ้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญจึงจำ เป็นต้องส่งเสริมพัฒนาครูผู ้สอนให้เป็นผู ้รอบรู ้มีความสามารถ 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายได้จากข้อมูลดังกล่าวเห็นควรจัด
กิจกรรมนี้ขึ้น 
 ทั้งนี ้ในการสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะ และความรู้พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
จะต้องอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด การ
เรียนรู้ผ่านโครงงานหรือโครงการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น การเรียนรู้ในรูปของการค้นคว้าด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) รวมถึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ นักเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้ 
 ๒.๒ นักเรียนมีทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ สามารถสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓ นักเรียนในโครงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ๒.๔ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพและรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือนำประสบการณ์
ความรู้มพัฒนานักเรียน 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ระดับชั้นละ ๒ ห้องเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ห้องเรียน และนักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
  
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม ร้อยละ ๑๐๐ มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนในระดับดีข้ึน และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 



๒๐๒ 
 

 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 
 
๒ 
 
๓ 
 
 
๔ 
 
 
๕ 
 
 
๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ P : 
ศึกษานโยบายของโรงเรียน สพป.เชียงใหม่  
เขต ๑ และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 
 
ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
 
ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ จัดทำโครงการ 
 
จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 
ขัน้ดำเนินการ D : 
ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และ
มอบหมายงาน 
 
ดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
๖.๑ กิจกรรมแรลลี่วิชาการ 
( Day Camp ป.๔-ป.๖ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๒ กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. ๖๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. ๖๔ 
 
 

พ.ย. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. ๖๔ – ก.พ. ๖๕ 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศิริกาล จันชัยชะนะ 
และคณะครูในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ 
และคณะครูในโครงการ 
 
นางสาวศิริกาล จันชัยชะนะ 
นางสาวชมพูนุช ปัญญาศักดิ์ศรี 
นางสาวชเนตตี  พิชัย 
นายปิติพงษ์  วิญญาณ 
นางสาวสิริวิมล  พวงมาลา 
นายวุฒิกรณ์  เก่งกาจ 
นางศิริรัตน์  ประสิงห์ 
นางสาวอรสิริพิมพ์  ศรีวิชัย 
นางรัชฎาภรณ์  สินธุชัย 
และคณะทำงาน 
 
นางสาวชเนตตี  พิชัย 
นางสาวทิพย์วรรณ โกชุม 
นางสาวศิริกาล   จันชัยชะนะ 
นางสาวชมพูนุช   ปัญญาศักดิ์ศรี 
นางสาวอภิญญา  แสนใหม่ 
นางศิริพร  คูณแก้ว 
นางสาวปารณีย์  อ้วนล้วน 



๒๐๓ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
๖.๓ โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๔ ส่งเสริมวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
 
 
 
 
 

 

๖ .๕  กิจกรรมส่ งเสริมและพัฒ นาทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (ทักษะชีวิตและอาชีพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๖ พัฒนาบุคลากรครูในโครงการ 
 

 
 
 
 

 
พ.ย. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ย. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

 
 
 
 
 
 

 
พ.ย. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พ.ย. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

นางศิรินันท์  ธนเรืองสุวรรณ 
นายปิติพงษ์   วิญญาณ 
นายประชา  รุ่งศิริ 
นายวุฒิกรณ์   เก่งกาจ 
นางศิริรัตน์  ประสิงห์ 
นางสาวอรสิริพิมพ์  ศรีวิชัย 
 
นางจิรภรณ์  เดชนาเกร็ด 
นางสาวพรรณราย ไชยชนะ 
ว่าที่ รต.ยงยุทธ   ชาวน่าน 
นายสุภชัย  สมฤทธิ์ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริยา  ศิวิลัยช์ 
นางศิรินันท์  ธนเรืองสุวรรณ 
และคณะทำงาน 
 
นายสมฤกษ์  พอกจันทร์ 
นางสาวชมพูนุช ปัญญาศักดิ์ศรี 
นางนิติกุล  สุทธหลวง 
นางเข็มทอง  กรรณิกา 
นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ 
นางศิริรัตน์  ประสิงห์ 
นางสาวสิริวิมล พวงมาลา 
และฝ่ายวิชาการโครงการ 
 
นางสุมาลี  เนรวงค์ 
นางสาวพรรณราย ไชยชนะ 
นางสาวชเนตตี  พิชัย 
นางศิริพร   คูณแก้ว 
นางสาวโชติกา  เครืออ่ิม 
นางสาวปารณีย์  อ้วนล้วน 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริยา  ศิวิลัยช์ 
นางศิรนิันท์  ธนเรืองสุวรรณ 
และคณะทำงาน 
 
นางสาวชเนตตี  พิชัย 



๒๐๔ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 
๘ 

 
 
 
 
๖.๗ จัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
๖.๘ จัดแสดงผลงานทางวิชาการ 
 

ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน (C) 
สรุปผลการดำเนินแต่ละกิจกรรม (A) 

 
 

 
 

พ.ย. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 
 
 

พ.ย. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

นางสาวทิพย์วรรณ โกชุม 
นางสาวศิริกาล   จันชัยชะนะ 
นางสาวชมพูนุช   ปัญญาศักดิ์ศรี 
และคณะทำงาน 
 
ว่าที่ รต.ยงยุทธ   ชาวน่าน 
นางสาวศิริกาล จันชัยชะนะ 
นายสุภชัย  สมฤทธิ์ 
นายประชา   รุ่งศิริ 
นายปิติพงษ์   วิญญาณ 
นายวุฒิกรณ์    เก่งกาจ 
นางนิติกุล  สุทธหลวง 
นางสาวปารณีย์  อ้วนล้วน 
และคณะทำงาน 
คณะครูทุกคนในโครงการ 
 
นางนิติกุล  สุทธหลวง 
นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ 
และคณะทำงาน 

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  
รวม งบ งบดำเนินงาน งบ



๒๐๕ 
 

บุคลากร ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ลงทุน 

๑ ค่ายแรลลี่วิชาการ ( Day Camp )    ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ 
๒ กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน   ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐ 

๓ โครงการเด็กดีมีคุณธรรม   ๖๕,๐๐๐ ๑๕.๐๐๐  ๘๐,๐๐๐ 

๔ ส่ ง เส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ 

๕ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (ทักษะชีวิตและอาชีพ) 

  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

๖ พัฒนาบุคลากรครูในโครงการและ
ศึกษาดูงาน 

  ๔๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ 

๗ จัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

  ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ 

๘ จัดแสดงผลงานทางวิชาการ   ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ 

 รวม   ๔๓๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐  ๖๔๐,๐๐๐ 

 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. นักเรียนในโครงการฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
- แบบทดสอบ 
 



๒๐๖ 
 

สูงขึ้น 
๒. นักเรียนมีทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะด้านการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

๓. นักเรียนในโครงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ - การสังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

๔. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพและรับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือนำประสบการณ์ความรู้มา
พัฒนานักเรียน 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 
 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ นักเรียนในโครงการฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ๗.๒ นักเรียนมีทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ สามารถสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗.๓ นักเรียนในโครงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ๗.๔ ครแูละบุคลากรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพและรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือนำประสบการณ์ 
ความรู้มาพัฒนานักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๘ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์  
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒. ๓. ๔.  ๕. ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.   ๒. ๓. ๔. ๕. ๖.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่   ๓  



๒๐๗ 
 

สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 
กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง         กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศุภจิต  ศรีธิ และคณะครูโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและ 

คณิตศาสตร์ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อความจำเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติมาโดยตลอด และการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้จัดการศึกษาตามแนวนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนารูปแบบต่างๆให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนตามความพร้อมความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน ทั้งโรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้เข้า
ร่วมดำเนินการพัฒนาและยกระดับเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถ
สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา สามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ
และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
 เพ่ือเป็นการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาดังกล่าว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มี
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต้ังแต่ชั้น ป.๑-๖ จำนวน ๑๒ 
ห้องเรียนขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเพ่ิมพูนประสบการณ์เรียนรู้ทั้งทางตรงและทั้งทางอ้อมให้กับนักเรียน ได้
แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ และทักษะทางภาษาของตนเอง ที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนมา อีกทั้งเป็นการส่งเสริม
ทักษะกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ ให้กับนักเรียน และตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถ
พิเศษ และความถนัดของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพสำหรับเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจและมีความพร้อม
ได้เข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการ 
 แต่การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนได้นั้น  ครูผู้สอนเป็นผู้มี
บทบาทสำคัญ เป็นผู้กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอน ให้เป็นผู้รอบรู้ มีความสามารถ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายได้   
 จากข้อมูลดังกล่าวเห็นควรได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพ่ือให้ครูได้นำสิ่งที่ได้รับ มาพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ 
ความสามารถตามศักยภาพของตนต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางภาษาและคณิตศาสตร์ สามารถสร้างเสริมศักยภาพ
ตนเองให้สูงขึน้ 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ด้วยหลักสูตรที่สูงกว่า
หลักสูตรปกต ิ
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติ 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 



๒๐๘ 
 

 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ  
 ๓.๓. ๑. นักเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การพัฒนาทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์ด้วยหลักสูตรที่สูงกว่า 
 ๓.๓.๒ นักเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๓๐ สามารถ
เข้าร่วมการแข่งขันในระดบัสากล 
 ๓.๓.๓ นักเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาและคณิตศาสตร์ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
ความรู้จากการไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   
 ๓.๓.๔ นักเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาและคณิตศาสตร์ร้อยละ ๕๐ มีโอกาส
เข้ารับการคัดเลือกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติ 
 ๓.๓.๕ นักเรียนในโครงการที่มีศักยภาพสูง ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการเสริมศักยภาพด้วย
กิจกรรมเสริมพิเศษ 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ นักเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาและคณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่ทั้ง ๑๒ ห้องเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนระดับดีขึ้นไป 
 ๓.๒.๒ นักเรียนจำนวน ร้อยละ ๑๐๐ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองโดยได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์ จากสื่อและวัสดุที่มีเสริมให้ 
 ๓.๒.๓ นักเรียนที่มีศักยภาพสูงได้รับการเสริมศักยภาพพิเศษ  
๔. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 

ศึกษานโยบายของโรงเรียน, เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

ส.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔ นางสาวศุภจิต  ศรีธิ 
และคณะครูในโครงการฯ 
 ๒ ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  ส.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔ 

๓ 
 

ศึกษาบริบทและสภาพความ 
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 

ก.ย. ๖๔ 

๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร ก.ย. ๖๔ 
๕ 

 
ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง 
โครงการฯและมอบหมายงาน 

ก.ย. ๖๔ 

๖ 
 
 
 
 
 

ดำเนินงานตามโครงการ 
๑.กจิกรรมอบรมคุณธรรม ประจำเดือน 

 
พ.ย. ๖๔ - ต.ค. ๖๕ 

 
นางโรชินีย์    ใจมุข 

๒.ค่ายวิชาการพิชิตข้อสอบเพ่ือการศึกษาต่อ  
ม.๑ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๔ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

นางเขมจิรา อุ่นแก้ว 

๓.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เพ่ิมเติม
ความรู้ (เสริมเสาร์) 

๑ ต.ค. ๒๕๖๔ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

นางสาวฉายสุรีย์  ธิคำ 
นางโสภิตตา ช่างเหล็ก 



๒๐๙ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ LMAP สัญจร 
๔.๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ LMAP สัญจร 
กิจกรรมนักสำรวจน้อย @เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
๔.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ LMAP สัญจร 
กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย @อุทยานดารา
ศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่ 
๔.๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ LMAP สัญจร 
กิจกรรมมนต์รักลูกทุ่ง @จินเจอร์ฟาร์ม 
๔.๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ LMAP สัญจร 
กิจกรรมกระดาษสาพาสนุก 
๔.๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ LMAP สัญจร กิจ
กรรมป๊บขุมภูมิผะหยา ปลูกศรัทธาละอ่อน
หน้อย 
 
 
 
๔.๗ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ LMAP สัญจร 
กิจกรรม Around  Us@ Botanic Garden.. 
๔.๘ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

ตลอดปีการศึกษา 
๑ พ.ย ๒๕๖๔ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
 
๑ พ.ย ๒๕๖๔ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
 
๑ พ.ย ๒๕๖๔ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
๑ พ.ย ๒๕๖๔ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
 
ระยะที่ ๑ วันที่ ๙ ส.ค.๒๕๖๕ 
ระยะที่ ๒ วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๕ 
ระยะที่ ๓ ในกิจกรรมครัวจีน
ถิน่วัฒนธรรม วันที่ ๑ ก.พ. 
๒๕๖๕ 
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 
นางศิริรัตน์ กาวินนะ 
  
 
นางนันทนา ท่างาม 
 
 
นางสาวฉายสุรี ธิคำ 
 
นางจิราภา ทั่งเชียงใหม่ 
 
 
นางศศินภา  บำเพ็ชร 
นางสาวฬียาพร ธาร
เหลืองทอง 
 
 
นางปรานอม ปรากฏวงค์ 
 
 
นางโรชินีย์ ใจมุข 
 

๕.โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือหนูสู้ข้อสอบ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

นางสาวฉายสุรี ธิคำ 

๖.มัคคุเทศก์น้อย  ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

นางสาวสุภาพรรณ แปง
คำ 

๗.เปิดโลกกว้างสู่แดนมังกร(ตรุษจีน) วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๕ นางสาวศุภจิต ศรีธิ 

๘. ค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีน วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๕ นางสาวศิริกาญจน์ เมฆ
อากาศ 

๙. เชื่อมสายใยสู่แดนมังกร ๓ ณ ประเทศจีน เดือน  ตุลาคม ๒๕๖๕ นางศศินภา  บำเพ็ชร 
นางสาวศุภจิต  ศรีธิ 

๑๐. ค่ายฝึกฟิตพิชิตโลกกว้าง(Anubaan Chiang 
Mai Achieving Excellence Together) 

เดือน  ตุลาคม ๒๕๖๕ นางศศินภา  บำเพ็ชร 
นางสาวฬียาพร ธาร
เหลืองทอง 
 



๒๑๐ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๑. ศึกษาดูงานของบุคลากรโครงการภาษา-คณิต เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ นางปรานอม  ปรากฏวงค์ 

๑๒. ค่ายเสริมสร้างศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ นางมนทิรา  นันกาวงศ์ 

๑๔. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบวัดระดับ
ภาษาจีน (YCT) 

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวศิริกาญจน์ เมฆ
อากาศ 

๑๕. ห้องเรียนคุณภาพ ตลอดปีการศึกษา นางจิราภา  ทั่งเชียงใหม่ 

๑๖.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องใช้
สำนักงาน 

ตลอดปีการศึกษา นางชบา  โนสุยะ 

๑๗. กิจกรรมจ้างครูชาวต่างชาติและครูอัตรา
จ้าง 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวศุภจิต  ศรีธิ 
และคณะครูในโครงการฯ 
 

๑๘.เตรียมความพร้อมมุ่งสู่โรงเรียนชั้นนำใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ย. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ นางเขมจิรา  อุ่นแก้ว  

๑๙.ประเมินความพร้อมและคัดเลือกนักเรียน
เพ่ือเข้าเรียนในระดับชั้น ป.๑ ในโครงการฯ 
 

พ.ย. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์ กาวินนะ 
นางชบา  โนสุยะ 
นางจิราภา  ทั่งเชียงใหม่ 
นางนันทนา  ท่างาม 
นางสาวกาญจนา  ทา
กาศ 

๒๐.กิจกรรมแสดงผลงานวิชาการ 
LMAP OPEN HOUSE 

พ.ย. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ นางสาวศุภจิต  ศรีธิ 
และคณะครูในโครงการฯ 

๒๑.กิจกรรมพัฒนาบุคลากร พ.ย. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ นางโรชินีย์ ใจมุข 

๒๒.กิจกรรมเปิดบ้านประสานใจ มี.ค. ๒๕๖๕ - พ.ค. ๒๕๖๕ นางสาวศุภจิต  ศรีธิ 
และคณะครูในโครงการฯ 

๒๓.จัดซื้อหนังสือคู่มือครู,สื่อวัสดุประกอบการ
เรียนการสอน 

พ.ย. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ นางสุพิตร  เหลาพรม 

๒๔.กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ พ.ย. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ นางสาวศุภจิต  ศรีธิ 
และคณะครูในโครงการฯ 

๒๕.กิจกรรมเตรียมความพร้อมรางวัล
พระราชทาน 

ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ นางสาวศุภจิต  ศรีธิ 
และคณะครูในโครงการฯ 

๒๖.กิจกรรรมการสอบแข่งขันทักษะวิชาการ พ.ย. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ นางสุพิตร เหลาพรม 

๒๗.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน พ.ย. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ นางโสภิตตา  ช่างเหล็ก 



๒๑๑ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามประเมินผล  พ.ย. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ คณะครูโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพด้าน
ภาษาและคณิตศาสตร์ 

สรุปรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ประเมินโครงการพัฒนางานให้ต่อเนื่อง 

พ.ย. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕ คณะครูโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพด้าน
ภาษาและคณิตศาสตร์ 

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 



๒๑๒ 
 

 ๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม  

งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน งบ

ลง
ทุน 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. กิจกรรมอบรมคุณธรรม ประจำเดือน - - ๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 
๒. กิจกรรมด้านวิชาการ       
 -เตรียมความพร้อมมุ่งสู่โรงเรียนชั้นนำใน

จังหวัดเชียงใหม่ 
 - 40,000 ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือหนูสู้
ข้อสอบ 

- - 190,000 ๑๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ 

ค่ายวิชาการพิชิตข้อสอบเพ่ือการศึกษาต่อ 
ม.๑ 

- - 140,000 ๑๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ 

ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เพิ่มเติมความรู้ 
(เสริมเสาร์) 

- - 400,000 - - ๔๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรมการสอบแข่งขันทักษะวิชาการ - - ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 
ค่ายคณิตคิดสร้างสรรค์ - - 115,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๑๒๕,๐๐๐ 
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีน - - 3๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 
กิจรรมการสอบวัดระดับภาษาจนี (YCT) - - ๗๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ 
กิจกรรมแสดงผลงานวิชาการ  
  LMAP OPEN HOUSE 

- - ๔๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน - - ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ 
LMAP สัญจร 
๔.๑ ชั้นป.๑ LMAP สัญจร กิจกรรมนัก
สำรวจน้อย @เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
๔.๒ ชั้นป.๒ LMAP สัญจร กิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย @อุทยานดารา
ศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่ 
๔.๓ ชั้นป.๓ LMAP สัญจร กิจกรรมมนต์
รักลูกทุ่ง @จินเจอร์ฟาร์ม 
๔.๔ ชั้นป.๔ LMAP สัญจร กิจกรรม
กระดาษสาพาสนุก 
๔.๕ ชั้นป.๕ LMAP สัญจร กิจกรรมป ๊บ
ขุมภูมิผะหยา ปลูกศรัทธาละอ่อนหน้อย 
 
๔.๗ ชั้นป.๖ LMAP สัญจร กิจกรรม 
Around  Us@ Botanic Garden.. 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
๑๕,๐๐๐ 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
๒๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
๕,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
๒๐,๐๐๐ 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
๒๕,๐๐๐ 



๒๑๓ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม  

งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน งบ

ลง
ทุน 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๓. กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย  - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 
๔. กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่แดนมังกร(ตรุษจีน) - - ๑๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ๓๕,๐๐๐ 
๕. ค่ายฝึกฟิตพิชิตโลกกว้าง(Anubaan Chiang 

Mai Achieving Excellence Together) 
- - ๑๗๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๑๘๐,๐๐๐ 

๖. กิจกรรมเชื่อมสายใยสู่แดนมังกร  ณ ประเทศ
จีน และสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ 

- - ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ 

๗. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร - - ๙๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ 
๘. กิจกรรมศึกษาดูงานของบุคลากร - - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๒๑๐,๐๐๐ 
๙. กิจกรรมเปิดบ้านประสานใจ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 
๑๐ ห้องเรียนคุณภาพ - - ๖๐๐,๐๐๐ - - ๖๐๐,๐๐๐ 
๑๑ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องใช้ 

สำนักงาน  
 

- 
 

- 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
- 

 
๒๕๐,๐๐๐ 

๑๒ จัดซื้อหนังสือคู่มือครู,สื่อวัสดุประกอบการ
เรียนการสอนในห้องเรียนและสอน 
online 

- - ๗๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๓ กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ 
๑๔ กิจกรรมเตรียมความพร้อมรางวัล

พระราชทาน 
- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๕ กิจกรรมจ้างครูอัตราจ้างและชาวต่างชาติ ๒,๑๑๐,๐๐๐ - - - - ๒,๑๑๐,๐๐๐ 
 รวม ๒,๑๑๐,๐๐๐ - 2,๗34,๐๐๐ ๔๓๖,๐๐๐ - 5,280,๐๐๐ 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต 
๑. โรงเรียนได้จัดการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน
ภาษาและคณิตศาสตร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๖ ระดับชั้นละ 
๒ ห้อง รวมทั้งสิ้น ๑๒ ห้องเรียน  
๒. นักเรียนทุกคนในโครงการ ฯ มีพัฒนาการทางด้านภาษาและ
คณิตศาสตร์สูงขึ้น  
๓.นักเรียนมีการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

 
- สอบถาม 
- ประเมินจากสภาพ
จริง 
 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลลัพธ์   



๒๑๔ 
 

๑. นักเรียนในโครงการฯ ได้รับการพัฒนาทางด้านภาษาและ
คณิตศาสตร์  
๒. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้าน
ภาษาและคณิตศาสตร์ ด้วยหลักสูตรที่เสริมจากหลักสูตรปกติ 
๓. นักเรียนได้มีการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- เอกสาร 
- การสังเกตและ
สัมภาษณ์ 
 
 

- แบบสรุป 
- แบบสัมภาษณ์ 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ มีความรู้ความสามารถด้วย
หลักสูตรที่เสริมจากหลักสูตรปกติ โดยนักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๙ โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒. ๓. ๔.  ๕. ๖.  



๒๑๕ 
 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.   ๒. ๓. ๔. ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่  ๒ 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

 กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับสายชั้นและหัวหน้า 
              โครงการ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา 
๒๗ ระบุว่า ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรา ให้มีความสอดคล้องกับสภาพชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ตรงตามความ
ต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ที่ว่า 
“เป็นผู้นำทางวิชาการ นักเรียนเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลและทักษะการเรียนรู้ แห่งศตวรรษท่ี ๒๑” 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาขึ้น เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างมีมาตรฐานตามระบบคุณภาพ PDCA รวมถึง
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนา เพ่ือให้หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีความหลากหลาย ตอบสนองต่อ
ศักยภาพของนักเรียนที่แตกต่างกัน เป็นหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่มีความยืดหยุ่น ทันยุคทันสมัย 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นพลโลก 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชนและสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองตอบตามศักยภาพผู้เรียน 

๒.๓ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานอันจำเป็นในการดำรงชีวิตให้ผู้เรียน  มีทั กษะในการคิด
วิเคราะห์ แก้ผัญหาด้วยตนเอง นำความรู้ไประยุกต์ใช้ได้จริง 

๒.๔ เพ่ือให้สถานศึกษาจัดรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้เรียน 

๒.๕ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ การนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้รู้เท่าทันกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่  และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 

 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 



๒๑๖ 
 

 ๓.๑.๑ ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาให้มี่ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 ๓.๑.๒ ครูร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๓.๑.๓ ครูร้อยละ ๑๐๐ นำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมีส่วนร่วม

ในการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

 ๓.๒ .๑ หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  เป็นหลักสูตรเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และเป็นพลโลก 
 ๓.๒.๒ ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ      
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

๑.หัวหน้างานวิชาการ 
๒.หัวหน้างานหลักสูตร 

 
๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เสนอฝ่ายบริหารเพื่อบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

๑.หัวหน้างานวิชาการ 
๒.หัวหน้างานหลักสูตร 

 

๓. ดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ 
๓.๑ ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

มกราคม ๒๕๖๕ ๑.หัวหน้างานวิชาการ 
๒.หัวหน้างานหลักสูตร 

 
 ๓.๒ จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
มีนาคม ๒๕๖๕ ๑.หัวหน้างานวิชาการ 

 ๓.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕” 

เมษายน ๒๕๖๕ ๒.หัวหน้างานหลักสูตร 

 ๓.๔  จัดกิจกรรม “วิพากษ์ร่างหลักสูตรสถานศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๕”  นำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้มีความ
สมบูรณ์ 

เมษายน ๒๕๖๕ ๑.หัวหน้างานวิชาการ 

 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 



๒๑๗ 
 

ดำเนินงาน 

 ๓.๕ ขออนุมัติใช้หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 
๒๕๖๕ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

เมษายน ๒๕๖๕ ๒.หัวหน้างานหลักสูตร 

 ๓.๖ ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๕  

เมษายน ๒๕๖๕ ๑.หัวหน้างานวิชาการ 

 ๓.๗ จัดทำรูปเล่มเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

เมษายน ๒๕๖๕ ๒.หัวหน้างานหลักสูตร 

 ๓.๘ ครูนำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

๑.หัวหน้างานวิชาการ 

 ๓.๙ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นิเทศ กำกบั 
ติดตาม การใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

๒.หัวหน้างานหลักสูตร 

 ๓.๑๐ ประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
/สรุปผลการดำเนินโครงการ/จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

กันยายน ๒๕๖๕ ๑.หัวหน้างานวิชาการ 

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ งบ

ลงทุน 
๑ ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปี

การศึกษา ๒๕๖๔  
  ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐  ๔,๐๐๐ 

๒ จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 - 4๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ 

๓
. 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕” 

 - 4๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ 

๔ จัดกิจกรรม “วิพากษ์ร่างหลักสูตร
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕”  นำ
ข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้มี
ความสมบูรณ์ 

   4๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ  



๒๑๘ 
 

 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- ร้อยละของครูที่ผ่านการอบรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- ร้อยละของครูที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- ร้อยละของครูที่ใช้หลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน 

๑. แฟ้มข้อมูล 
เกียรติบัตร ครูผู้ผ่าน 
การอบรมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. นิเทศการใช้
หลักสูตร 
๓.ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

๑. แฟ้มข้อมูล 
๑.แบบประเมินผล
การใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
๒. แบบนิเทศ      
การใข้หลักสูตรฯ 
๓.แบบประเมินการใช้
หลักสูตรฯ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑๐ โครงการโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒. ๓. ๔.  ๕. ๖.  

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ งบ

ลงทุน 
5 จัดทำรูปเล่มเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 

ปี 2565 
  20,000 10,000  30,000 

6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นิเทศ 
กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตร 

  5,000 5,000  10,000 

7 ประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตร 
สรุปผล จัดทำรายงาน  

  5,000 5,000  10,000 

 รวม  - 152,๐๐๐ 5๒,๐๐๐  ๒0๔,๐๐๐ 



๒๑๙ 
 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.   ๒. ๓. ๔. ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่  ๒ 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

 กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าวิชาการ  หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้า 

งานวิจัยและหัวหน้าระดับสายชั้น 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
การเพ่ิมความอิสระและความคล่องตัวให้โรงเรียนนำร่องมีอิสระในการปฏิบัติงานและคล่องตัวในการ 

จัดการศึกษา เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างราบรื่นและเต็มศักยภาพของครูและผู้บริหารของโรงเรียน
พ้ืนที่นวัตกรรม  ย่อมส่งเสริมให้ครูมีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ทั้งทางด้านความรู้ (knowledge) สมรรถนะ (Competency) ทักษะ 
(Skill) และเจตคติ (Attitude) จากการอออกแบบการเรียนการสอนแบบใหม่  ส่งผลให้การศึกษาให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนให้สูงขึ้น  จากนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 ๒. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใก้สามารถออกแบบการเรียนการสอนแบบใหม่  
และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างคุณภาพ 
 ๓. เพ่ือให้โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
และเกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 

ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบใหม่และเกิดจากการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และมีคุณภาพ
ต่อผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้สูงขึ้น ทั้งด้านเจตคต ิทักษะ สมรรถนะ และความรู้ 
 ๓.๒.๒ ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งในรูปแบบการสอบมาตรฐาน  
และประเมินสัมฤทธิ์ผลในรูปแบบอื่น ที่โรงเรียนได้พัฒนาขึ้นเพื่อวัดพัฒนาการของผู้เรียนในทุกมิติ  
 ๓.๒.๓ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา  มีอิสระการสอนและการบริหารเพิ่มมากข้ึน 
 ๓.๒.๔ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงวิชาการโดยภาคีเครือข่าย  
และผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทำให้นักเรียนและครูได้พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๒.๕ ประชาชนในชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 



๒๒๐ 
 

๔. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 

๓. 
 
 

๔. 
 
 

 
 
๕. 
 
 

ขั้นตอนดำเนินงาน 
๑.ประชุมวางแผน 
ประชุมครูผู้สอนครั้งที่ ๑ เพ่ือวางแผนโครงการ 
ร่างโครงการนำเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ 
- โครงการได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร 
- เพ่ือกำหนดหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ วางแผนงาน 
   และมอบหมายงาน  
ดำเนินงานตามแผน 
-ประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและหัวหน้า
โครงการห้องเรียนต่าง ๆ ทั้ง ๕ โครงการและเสนอผล
การดำเนินการแก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียน 
- Work shop ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือกำหนดและ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรม 
 
การตรวจสอบผลการดำเนินการ 
- ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 
 
การปรับปรุงแก้ไข 
- ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ จัดทำสรุปผล 
  การดำเนินการเพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร  
- นำเสนอผลการจัดกิจกรรมโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม
ต่อครู ผู้ปกครองและชุมชน 
 
การประเมินผลการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน 
และปรับปรุงแก้ไข 

 
สัปดาห์ที่ ๑ - ๓ ของ
เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

กันยายน ๒๕๖๔ 
- 

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

กันยายน – ตุลาคม
๒๕๖๕ 

 
 
 

กันยายน – ตุลาคม
๒๕๖๕ 

 
กันยายน – ตุลาคม

๒๕๖๕ 

 
นางดวงฤทัย  
ประเสริฐสังข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการและ
หัวหน้ากลุ่มสาระ  
หัวหน้าระดับสายชั้น 
หัวหน้าโครงการของ
ห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ 
ฝ่ายหลักสูตรและฝ่าย
วิจัย 
 
 
 

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 



๒๒๑ 
 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ งบลงทุน 

๑ ประชุมวางแผนรว่มกันระหว่างฝ่าย
วิชาการของโรงเรียน   ห้วหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้   หัวหน้าระดับสายชัน้  
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ 
ฝ่ายหลักสูตรและฝ่ายงานวิจัย 

  ๕๐๐   ๕๐๐ 

๒ Work shop ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
กำหนดและขับเคลื่อนกิจกรรมของ
โรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรม 

 - 3๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐  35,000 

๓ การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
ต่าง ๆ เพ่ือสนองต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนของโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรม 

 - 3๐,๐๐๐ 20,000  50,000 

๔ ประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและ
หัวหน้าโครงการห้องเรียนต่าง ๆ ทั้ง ๕ 
โครงการและเสนอผลการดำเนินการ
แก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียน 

  ๕๐๐   ๕๐๐ 

๕ การตรวจสอบผลการดำเนินการ 
- ติดตามผลการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

๖ การปรับปรุงแก้ไข 
- ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ 
จัดทำสรุปผลการดำเนินการเพ่ือเสนอ
ต่อผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ 

๗ รายงานผลการจัดกิจกรรมโรงเรียน
พ้ืนที่นวัตกรรมแก่คณะกรรมการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐  ๔,๐๐๐ 

๘ การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข   ๕,๐๐๐ ๑,๐๐๐  ๖,๐๐๐ 
 รวม  - 83,0๐๐ 3๘,๐๐๐  1๒๑,๐๐๐ 



๒๒๒ 
 

๖. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 
   การประเมินที่สถานศึกษากำหนดทั้งด้านเจตคติ  
ทักษะ  สมรรถนะ  และความรู้ 

๑. ประเมินผลนักเรียน
ด้ าน เจตคติ   ทั กษะ  
สมรรถนะ  และความรู้
๒. นิเทศการสอน 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 

๑.แบบประเมินผล
การจัดการเรียน 
การสอน 
๒. สมุดนิเทศการสอน 
๓.เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้สูงขึ้น ทั้งด้านเจตคติ ทักษะ สมรรถนะ และความรู้ จาก
นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ของครูและผู้บริหาร 
 ๗.๒ ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งในรูปแบบการสอบมาตรฐาน และ
ประเมินสัมฤทธิ์ผลในรูปแบบอื่น ที่โรงเรียนได้พัฒนาขึ้นเพื่อวัดพัฒนาการของผู้เรียนในทุกมิติ  
 



๒๖๔ 
 

 
แผนงานที่ ๕    พัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตร 
            และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและภูมิปญัญาท้องถิ่น (ล้านนา)  

 5.1 โครงการสัมพันธ์ชุมชนและงานประชาสัมพันธ์ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  1. 2.3. 4.  5. 6.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  1.   2. 3. 4. 5. 6.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่ 18 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน     บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางลินลดา เชาว์มนัส  และคณะทำงานฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นบริบทชุมชนในเมือง อยู่ใกล้กับ
องค์กรของรัฐ ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญต่างๆ เช่นวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หอศิลปวัฒนธรรมอำเภอเมือง
เชียงใหม่ และโบราณสถานต่างๆ ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะตั้งอยู่เขตชุมชนในเมืองแต่โรงเรียนมีความตระหนักถึง
ความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โรงเรียนจึงมีโครงการชุมชนสัมพันธ์  
สนับสนุนให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามท่ีทางองค์กรของรัฐและชุมชนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  เพื่อประสานสัมพันธ์กับชุมชนและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนสู่ชุมชน งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นกิจกรรมสำคัญที่เผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศของโรงเรียนและชุมชน สู่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง  ช่วยให้การติดต่อสื่อสาร
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีแนวปฏิบัติร่วมกันเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและนำมาซึ่งการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสำคัญที่องค์กรของรัฐและชุมชนจัดขึ้นทำให้มี
ความรู้และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการอยู่ร่วมกับชุมชน 

2.2 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นประสบการณ์ตรง 
โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและองค์กรในชุมชน 

2.3 เพ่ือเชิญชวนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนพัฒนาการศึกษา 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมยุวประชาสัมพันธ์ ได้ฝึกประกาศ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ เพ่ือให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร 
สารสนเทศ จากทางโรงเรียนอย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
3. เป้าหมาย 



๒๖๕ 
 

  3.1. ด้านปริมาณ  
 - ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญที่องค์กรของรัฐและชุมชนจัดขึ้น 
 - ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ 
 -  ร้อยละ 80 ของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนพัฒนาการศึกษา 
 - ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมยุวประชาสัมพันธ์ได้ฝึกประกาศ ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  สารสนเทศ  
 - ร้อยละ 90 ของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่าง
ถูกต้องและเป็นระบบ 
 - ร้อยละ 80 โรงเรียนได้รับข่าวสารของชุมชน  และชุมชนได้รับข่าวสารกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

3.2 ด้านคุณภาพ   
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนและชุมชนสู่โรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ นักเรียนได้รับการสนับสนุนในด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพด้าน
การเรียน คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการจัดการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในชุมชน 
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรมต่างๆและจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ นักเรียนกิจกรรม
ยุวประชาสัมพันธ์มีทักษะในการสื่อสารและเป็นผู้นำด้านกิจกรรมได้ 
 

4.กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

.1. 
 

2. 
3. 
 

4. 
5. 

 
 
 
 
 
  6. 
 
7. 

ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
ศึกษาผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 
จัดทำโครงการนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงและมอบหมายงาน 
ดำเนินงานตามโครงการฯ 
5.1 กิจกรรมพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชนและ
ประชาสัมพันธ์ 
5.2 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 
5.3 กิจกรรมสร้างเสริมเติมเต็มความรู้สู่ยุวประชา
สัมพันธ์ 
ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
สรุปรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
ต.ค.2564 

 
 
 
 

ต.ค..2564 
 

ต.ค.2564 –  
มี.ค.2565 

 
 

มี.ค.-ก.ย. 
2565 

กันยายน 2565 

นางลินลดา เชาว์มนัส 
น.ส.ทิพย์วรรณ โกชุม

และคณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 

 
คณะทำงาน 

คณะทำงานประสัมพันธ์
และกิจการนักเรียน 

 
คณะทำงาน 

 
คณะบริหาร 
คณะทำงาน 
คณะบริหาร 

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 



๒๖๖ 
 

 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต 
   - ร้อยละของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญที่องค์กรของรัฐ
และชุมชนจัดขึ้น 
   - ร้อยละของนักเรียนที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ 
   - ร้อยละของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนาการศึกษา 
   - ร้อยละของยุวประชาสัมพันธ์ที่ได้ฝึกประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศ 
   - ร้อยละของครู นักเรียน ผู้ปกครองได้รับข่าวสารจากโรงเรียนอย่าง
ถูกต้องและเป็นระบบ 
   - ร้อยละของโรงเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนและชุมชนได้รับ
ทราบข่าวสารกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

 
- สัมภาษณ์ 
 
- สัมภาษณ์ 
- สำรวจ 
- สำรวจ 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- สำรวจ 
- สัมภาษณ์ 

 
- แบบสัมภาษณ์ 
 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสำรวจ 
- แบบสำรวจ 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสำรวจ 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ผู้ปกครอง องค์กรของรัฐ และชุมชนให้การสนับสนุนพัฒนาการศึกษาซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามศักยภาพ 
 
5.2 โครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  1. 2.3. 4.  5.  6.  

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ 

 
รวม งบ

บุคลากร 

งบดำเนินงาน 

งบลงทุน ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชน 
และประชาสัมพันธ์ 

  15,000 50,000  65,000 

2 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

  50,000 20,000  70,000 

3 กิจกรรมสร้างเสริมเติมเต็มความรู้สู่
ยุวประชาสัมพันธ์ 

 
 

10,000 10,000  20,000 

4 ซื้อวัสดุ ครภุัณฑ์และปรับปรุงห้อง
ประชาสัมพันธ์ 

  10,000 20,000  30,000 

รวม - - 85,000 100,000  185,000 



๒๖๗ 
 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  1.   2. 3.  4.  5.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่  2   
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

 กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนพวรรณ ทนันชัย  คณะทำงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา 
ความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาส่งเสริสนับสนนุ การป้องกันและการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนา ทั้งนี้ สภาพสังคม เศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งใน เชิงบวกและเชิงลบ ส่งผลกระทบมากมายทำให้เกิดปัญหา การปรับตัวได้
เหมาะสมต่อทุกๆที่  ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ นักเรียนดังนั้นความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไป
ตามที่มุ่งหวังต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ทุก ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากร ครู ทุกคน ในโรงเรียน
เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด  

ด้วยความรัก ความเข้าใจที่มีต่อศิษย์  และภาคภูมิใจในบทบาทของตนเองที่มีส่วนสำคัญ ต่อ        
การพัฒนา คุณภาพชีวิต เยาวชนให้เติบโต งอกงาม เป็นบุคคลที่มีคุณค่า และให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง  
การทำงานอย่างเป็นระบบที่มี กระบวนการ มีประสิทธิภาพ ย่อมเกิดประโยชน์  สูงสุดต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง   
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 บุคลากรของโรงเรียนตระหนักถึงความสำคญัของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2.2 บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ              

เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการดูแลช่วยเหลือของครูผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียน
ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเองและโรงเรียน  
 2.3 บุคลากรของโรงเรียนทุกคนมีความตระหนักถึงความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 2.4 บุคลากรของโรงเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง 
เป็นระบบ   
 2.5 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการดูแล 
ช่วยเหลือ ของครูผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง  
 2.6 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่าง  
ถูกต้อง เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม   
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ  
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบทั้ง
ทักษะความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 3.1.2 นักเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกคนได้รู้จักตนเองและสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่าง
ถูกต้องร้อยละของนักเรียนทุกคน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการดูแลช่วยเหลือของครู ผู้ปกครองและ 
ผู้เกี่ยวข้อง  

3.2 ด้านคุณภาพ 
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  3.2.1 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความตระหนักรู้และเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และโรงเรียนมี การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและจัดการเรียน
การสอน  
 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
ศึกษานโยบายของโรงเรียน, เขตพ้ืนที่การศึกษา, 
สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ต.ค.64 

ฝ่ายบริหารทั่วไป/ คณะครู
ฝ่ายระบบดูแล ช่วยเหลือ

นักเรียน 
 

2 ศึกษาผลการดำเนินโครงกรฯ ในปีที่ผ่านมา  ต.ค.64 

3 
ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนา โครงการ ฯ ต.ค.64 

4 จัดทำโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร  ต.ค.64 

5 
ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง โครงการฯ และ
มอบหมายงาน  ต.ค.64 

6 

ดำเนินงานตามโครงการฯ  
   6.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเรื่องระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน  
   6.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  
   6.3 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
   6.4 กิจกรรมแนะแนว 

ต.ค 64 – ก.ย.
65 

 

คณะทำงานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

นางสาวนพวรรณ ทนันชัย 
และคณะทำงานระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
ครูประจำชั้นทุกคน 

7 ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามประเมินผล  ก.ย.65 

8 
สรุปรายงานผลและประเมินการปฏิบัติ งาน
ประเมิน โครงการ พัฒนางานให้ต่อเนื่อง ก.ย.65 

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม  

งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน งบลงทุน 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเรื่องระบบ
ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 

   
10,000 

 
10,000 

2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน    10,000  10,000 
3 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์    20,000  20,000 

4 กิจกรรมแนะแนว    10,000  10,000 

รวม     50,000  50,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต 

- นักเรียนชั้นอนบุาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบทั้งทักษะ ความสามารถและ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกคนได้
รู้จัก ตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างถูกต้อง    

- บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความตระหนักรู้และเข้าใจระบบ
ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบผสมผสานอยู่ในกระบวนการบรหิารและจัดการเรียนการสอน 

  
-  ติดตามกำกับ , 
การทำรายงาน 
ประเมินตนเองเรื่อง 
การดูแลนักเรียน  
 

 
 - แบบสังเกต  
- แบบประเมิน  

  - แบบรายงาน 
 

ผลลัพธ์  
- ร้อยละ 85 ของนักเรียนได้รับกาดูแลอย่างเป็นระบบ  
- ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติ/

ทักษะการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
- ร้อยละ 85 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตรงตามปัญหา      
- ร้อยละ 100 นักเรียนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข 

ประสบผลสำเร็จตามศักยภาพ 

  
- รวบรวมผลการ 
ดำเนินงานและผล 
การประเมินอย่าง 
เป็นระบบของ 
บุคลากรรายบุคคล 

 
 - แบบสังเกต  
- แบบประเมิน  

  - แบบรายงาน 
 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ทั้งทักษะความสามารถ  
ความแตกต่างระหว่างบุคคลแลครอบคลุมทุกคน  และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกคนได้รู้จักตนเอง
และสารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างถูกต้อง บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและจัดการเรียนการสอน 
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5.3 โครงการโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ  
สนองกลยุทธ์  สพฐ.     ข้อที ่ 🗹 1. ◻  2. ◻ 3. ◻ 4. ◻  5. ◻ 6.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที ่ ◻ 1.  ◻ 2. ◻ 3. 🗹 4. ◻  5. ◻ 6. 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่   1 และมาตรฐานที่ 11 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

        🗹   กิจกรรมหลัก              ◻ กิจกรรมรอง            ◻ กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปาณิศรา  แก้วยศ 

คณะทำงานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยโรงเรียน 
ระยะเวลาในการดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนอนุบาลเป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มี
สุนทรียภาพสามารถดูแลตนเองได้พร้อมทั้งมีร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูงที่สมส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีกำหนดให้ รวมทั้งการให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ  หลีกเลี่ยงจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงและโรคภัยต่าง ๆ ตลอดจนสามารถควบคุมมูลเหตุปัจจัยและสภาวะแวดล้อมที่มี
ผลต่อสุขภาพ จากปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
โดยจัดโครงการระหว่างโรงเรียนและชุมชน การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ บริการอนามัยในโรงเรียน การ
ให้สุขศึกษาในโรงเรียน โภชนาการและอาหารปลอดภัย กีฬาและนันทนาการ  การให้คำปรึกษาและสนับสนุน
ทางสังคม จากการสรุปผลพบว่า นักเรียนและผู้ปกครองร้อยละ 90.00 มีความพึงพอใจในกิจกรรม โรงเรียน
อนุบาลเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้จดัทำโครงการนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 นักเรียน บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ผู้ปกครอง ได้รับการส่งเสริมสุขภาพทุกคนและมีโครงการ
ร่วมระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 นักเรียนชั้น อ.1 – ป.6 และบุคลากรในโรงเรียนได้รับการบริการด้านอนามัยจากโรงเรียน 
2.3 นักเรยีนไดร้ับความรู้และความเข้าใจและสร้างเสริมเจตคติตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ 
2.4 ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  
 3.1 บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับทราบนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 3.2 ร้อยละ 90 ของผู้ปกครอง องค์กร/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
ของโรงเรียน 

3.3 ร้อยละ 90 ของนักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายได้รับการบริการอนามัยจากโรงเรียน 
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3.4 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ท่องสุขบัญญัติ 10 ประการ และนำไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวัน 

3.5 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมในการออกกำลังกายและนันทนาการจากโรงเรียน 
3.6 ร้อยละ 100 ของบุคลากรของโรงเรียนได้รับการส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปี 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
 นกัเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บุคลากรทุกฝ่าย มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิต
ที่ด ีปลอดสิ่งเสพติด อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 
4. ระยะเวลาดำเนินการ   
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ  P : 
1.  ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง 

โครงการฯและมอบหมายงาน 

 
ต.ค.64 - พ.ย.65 

 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 

 
2 ขั้นดำเนินการ  D : 

ดำเนินงานตามกิจกรรม 
  2.1 งานบริการอนามัยโรงเรียน 

2.1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน 

2.1.2 กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน 
2.1.3 กิจกรรมการอบรมผู้นำอนามัยโรงเรียน  

หมอน้อยอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน  
    2.1.4 กิจกรรมพัฒนาห้องพยาบาลและจัดหา
เวชภัณฑ์ประจำห้อง 
    2.1.5 กิจกรรมการคัดกรองโรคติดต่อและความ
ปลอดภัยในด้านสุขภาพ 
  2.2 สุขศึกษาในโรงเรียน 

2.2.1 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลัก
สุขบัญญัติ 10 ประการ 

2.2.2 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรใน
โรงเรียน 

 
1 ต.ค. 64– 30 ก.ย. 

65 

 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 

 

 
3 

ขั้น A: 
สรุปรายงานผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเมินโครงการพัฒนางานให้ต่อเนื่อง 

 
ต.ค.64 – ก.ย.65 

 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน  

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ งบ
ลงทุ
น 

1 กิจกรรมที่ 1 
1.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง 

โครงการฯและมอบหมายงาน 

 
  

 
1,000 

   
1,000 

2 กิจกรรมที่ 2 
2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การ

ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
2.2 กิจกรรมการตรวจสุขภาพ

นักเรียน 
2.3 กิจกรรมการอบรมผู้นำอนามัย

โรงเรียน หมอน้อยอาสา  
   2.4 กิจกรรมพัฒนาห้องพยาบาลและ
จัดหาเวชภัณฑ์ประจำห้อง 
    2.5 กิจกรรมการคัดกรองโรคติดต่อ
และจัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ำหรับป้องกัน
โรคติดต่อ  

2.6 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตน
ตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ 

2.7 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากรในโรงเรียน /ประกันอุบัติเหตุ  
 

  
 
 
 
 

  
  

 

 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

990,000 

 
3,000 

 
10,000 

 
5,000 

 
100,000 

 
70,000 

 
 

5,000 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
3,000 
 
10,000 
 
10,000 
 
100,000 
 
70,000 
 
 
5,000 
 
990,000 

รวม  
 

996,000 193,000  1,189,000 

 
หมายเหตุ : ขอถวัจา่ยทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียน บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนผู้ปกครอง 
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพทุกคนและมีโครงการร่วม
ระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-เอกสาร แผ่นพับ -แบบสรุปแผน 
ปฏิบัติงาน 

2. นักเรียนชั้น อ.1 – ป.6 บคุลากรในโรงเรียนได้รับ
การบริการอนามัยจากโรงเรียน 

-เอกสาร -แบบบันทึกสุขภาพ 

3. นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจและสร้างเสริม
เจตคติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

-เอกสาร แผ่นพับ 
 

-แบบประเมิน
พฤติกรรม  

 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ผู้ปกครอง ได้รับการส่งเสริมสุขภาพทุกคนและมีโครงการ
ร่วมระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. นักเรียนชั้น อ.1 – ป.6 และบุคลากรในโรงเรียนได้รับการบริการด้านอนามัยจากโรงเรียน 
3. นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจและสร้างเสริมเจตคติตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ 
4. มีการส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้
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สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที ่ ๑. ๒.๓. ๔.  ๕.  ๖.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.   ๒. ๓.  ๔.  ๕.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่   ๒ 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

 กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  บริหารงานทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเทวิน ณ สุวรรณ 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
โดย  มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรมด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้และการและเนื่องจากอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียน ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ดี และมี
วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้องจัดหาเพ่ิมเติม โรงเรียนจึงจัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งสำคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ 
ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ การปรับภูมิทัศน์ 
และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง 
 สภาพของอาคาร เรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน จึงต้องดำเนินการจัดทำ
โครงการดังกล่าว เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียน
อย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่
ดี มีอาคารเรียนที่มีความปลอดภัย ระบบ สาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ ดังนั้นกลุ่มงานอาคารสถานที่ จึงจำเป็น
จะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งผลให้โรงเรียน และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียนและ 
บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 ๒.๒ เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน 
อย่างมีคุณภาพ 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ  
 1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกคน ได้รับบริการ สภาพแวดล้อมภายโน
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย  มีบรรยากาศที่เอ้ือ  ต่อการจัดการเรียนรู้ 
 2. อาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ  อยู่ในสภาพดี  ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการ  
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
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 5. โรงเรยีนมีวัสด ุครุภัณฑ์ สำหรับการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเพียงพอ 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ  
 1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุก
คนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. การบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความคล่องตัว 
 

๔. ระยะเวลาดำเนินการ 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ลำดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษาสภาพปัญหา เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ส,ค.-ก.ย.  ๒๕6๔ นายเทวิน ณ สุวรรณ 
2 ประชุมวางแผน ก.ย. ๒๕๖๔ นายเทวิน ณ สุวรรณ 
3 แต่งตั้งคณะทำงาน ตุลาคม ๒๕6๔ นายเทวิน ณ สุวรรณ 
๔ ดำเนินงานตามโครงการ 

๔.๑ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
๔๑.๑ กิจกรรม ที่นั่งพักผ่อนสวนหย่อม ตัด 
ตกแต่ง ต้นไม ้ทาสีพ้ืนสนาม 
๔๑.๒ กิจกรรมเสาเอนกประสงค์ ถนนสวยงาม 
๔.๒ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค ปะปา ไฟฟ้า กล้องวงจรปิด 
เครื่องปรับอากาศ 
๔.๓ กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำ 
๔.๔ กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน หอ้งเรียนต่าง  ๆ
๔.๕ กิจกรรมปรับปรุงลานจอดรถบุคลากร 
๔.๖ กิจกรรมปรับปรุงบ่อบำบัด 
๔.๗ กิจกรรมปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารกิตติ 
๕ กิตติ ๒ (เปลี่ยนฝ้าเพดาน) 
๔๘ ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อ เครื่องมือช่าง 

ตุลาคม ๒๕6๔ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๕ 

นายเทวิน ณ สุวรรณ 

๕ นิเทศ ติดตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

ตุลาคม ๒๕6๔ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๕ 

นายเทวิน ณ สุวรรณ 

๖ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ กันยายน 256๕ นายเทวิน ณ สุวรรณ 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม 

 
งบ

บุคลากร 

งบดำเนินงาน งบลงทุน  
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ   

 ๕.๑ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์     ๒๐๐,๐๐๐ 800,000  1,000,000 
 ๕๑.๑ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม 

อาคารเรียน ห้องเรียนต่าง ๆ  
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงจัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ อปุกรณ์ เครื่องมือ  

  ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐  1,0๐๐,๐๐๐ 

 ๕๑.๒ กิจกรรมปรับปรุง 
ห้องประชาสัมพันธ์ 
 

  20,๐๐๐ 50,๐๐๐  7๐,๐๐๐ 

 ๕.๒ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค ปะปา ไฟฟ้า  
กล้องวงจรปิด เครื่องปรับอากาศ 

  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  ๘๐๐,๐๐๐ 

๕.๓ กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำ 
 

  ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 

๕.๖ กิจกรรมปรับปรุงบ่อบำบัด   ๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  ๗๐๐,๐๐๐ 

๕.๗ กิจกรรมปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา 
อาคารกิตติ ๕ กิตติ ๒ (เปลี่ยนฝ้าเพดาน) 

  ๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  ๗๐๐,๐๐๐ 

 ๕๘ ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อ 
เครื่องมือช่าง 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ 

 ๕.๙จัดจ้างบุคลากรรักษาความ
ปลอดภัย สถานที่ราชการ 

  500,000   ๕๐๐,๐๐๐ 

 ๕.๑๑ กิจกรรมปรบัปรุงอนุสรณส์ถาน    1๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  500,000 
 5.13 เสาธง และเวทีเสาธง    200,000 600,000  800,000 

รวม    3,220,๐๐๐ 3,35๐,๐๐๐  ๖,570,๐๐๐ 
 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต 
   อาคาร อาคารประกอบ ได้รับการปรับปรุงสามารถให้บริการครุ 
นักเรียน อาคารสถานที่ มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ การเรียนการสอน 

 
การสำรวจ 
แบบประเมิน 

 
แบบสำรวจ 
แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ 
   ๑. บริเวณโรงเรียนสะอาดและบรรยากาศดีตลอดจน 
สิ่งแวดล้อมดูร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีความสุข 
   ๒. อาคารเรียนอยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสม มีความมั่นคง 
ปลอดภัย ใช้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การสำรวจ 

แบบประเมิน 
 

 
การสำรวจ 

แบบประเมิน 
 
 

 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.1 สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและอ่ืนๆ มีความมั่นคง ปลอดภัย  พร้อมใช้งาน บรรยากาศ
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๗.2 บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๗.๓ นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๗.๔ การบริหารสถานศึกษาคล่องตัว 
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5.5  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒. ๓.  ๔.  ๕. ๖. 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.   ๒. ๓. ๔. ๕.      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่  ๑, ๓ 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

 กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวฉายสุรี  ธิคำ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้สถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริการทางการศึกษา ในด้านการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา  การวางแผนการบริหารงานการศึกษางานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน   การจัดระบบ
การบริหารและพัฒนาองค์กร   การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ งาน   งานเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา                  
การดำเนินงานธุรการ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  การจัดทำสำมะโนผู้เรียน การรับนักเรียน  
การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาการทัศนศึกษางานกิจการนักเรียน  การ
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและ สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น                    
การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน   แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน ซึ่งอยู่ในขอบข่ายงานบริหารทั่วไป 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป ในปีการศึกษา ๒๕๖5 
2.2 เพ่ือการปฏิบัติกิจกรรมงานในฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  ด้านปริมาณ 
        โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีการพัฒนางานบริหารทั่วไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
 ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
        การบริหารงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ครอบคลุมและทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ 
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๔.   กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ ศึกษาผลการดำเนินโครงการ ในปีที่ผ่านมา ตุลาคม ๒๕๖4 นางสาวฉายสุรี ธิคำ 
และคณะ 

๒ ประชุมชี้แจงเสนอโครงการ ตุลาคม ๒๕๖4 “ 
๓ แต่งตั้งคณะกรรมการการทำงาน ตุลาคม ๒๕๖4 “ 
๔ กิจกรรมพัฒนางานระบบธุรการ ต.ค ๖4-เมษายน ๒๕๖5 “ 
๕ งานรับนักเรียน ต.ค. ๒๕๖4- ก.พ ๒๕๖5 “ 
๖ งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต.ค. ๒๕๖4- เม.ย ๒๕๖5 “ 
๗ งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน   ต.ค. ๒๕๖4- เม.ย ๒๕๖5 “ 
๘ พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ต.ค. ๒๕๖4- เม.ย ๒๕๖5 “ 
๙ งานระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา ต.ค. ๒๕๖4- เม.ย ๒๕๖5 “ 

 
 หมายเหตุ  ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
     ๑. โรงเรียนมีการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไปที่เอ้ือต่อการ
บริการ ทุกด้าน 

๒. ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุง และ
เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี 

ผลลัพธ์ 
1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนทุก

ด้าน 
      ๒.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการงานบริหารทั่วไปที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ 

 
- สังเกต 
 
 
- สังเกต  
 
- สอบถามความ
พึงพอใจ 
 
- สอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบสังเกต 
 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีระบบบริหารจัดการงานบริหารทั่วไปที่มีคุณภาพมีมาตรฐานสากล 

๗.๒ ผู้รับบริการพึงพอใจและชื่นชมในการให้บริการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป ทำให้เกิดกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม งบ 

บุคลากร 
งบดำเนินงาน  

งบ
ลงทุน 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ ศึกษาผลการดำเนินโครงการ  
ในปีที่ผ่านมา 

      

๒ ประชุมชี้แจงเสนอโครงการ       
๓ แต่งตั้งคณะกรรมการการทำงาน       
๔ กิจกรรมพัฒนางานระบบธุรการ   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 
๕ งานรับนักเรียน   ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 
๖ งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
  ๓๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ๓๕,๐๐๐ 

๗ งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย 
และแผน   

  1๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐  3๐,๐๐๐ 

8 พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล 
สารสนเทศ 

  20,000 30,000  50,000 

๘ งานระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 
 รวม   ๑20,๐๐๐ 9๕,๐๐๐  21๕,๐๐๐ 
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5.6 โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่    
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  1. 2.3. 4.  5.  6.  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  1.   2. 3.  4.  5.  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่ 2 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

 กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง           กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    งานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและคณะ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพ มาตรา 7 ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ 
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และมาตรา 49 ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปี 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดไว้  โรงเรียนได้มีการจัดระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สถานศึกษาได้ดำเนินการ
ตามแบบแผน พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียน มาตรฐาน สมศ. และมาตรฐานสากล
ตามที่กำหนด การติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสารสนเทศ การสรุปรายงานของการดำเนินงาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านบุคลากร ด้านบริหารการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม เพ่ือการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง และการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียนที่กำหนดไว้สู่การส่งเสริม และการปรับปรุงแก้ไข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและมีมาตรฐานตามมาตรฐานที่
กำหนด 
 2.2 เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ด้านการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 2.3 เพ่ือควบคุม กำกับ ติดตามตรวจสอบ การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.5 เพ่ือจัดทำรายงาน SAR ของครูผู้สอน 
 2.6 เพ่ือนำผลการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.7 เพ่ือให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ  
3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนตามกำหนด 
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3.1.2 ครูร้อยละ 95 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนตามกำหนด 
3.1.3 ผู้บริหารร้อยละ 100 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1.4 โรงเรียนมีการจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี ปีละ 1 ครั้ง 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดำเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

โรงเรียนกำหนด 
 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษามาตรฐานโรงเรียน สมศ. มาตรฐานสากล 
ตัวชั้วัดและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 

พ.ค. 2564 น.ส.ฬียาพร ธารเหลืองทอง
และคณะ 

2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   
 2.1 จัดทำโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/

กำหนดเป้าหมาย 
พ.ค. 2564 น.ส.ฬียาพร ธารเหลืองทอง

และคณะ 
 2.2 จัดทำความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดและเกณฑ์ตาม

มาตรฐาน 
พ.ค. 2564  

 2.3 กำหนดกิจกรรมตามตัวชี้วัดและปฏิบัติตาม
มาตรฐาน 

พ.ค. 2564  

 2.4 ตรวจสอบ นิเทศ กำกับ การดำเนินงานตาม
มาตรฐานโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะกรรมการนิเทศ 

 2.5 จัดทำรายงาน SAR ของครูทุกคน มี.ค. 2565  
 2.6 จัดทำรายงานรูปเล่มประจำปี มาตรฐานโรงเรียน/

สมศ./สากล 
มี.ค. 2565  

3 จัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี มี.ค.-เม.ย.
2565 

น.ส.ฬียาพร ธารเหลืองทอง
และคณะ 

4 เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลตามมาตรฐาน มี.ค.-เม.ย. 
2565 

น.ส.ฬียาพร ธารเหลืองทอง
และคณะ 

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ งบลงทุน 

1 ศึกษามาตรฐานโรงเรียน สมศ. 
มาตรฐานสากล ตัวชั้วัดและผลการ
ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 

      

2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

      

 2.1 จัดทำโครงการ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน/กำหนด
เป้าหมาย 

      

 2.2 จดัทำความสัมพันธ์ของตัวชี้วัด
และเกณฑ์ตามมาตรฐาน 

    5,000    5,000 

 2.3 กำหนดกิจกรรมตามตัวชี้วัดและ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

   10,000  10,000 

 2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพภายในสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

   20,000  20,000 

 2.5 นิเทศกระบวนการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนภายในโรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่ 

   15,000 
 
 

 15,000 
 

 2.5 ตรวจสอบ นิเทศ กำกับ การ
ดำเนินงานตามมาตรฐานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา 

   30,000  30,000 

 2.6 จัดทำรายงาน SAR ของครูทุกคน       
 2.7 การวิเคราะห์ จัดทำข้อมูลสรปุผล

แต่ละภาคเรียน 
      

 2.8 จัดทำรายงานรูปเล่มประจำปี 
มาตรฐานโรงเรียน/สมศ./สากล 
2.9 ประชุม ประเมิน ทบทวน
มาตรฐานการศึกษา 

   30,000 
 

5,000 
 

 30,000 
 

5,000   

3 การดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม       
4 การประเมิน/รายงานสรุปผล       
 รวม    115,000  115,000 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต   
   1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนตามกำหนด 
   2. ครูร้อยละ 95 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนตามกำหนด 

- เอกสาร 
- สังเกต และสัมภาษณ์ 

- แบบสรุป 
- แบบสัมภาษณ์ 

   3. ผู้บริหารร้อยละ 100 ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

   4. โรงเรียนมีการจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง 

  

ผลลัพธ์   
   1. เพ่ือให้สถานศกึษากำหนดมาตรฐานการศึกษา 
(มาตรฐานโรงเรียน/ สมศ./สากล) ของโรงเรียนได้ 
   2. เพ่ือให้สถานศึกษาดำเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา และมีมาตรฐานตามท่ีกำหนด 
   3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ด้านการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
   4. เพ่ือควบคุม กำกับ ติดตามตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก 
   5. เพ่ือจัดทำรายงานประจำปี SAR ของครูผู้สอน 
   6. เพ่ือนำผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก (มาตรฐานโรงเรียน/สมศ./สากล) ไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- เอกสาร 
สังเกต และสัมภาษณ์ 

- แบบสรุป 
แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีการรายงานผลประจำปีตามมาตรฐานที่กำหนด 
 2. ครูและนักเรียนมีการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียน 
 3. มีข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน สามารถสรุปเป็นรายงานประจำปี 
 4. เพ่ือมีข้อมูลในการรองรับการประเมินจากทุกฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
5.7  โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
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สนองกลยุทธ์  สพฐ. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ    กลยุทธ์ข้อที่  1,2, 4 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่   1  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่  1,2,3  
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

               กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง      กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนารีย์  หมื่นแจ่ม 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานการคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน เป็นประจำ
ทุกปี เพ่ือสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแด่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 ใจความว่า“มีนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งมีความ
ประพฤติดีและมีความมานะพยายาม ศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี นักเรียนได้รับ
ผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรได้รับรางวัลและทรงยินดีที่จะพระราชทาน
รางวัลให้” 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และมีความพร้อมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้หลัดสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ได้
มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  การบริหารและการจัดการศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างต่อเนื่องในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา จนทำให้
เกิดความดีเดนของสถานศึกษา ส่งผลให้ บุคลากร ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาท่ีทรงเกียรติ จึง
ได้จัดทำโครงการเพ่ือขอรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาของสถานศึกษาขึ้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คุณภาพเกิดคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
2.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการอย่างเป็นระบบ 
2.3 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีทั้งด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ คุณภาพสถานศึกษา 

งบประมาณ งานบริการ อาคารสถานที่ 
2.4 เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมที่ดีระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
2.5 เพ่ือให้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

3.1 โรงเรียนได้รับการประเมินให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนพระราชทาน 
3.2 โรงเรียนจัดการศึกษาที่คุณภาพ มาตรฐาน ตามระดับคุณภาพร้อยละ 95 
3.3 นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่คุณภาพมาตรฐานร้อยละ 95  

 3.2 ด้านคุณภาพ 
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3.2.1 โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3.2.2 โรงเรียนจัดการศึกษาที่คุณภาพ มาตรฐาน ตามเกณฑ์โรงเรียนพระราชทาน 
3.2.3 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน เกิดความรักและภาคภูมิใจ

และดำรงไว้ซึ่งสถานศึกษาพระราชทาน 
 
4. ระยะเวลาดำเนินการ  
    กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน /ศึกษาเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน กำหนดกรอบใน
การพัฒนา และรับการประเมินโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่  

ต.ค. 64  
 
 
 
นางนารีย์ หมื่นแจ่ม 2 นำผลการประเมินในรอบเขตพ้ืนที่ มาวางแผนการ

พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 
ต.ค. 64 

3 พัฒนาระบบการบริหารและการดำเนินงานทั้ง 5 ด้าน
ตามเกณฑ์โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

พ.ย. 64 

4 นำเสนอผลการพัฒนาสถานศึกษา เข้ารับการประเมิน
ในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ธ.ค. 64-ม.ค.65 

5 รายงานผล สรุปการดำเนินงาน มี.ค. 65 
 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจัด

การศึกษาด้วยกระบวนการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์โรงเรียนพระราชทาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
สภาพจริง 

แบบประเมิน 
แบบเก็บข้อมูล 

2. โรงเรียนจัดการศึกษาที่คุณภาพ มาตรฐาน ตาม
เกณฑ์โรงเรียนพระราชทาน 

การสอบถาม 
การประเมิน 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

3. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชน เกิดความรักและภาคภูมิใจและดำรงไว้
ซึ่งสถานศึกษาพระราชทาน 

การสอบถาม แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ งบ 

ลงทุน 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน /

ศึกษาเกณฑ์การประเมินโรงเรียน
รางวัลพระราชทาน กำหนดกรอบใน
การพัฒนา และรับการประเมิน
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขต
พ้ืนที่  

   

100,000  100,000 

2 นำผลการประเมินในรอบเขตพ้ืนที่ มา
วางแผนการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 

   
50,000  50,000 

3 พัฒนาระบบการบริหารและการ
ดำเนินงานทั้ง 5 ด้านตามเกณฑ์
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

   
50,000  50,000 

4 นำเสนอผลการพัฒนาสถานศึกษา เข้า
รับการประเมินในระดับจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

   
50,000  50,000 

5 รายงานผล สรุปการดำเนินงาน   5,000 5,000  10,000 
 รวม   5,000 255,000   260,000 



๒๘๘ 
 

 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการบริหารที่มีคุณภาพเกิดคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้าน  
 2. โรงเรียนได้รับการพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการอย่างเป็นระบบ 
 3. มีการบริหารจัดการที่ดีทั้งด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ คุณภาพสถานศึกษา งบประมาณ  
งานบริการ อาคารสถานที่ 
 4. เกิดความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมที่ดีระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
 5. ผู้บริหาร ครู บุคลากรมีความรัก ความภาคภูมิใจในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8  โครงการการพัฒนาคณุภาพระบบวิชาการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 



๒๘๙ 
 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  1. 2. 3. 4.  5. 6. 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที ่ 1.   2. 3. 4. 5. 6.    
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่   2 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

          กิจกรรมหลัก               กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน     บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางดวงฤทัย ประเสริฐสังข์, นางสาววรดา สุขสอน, นางสุพิตร เหลาพรหม, 
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                    
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานวิชาการเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสัมฤทธิ์ผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล งานวิชาการ 4 ด้าน ได้แก่ งานด้าน
หลักสูตร งานการจัดการเรียนรู้ การนิเทศ และวัดผลประเมินผล การสร้างประสิทธิภาพ การบริหารเชิง
คุณภาพและความคล่องตัวในการบริหารงานวิชาการ นับว่าเป็นงานที่สำคัญยิ่งในการทำให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
สูงสุด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ของฝ่ายวิชาการอยู่ในสภาพคล่องและเกิดสัมฤทธิ์ผล 
 2.2 ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานต่อผู้เรียนและบุคลากรเพ่ิมสูงขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนและครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับความสะดวกในการดำเนินงาน 
ทั้ง 4 ฝ่าย 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีสัมฤทธิ์ผลเพิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 



๒๙๐ 
 

 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษานโยบาย ข้อกำหนด สพฐ. สพป.ชม.1 และ
โรงเรียน  

ต.ค. – พ.ย. 2564 หัวหน้าวิชาการและหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  
 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุม  
3 ดำเนินงานกิจกรรมงาน 4 งาน พ.ย. 64 – ก.ย. 

65 
4 งานพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ 
ต.ค. 64 – ก.ย. 
65 

5 งานพัฒนาการเรียนการสอน จัดกิจกรรมประชุม 
วางแผน การจัดการเรียนรู้สู่วิจัย 

6 งานนิเทศกำกับติดตาม   
7 งานวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้  ต.ค. 64 – ก.ย. 

65 
นางสุพิตร เหลาพรหมและ
คณะ 

8 การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ แฟ้ม กระดาษ เครื่องเย็บ ฯลฯ 
ต.ค. 64 – ก.ย. 
65 

หัวหน้าวิชาการและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

9 การวัดผลประเมินผล สรุปรายงานโครงการ 
เพ่ือการการประเมินคุณภาพและโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน 

ส.ค. – ก.ย.65 
 

หมายเหตุ   ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 



๒๙๑ 
 

 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม  

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน  
งบ

ลงทุน 
ค่า 

ตอบ
แทน 

 
ค่าใช้สอย 

 
ค่าวัสดุ 

1 ศึกษานโยบาย ข้อกำหนด สพฐ. 
สพป.ชม.1 และโรงเรียน 

      

2 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและ
จัดประชุม 
2.2 ดำเนินงานกิจกรรมงาน 4 งาน 

      

3 3.1 งานพัฒนาระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

   50,000  50,000 

 3.2 งานพัฒนาการเรียนการสอน 
จัดกิจกรรมประชุม วางแผน การจัด 
การเรียนรู้ 

  5,000   5,000 

4 4.1 งานนิเทศ กำกับ ติดตาม 
4.2 งานวัดผล ประเมินผล 

   
50,000 

 
100,000 

  
150,000 

5 การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ แฟ้ม 
กระดาษ เครื่องเย็บ ฯลฯ  

    
100,000 

  
100,000 

6 การวัดผล ประเมินผล สรุปงานโครงการ 
เพ่ือการการประเมินคุณภาพและ
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

    50,000   50,000 

 รวม   105,000 250,000  355,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   1. การดำเนินงานวิชาการท้ัง 4 ฝ่าย มีสภาพ
คล่องและมีสื่ออำนวยความสะดวก 

การสังเกต แบบสังเกต 

   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพ่ิมสูงขึ้น 
(O-net, NT, LAS ฯลฯ) 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. การนิเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการดำเนินการพัฒนาวิชาการมีความสะดวก รวดเร็ว มี
สื่อ อุปกรณ์ วัสดุครบ ทันต่อการใช้งาน 

2. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเพิ่มสูง 
 
5.9  โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ  



๒๙๒ 
 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  ๑. ๒. ๓.  ๔.  ๕. ๖. 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  ๑.   ๒. ๓. ๔. ๕.      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่   ๑, ๒ และ ๓ 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา 

 กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    บริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิชชุดา  นนทศิลา, นางสาวศรีมณี  เสนากุล, นางสาวชลธิชา ถนนนอก, 

นางพรพิไล  กันไชยต๊ะ, นางสาวอัญชลี  แก้ววงศ์  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  เพ่ือรองรับการกระจายอำนาจ 
มีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานงบประมาณฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพ่ือให้การจัด
การศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  สนองนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และนโยบายของโรงเรียน  งบประมาณจัดเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน  สามารถดำเนินไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา  ซึ่งงานบริหารงบประมาณ  มี
ภารกิจหลักในการให้บริการ  อำนวยความสะดวก  และบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ  ดังนั้น  เพื่อให้
การบริหารจัดการของงานการเงิน บัญชีและพัสดุ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ โปร่งใส  ตรวจสอบได้  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนาระบบ การบริหารงาน
งบประมาณ  เพ่ือให้ภารกิจการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้    
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณและ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒.๒  เพ่ือพัฒนางานการบริหารจัดการทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 ๒.๓ เพ่ือจัดระบบการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณ 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ   
 ๓.๑.๑ งาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี ร้อยละ  ๙๐ 
 ๓.๑.๒ มีระบบการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ 
 ๓.๑.๓ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป 
 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ  
 ๓.๒.๑ งาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน สามารถดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ 



๒๙๓ 
 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 ๓.๒.๒  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร 

งบประมาณ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ น.ส.ศรีมณี เสนากุล 

๒ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ตุลาคม ๒๕๖๔ น.ส.วชิชุดา  นนทศิลา 
๓ มอบหมายการปฏิบัติงาน ตุลาคม ๒๕๖๔ น.ส.วชิชุดา  นนทศิลา 
๔ จัดวางระบบบริหารจัดการด้านการเงิน 

บัญชีและพัสดุของโรงเรียน 
ตุลาคม ๒๕๖๔ น.ส.ศรีมณี เสนากุล 

๕ จัดแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทาง 
การควบคุม ติดตามและประเมินผล 

ตุลาคม ๒๕๖๔ น.ส.ศรีมณี เสนากุล 

๖ จดัทำระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ นางพรพิไล  กันไชยต๊ะ 

๗ ควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
กันยายน ๒๕๖๕ 

น.ส.วชิชุดา  นนทศิลา 

๘ กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
กันยายน ๒๕๖๕ 

น.ส.วชิชุดา นนทศิลา  

๙ ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กันยายน ๒๕๖๕ น.ส.ชลธิชา ถนนนอก 
๑๐ รายงานผลการดำเนินงาน กันยายน ๒๕๖๕ น.ส.อัญชลี  แก้ววงศ ์ 
๑๑ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก 

ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
และพัฒนางานต่อไป 

ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
กันยายน ๒๕๖๕ 

คณะฝ่ายบริหารแผนงานและ
งบประมาณ 

 
หมายเหตุ  ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ.  
 



๒๙๔ 
 

 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
  
๖.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้  
๑. การเบิกจ่ายเงิน  หลักฐานการเงินถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ 

- การตรวจสอบ
หลักฐานการเบิก–จ่าย 
 

- หลักฐานการ 
  เบิก – จ่าย 
 

๒. การดำเนินงาน และการบริหารสินทรัพย์ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 

-  การตรวจสอบ
หลักฐานการเบิก-จ่าย 
และแบบรายงานต่าง ๆ 

-  หลักฐานการ 
   เบิก-จ่าย 
- แบบรายงาน 
  ต่าง ๆ 

๓. มีระบบการตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานการตรวจสอบ
การเงินภายในสถานศึกษา 

- การตรวจสอบรายงาน
ต่าง ๆ 

- รายงานต่าง ๆ 

๔. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ - แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ การบริหารงานการเงิน การบัญชี สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  โปร่งใส  
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
 ๗.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรและการลงทุนเป็นไปเพ่ือการศึกษา 
 ๗.๓ บุคลากรของโรงเรียนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม งบ

บุคลาก
ร 

งบดำเนินงาน งบลงทุน 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑ 
 
 

๒ 

จัดวางระบบบริหารจัดการ 
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 
ของโรงเรยีน 
พัฒนาบุคลากรในฝ่ายบริหาร 
งบประมาณ 

   
 
 

๕,๐๐๐ 

๔๕,๐๐๐  ๔๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 

 รวม   ๕,๐๐๐  ๔๕,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ 



๒๙๕ 

 

 

 

ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ตามที่
คณะกรรมการฯ  องค์การฝ่ายต่าง ๆ  ได้ประชุมสัมมนาวิเคราะห์ปัญหาตามความต้องการและข้อมูลต่าง ๆ 
แล้ว  กำหนดแนวทาง  วางแผน รวบรวมสรุปแผนงาน/ โครงการ เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เล่มนี้  เห็นควรเสนอความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
          (นายโกวิท  หมื่นทา) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 
 
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ซึ่งได้ประชุมปฏิบัติการพิจารณา ปรึกษาหารือในการจัดทำจากองค์กรฝ่ายต่าง ๆ  
ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  คณะกรรมการมูลนิธิ   องค์กร 
ชุมชนและบุคลากรในโรงเรียน  จึงมีมติอนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เล่มนี้  ตาม
มติที่ประชุม ครั้งที่     /๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน               
จัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ต่อไป 
 
 
      
 
        (นายไพบลูย์ พุทธวงค์)  
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
       
 


