
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา  2561 

 

สรุปรายงานผลการจัดการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

และโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 
 

 

ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำสระแก้ว  เขต 1 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 



 
 

ค าน า 
 

 การสรุปรายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนการปฏิบัติงาน การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป ของโรงเรียนอนุบาลคลองหาดฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปและ
รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2561 เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานให้สาธารณชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อทราบ โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การจัดท าสรุปและรายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ การบริหารวิชาการ  การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลคลองหาดครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจากคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้   ณ โอกาส นี้ 
 
 
        โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
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บทที่ 1 

บทน า 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  และโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ  ตั้งอยู่ในต าบล
คลองหาด  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เปิดท า
การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น  346 คน  มีข้าราชการครู  
17  คน ครูอัตราจ้าง  5  คน ครูชาวต่างชาติ  2 คน  พนักงานบริการ 2 คน ได้จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองหาด พุทธศักราช  2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551 ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 มีภารกิจในการด าเนินงาน  4  ด้าน ได้แก่การบริหาร
วิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  นอกจากนี้  ยังต้องด าเนินงาน
ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1 ในเรื่องของ5  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  9 จุดเน้น โดยใช้หลักการท างาน ขจัดเงื่อนไข ให้ความร่วมมือ     ถือการมีส่วนร่วม สวมบทพัฒนา
ต่อเนื่องลือเลื่องเทคโนโลยี  ชวนคนดีจัดการศึกษา  ในปีงบประมาณ  2556  ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้รับจัดสรร
งบประมาณจากทางราชการค่อนข้างจ ากัด จึงต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจ าเป็นต้อง
มีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ด้านสังคม และวัฒนธรรม  
ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเมืองและกฎหมาย  ยังไม่จัดว่า เป็นโอกาสหรืออุปสรรคแต่อย่างใด  แต่เนื่อ งจาก
โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน  ท าให้มีโอกาสในด้านการใช้เทคโนโลยีอยู่ได้บ้าง  และจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง  ได้แก่  ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารจัดการ  และด้าน
โครงสร้างและนโยบาย  ส่วนจุดอ่อน ได้แก่  ด้านผลผลิตและบริการ  และด้านวัสดุอุปกรณ์  ในสภาพโดยรวม
สรุปได้ว่า  การด าเนินงานมีลักษณะเอ้ือและแข็งจ าเป็นต้องพัฒนาในด้านการส่งเสริม  เร่งรัด  และปรับปรุง  
เพ่ือส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนประสบผลส าเร็จ  จึงได้มีการก าหนดแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียน
โดยมุ่งเน้น  การเรียนรู้ด้านภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์  ส่งเสริมอาชีพ  เสริมสร้าง
วินัย  และคุณธรรมเพื่อความเป็นไทย  ใช้การกีฬาต้านยาเสพติด  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  และชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยมีเป้าหมาย  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาด สามารถอ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเป็น  
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องน าความรู้และประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลคลองหาดจึงได้ก าหนดกลยุทธ์ระดับสถานศึกษาข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะท าให้
เป้าหมาย  และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ให้เป็นจริงได้ คือ 

1. จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการโดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นความเป็นผู้น าด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านศิลปะและความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาครูให้มีความรู้  ทักษะด้านการวิจัยและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนสู่สากล 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง  ตั้งอยู่  หมู่ที่  1  ต าบลคลองหาด  อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว  อยู่ห่างจากอ าเภอคลองหาดประมาณ 2 กิโลเมตรเดิมชื่อว่า โรงเรียนบ้านคลองหาด 2 ได้จัด
ตั้งขึ้นตามโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – กัมพูชา  เมื่อวันที่ 5  มกราคม พ.ศ.2523   มีเนื้อที่
ทั้งสิ้น  25  ไร่  100  ตารางวา  ซึ่งมี  นายสมเสียง   เชื้อสุข  เป็นผู้บริหารคนแรก 
 ในปีการศึกษา  2541  ทางราชการได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ
คลองหาด   เข้าเป็นโรงเรียนในเครือข่ายสหวิทยาเขต และได้คัดเลือกโรงเรียนอนุบาลคลองหาดเป็นโรงเรียนใน
เครือสหวิทยาเขต   โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  ตั้งแต่  วันที่  14  กรกฎาคม  
พ.ศ. 2541  เป็นต้นมา 
 ปีงบประมาณ  2523 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนเพ่ิมเติม  3  ห้องเรียน  เป็นจ านวนเงิน  
300,000บาท  และบ้านพักครู  1  หลัง  เป็นจ านวนเงิน  170,000บาท 
 ปีงบประมาณ  2527  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์  เป็นจ านวนเงิน   
230,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2528  ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอลและสนามวอลเลย์บอล เป็น 
จ านวนเงิน   100,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2532  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  1  หลัง เป็นจ านวนเงิน 510,000บาท  และสนาม
กีฬา  เป็นจ านวนเงิน  270,000บาท และส้วมอีก  4  ที่  เป็นจ านวนเงิน  50,000บาท  และยังได้รับงบประมาณจาก
กรมประมง  สร้างสระน้ าที่มีเนื้อที่ประมาณ  3  ไร่  และงบประมาณสร้างถังเก็บน้ าฝนจ านวน  2  ถัง  งบประมาณ  
80,000  บาท และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักการภารโรงอีก  1  หลัง 
 ปีงบประมาณ  2541  ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร  สปช. 105 / 29  และสนามฟุตบอล   
เป็นจ านวนเงิน  2,000,000บาท และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร สปช . 105/29  จ านวน  4  ห้องเรียน 
เป็นจ านวนเงิน  360,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2544   ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬา  เป็นจ านวนเงิน  100,000  บาท และได้รับ
งบประมาณซ่อมแซมไฟฟ้า  เป็นจ านวนเงิน  324,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2545  ได้รับงบประมาณซ่อมแซม  เป็นจ านวนเงิน  75,000  บาท 

ปีงบประมาณ 2547 ได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดเป็นจ านวน 85,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2559  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 

3,488,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 

2,888,000 บาท 
โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และห้องปฏิบัติการทาง

คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งานได้ 

ข้อมูลพื้นฐาน 



 
 

จ านวนอาคารเรียนมี  5  หลัง  อาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1 หลัง  อาคาร
โรงอาหาร  1  หลัง  สนามฟุตบอล  1  สนาม  ลานกีฬาต้านยาเสพติด  1  สนามบา้นพักครู 3  หลัง  บ้านพัก
นักการภารโรง  1  หลัง  ส้วม สปช.  3  หลัง 
 ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลคลองหาด   จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  
6  มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น  343 คน  มีข้าราชการครู  20  คน ครูอัตราจ้าง  4  คน ครูชาวต่างชาติ 2  ครู
ธุรการ  2  คน  นักการภารโรง 2 คน  โดยมี  นายอนนท์ หันทยุง เป็นผู้บริหารโรงเรียน 
 ลักษณะของชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รับจ้าง มีรายได้น้อย ท าให้ประชาชนเหล่านั้น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาน้อย 

โรงเรียนมีผลงานดีเด่น  ด้าน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแบบไทย 
สีประจ าโรงเรียน  ฟ้า  -  ขาว 

 เขตบริการของโรงเรียน  หมู่ที่  1 , 6 , 13  ต าบลคลองหาด 
 อักษรย่อของโรงเรียน  “  อ.ค. ” 
 เว็บไซต์โรงเรียนhttp://www.akschool.ac.th/ 
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โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 
 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  มีเนื้อที่  19 ไร่ 3 งาน  52 ตารางวา   
เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   เดิมมีชื่อว่า   โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านใหม่ไทยเจริญ ซึ่งเป็นโรงเรียนในความรับผิดชอบของกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน เขต 2 และ
ได้มอบโอนให้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  เมื่อวันที่   29  มีนาคม  พ.ศ.  2543 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ. 2520   โดยความ
ต้องการของคณะกรรมการหมู่บ้าน  ซึ่งมีนายบุญมา  คานเจริญ  เป็นหัวหน้าในการจัดสร้างอาคารเรียนชัว่คราวขึน้บน
ที่ดินในความรับผิดชอบของกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน เขต  2  ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ  30 ไร่  และได้รับการ
สนับสนุนในการจัดตั้งโรงเรียนและบุคลากรครูจากกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน  เขต  2  โดยเริ่มเปิดท าการ
เรียนการสอนครั้งแรก  ในเดือนพฤษภาคม  2520   มีนักเรียนจ านวน  120  คน  มีครูจากกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดน  เขต  2 จ านวน 2 นาย คือ 
 1.   จ่าสิบต ารวจสมพร   อรัญวาศรี      ท าหน้าที่    ครูใหญ่ 

2.   จ่าสิบต ารวจเอกเลิศ   จันทร์ศิริ     ท าหน้าที่   ครูผู้สอน 
ต่อมา   เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.2524   คณะกรรมการศึกษา   ได้มีมติให้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ติดกับ

ถนนสาย วังน้ าเย็น – คลองหาด   โดยสับเปลี่ยนกับที่ดินของนายมนัส  กอบแก้วผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น   ซึ่งมีเนื้อที่
ประมาณ  25  ไร่  ได้รับอนุมัติให้ย้ายโรงเรียนได้เมื่อวันที่  10   มิถุนายน  พ.ศ.2525  และกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดน  เขต   2  ได้ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่  30  รักษาพระองค์   โดยการน าของพันโทปรีชา  เปรมา
สวัสดิ์  ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียน ขนาดกว้าง  10  เมตร ยาว  54 เมตร  6  ห้องเรียน  1  หลัง พร้อมห้องประชุม   
โรงอาหาร   คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   702,431   บาท 
 พ.ศ.  2526   นายเรืองศักดิ์   มาศจันทร์   ท าหน้าที่ครูช่วยสอน 

วันที่   20  กันยายน  พ.ศ.2526   พลเอกอาทิตย์  ก าลังเอก  ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหาร
สูงสุดมาท าพิธีเปิดป้าย 
 พฤษภาคม  2531   นางนัฐกาญจน์   เหล่าทองสาร   ท าหน้าที่ครูช่วยสอน 
 วันที่  9  ตุลาคม พ.ศ.2532   ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารี   
เสด็จเยีย่มโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่ไทยเจริญ   เพ่ือเยี่ยมชมโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน   และ
โครงการอ่ืน ๆ ในโรงเรียน 
 วันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.2532  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา  
2532   ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
 วันที่   24   มิถุนายน  พ.ศ.2542   ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี   เสด็จเยี่ยมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่ไทยเจริญ   เพ่ือเยี่ยมชมโครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวัน   และโครงการอื่น ๆ ในโรงเรียนเป็นครั้งที่ 2 
 วันที่   29   มีนาคม  พ.ศ.2543   โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่ไทยเจริญ   ได้มอบโอนโรงเรยีน
ให้กับส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต ิ  โดยเป็น โรงเรียนสาขาของโรงเรยีนอนุบาลคลองหาด 
ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอคลองหาด  ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว 
 โรงเรียนเปิดท าการสอนตามหลกัสูตรประถมศึกษา  พ.ศ. 2521  ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) 
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนทั้งสิน้  122  คนโดยมี  นายอนนท์ หันทยุง เป็นผู้บริหาร
โรงเรียน  และได้จัดครูมาสอน   4   คน   ได้แก ่
 



 
 

 1.   นางจิระวรรณ   เชื้อสุข  อาจารย์   1   ระดับ   5 
 2.   นางสาวกัญจนวรรณ   เมฆอินทร์    อาจารย์   1   ระดับ    4 
 3.   นายประสงค์   เชื้อสุข  ครูอัตราจ้าง 

4.   นายเรืองศักดิ์   มาศจันทร์  ครูช่วยสอน 
ปัจจุบันปีการศึกษา   2561 ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองหาด พุทธศักราช  

2552  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   6   มีนักเรียนชาย  49 คน   นักเรียนหญิง  

42  คน  รวมทั้งสิ้น  91  คน  โดยมี นายอนนท ์หันทยุง  เป็นผู้บริหารโรงเรียน  
ได้จัดให้ครูมาปฏิบัติหน้าที่ประจ า  7 คน และพนักงานบริการ 1 คน   ได้แก่ 

1. นางธิติพร  สุทารส ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 
2. นางยุวดี  สืบส าราญ  ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 
3. นางสาวเกศรา แดงแก่นคอย     ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 
4. นางสาวเจษฏาภรณ์ มณีศรี      ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 
5. นางสาวศิริกาญจน์  ศรีวะรมย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 
6. นายรุ่งโรจน์  เจริญสุข  ครูธุรการ 
7. นายก าจัด   นามลี               พนักงานบริการ 

 ลักษณะของชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างมีรายได้น้อย ท าให้ประชาชนเหล่านั้น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาน้อย 

เขตบริการของโรงเรียนหมู่ที่  3  ต าบลคลองหาด  และหมู่ท่ี  7  ต าบลไทยอุดม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดได้ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาได้แก่  

ประชาชนผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะครู  นักเรียน  ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  จึงก าหนดกรอบและทิศทางการ
จัดการศึกษาดังนี ้
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลชั้นน า จัดการเรียนรู้ 2 ภาษา รู้เท่าทัน

เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการท างานและทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เอกลักษณ์ 
สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 
อัตลักษณ์ 

นักเรียนมีวัฒนธรรมการไหว้ ยิ้มทักทาย แต่งกายชุดไทย 
 

ปณิธาน 
อนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นผู้น าการเรียนรู้สู่สากล 

 
พันธกิจ 

          1.   พัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาเขมร 
          2.   พัฒนาครูให้มีความรู้ ด้านการวิจัยเพื่อจัดการเรียนรู้แบบ Active  Lerning 
          3.   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
          4.   ส่งเสริมความเป็นผู้เป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
          5.   ส่งเสริมทักษะการท างาน และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าหมาย 

ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม
ตลอดจนทักษะการท างาน และทักษะชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข  

 

สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
1 มีน้ าใจ กล้าแสดงออก พูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
2 รักการอ่าน และหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3. ประหยัด ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย 
4. กตัญญูรู้คุณ อ่อนน้อม อดทน ขยันท างาน และรักษาความสะอาด 
5 มีทักษะชีวิต คิดแก้ปัญหา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

นโยบายของโรงเรียน 
1. สร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีความสามารถ  และมีสุขภาพแข็งแรง 
2. คุณภาพนักเรียน  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  และกระบวนการบริหารงานของ

โรงเรียน  ชุมชนยอมรับและศรัทธา 
3. สร้างองค์ความรู้ใหม่  เพ่ือให้เป็นผู้น าทางด้านการจัดกิจกรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ 
4. เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของชุมชน  สืบสานวัฒนธรรม ชี้น าแนวทางการพัฒนาแก่สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                
 

                                           คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 
4. ไฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน 
5. รักความเป็นไทย รักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
7. เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัส 
10. รู้จักด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง 
11. มุ่งม่ันในการท างาน มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ  
12. มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 

 



 
 

 
 

 

1. ด้านสถานศึกษา 
1.1  เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
1.2  เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน  โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2  ปีการศึกษา  2552 
1.3  ปีการศึกษา 2559 – 2561  “ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ” ในพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

1.4  เป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O - NET  ชั้น ป.6  คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สูงกว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ  ในปีการศึกษา  2552 , 2554 , 2555 , 2556, 
2557, 2558, 2559, 2560, 2561 

1.5  เป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา NT ชั้น ป.3  คะแนนเฉลี่ยทุกด้าน 
สูงกว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ระดับประเทศ ในปีการศึกษา  2556, 2557, 2558, 2561 

1.6  รางวัลชนะเลิศในการประกวด / แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็น
ตัวแทน เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม  

-  ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก  ในปีการศึกษา  2550 - 2561 
-  ระดับชาติ  ในปีการศึกษา 2554, 2555, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561 

1.7  รางวัลดีเด่น ประเภท พัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การประกวดผลงานการ
บริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2559 
 1.8  การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบที่  3  ระดับก่อนประถมศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  
คะแนนเฉลี่ย  91.95 และ ระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดี คะแนนเฉลี่ย 83.10   
 1.9  เป็นโรงเรียนน าร่อง ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร 
ระหว่างปี 2555 – 2561 

1.10 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเผยแพร่กิจกรรมสถานศึกษาในเวทีวิชาการ ปีการศึกษา 2559 

1.11 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดได้ด าเนินการขับเคลื่อนและพัฒนานวตักรรมทางการศึกษาสู่อาเซียนธิ ศึกษา
การภาค๙ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)  อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  ปีการศึกษา2559 

1.12 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
ปีการศึกษา 2559 

1.13 ได้รับรางวัล เป็นหน่วยงานตัวอย่างที่มีแนวปฏิบัติดีเด่นระดับประเทศโดยส่งเสริมการประกันคุณภา
ภาพภายในสถานศึกษาไปใช้บริหารจัดการศึกษาจนเกิดคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ปีการศึกษา 
2560 

1.14 ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์ BEIDQM หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
การประกวด BEIDQM Aword และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการบริหารอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร   ปี
การศึกษา 2560 

โรงเรยีนมีผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา 2559-2561 



 
 

1.15 ได้รับรางวัล ระดับดีมาก ตามเกณฑ์ BEIDQM หมวด 1 การน าองค์กร ในการประกวด BEIDQM 
Aword และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการบริหารอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีการศึกษา 2560 

1.16 ได้รับโล่รางวัล ในความวิริยะ อุตสาหะ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ BEIDQM ภายใต้
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีการศึกษา 2560 

1.17 ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (ScQA) จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                             
ปีการศึกษา 2561 

1.18 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับต าบล ปีการศึกษา 2561 
 

2. ด้านผู้บริหาร 
 1) เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  ๔H โดยใช้  (Best Practice)  ใน
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้“ ได้โดเด่นปีการศึกษา 2559 
 2) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมทางการศึกษาสู่อาเซียนของส านักงานศึกษาธิการภาค
๙ ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)  อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  ปีการศึกษา 2559 
 3) ได้เผยแพร่ผลงานการประกวดผลการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านด้านบริหารจัดการ
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2559 
 4) ได้รับรางวัลดีเยี่ยม การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านบริหารจัดการส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2559 
 5) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับภาคกลาง  ภาคตะวันออก  และภาคตะวันตก 
ปีงบประมาณ 2559  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในฝัน  Lab schools 
ก้าวไกล  เทิดไท้องค์ราชัน  สานฝันสู่สากล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1     ปีการศึกษา 
2559 
 6) ได้น าเสนอผลงานวิจยั/นวัตกรรม/ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ภาคกลาง  ภาคตะวนัตก  และภาค
ตะวันออก ปีการศึกษา 2559 
 7) ได้รับรางวัล นวตักรรม การพัฒนาทักษะนักเรียนโรงเรียนในฝัน โดยใช้กิจกรรม CM  (Circle Meeting) 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2559 

8) ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ/เลขานุการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด 2559-2560 
9) ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เป็นศูนย์สอบประจ าอ าเภอ และส่งนักเรียนเข้ารว่มโครงการตอบปัญหาธรรมะ 

ทางก้าวหน้า  ครั้งที ่ 31  ชมรมพุทธศาสตร์สากล 2559-2561 
10) ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ/เลขานุการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด 2559-2560 
11) ได้อบรมผ่านหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนให้

เป็นวิทยฐานะ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 2560 
 12) ได้รับคัดเลือกเป็นประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด 2561 
 13) ได้รับคัดเลือกเป็นประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด 2561 

14) ให้ความอนุเคราะห์สถานทีเ่ป็นศูนย์สอบประจ าอ าเภอ และส่งนักเรียนเข้ารว่มโครงการตอบปัญหา
ธรรมะ ทางก้าวหน้า  ครั้งที่  31  ชมรมพุทธศาสตรส์ากล 2559-2561 
  15) ผ่านการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่าง
ยั่งยืน ปีการศึกษา 2560 



 
 

16) ผ่านการอบรมหลักสูตร “ศลิปะการพูดและการเป็นพิธีกร” ปีการศึกษา 2561 
  17) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ ์O-NET, NT ปีการศึกษา 2561 

18) ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรปูแบบใหม ่NEW DLTV ปีการศึกษา 2561 
3.ด้านครูผู้สอน 

ระดับประเทศ 
1) รางวัลผู้ฝึกสอน เหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 2ระดับชาติ จากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2559  ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 
 2) ได้น าเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ภาคกลาง  ภาคตะวันตก  และภาค
ตะวันออก ปีการศึกษา2559 ครูอัญญาณา  โสดาราม –รองผู้อ านวยการวิลัย  สมสาร์ 
 3) ได้รับรางวัลระดับดีเด่น การประกวดผลงานด้านการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้และท าสื่อ
ประกอบการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2559 ครูอัญญาณา  โสดาราม 
 4) ได้รับรางวัลระดับดี  การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์อาเซียน 
ครูอัญญาณา โสดาราม 
 5)  ได้รับรางวัลระดับดี การประกวดผลงานด้านการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2559 ครูนิภาพร หวังเชิดกลาง 
ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล  
 6) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดสื่อการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหา 
ปีการศึกษา 2559  ครูสุพัตรา ครประสี 

7) รางวัลผู้ฝึกสอน เหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชาติ จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560  ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 

8) รางวัลผู้ฝึกสอน เหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชาติ จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561  ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 

9) รางวัลผู้ฝึกสอน เหรียญทองกิจกรรมระบายสีภาพช่วงชั้นที่ 1 ระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561  ครูอัญญาณา โสดาราม 

10) รางวัลผู้ฝึกสอน เหรียญเงินกิจกรรมระบายสีภาพช่วงชั้นที่ 2 ระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561  ครูอัญญาณา โสดาราม 

 
 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
 1) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับประถมศึกษา วาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 2 ประจ าปี 2559 
ครูอัญญาณา  โสดาราม 
 2) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับประถมศึกษา เรียงร้อยถ้อยความ ช่วงชั้นที่ 2 ประจ าปี 2559           
ครูกัญจณวรรณ กอบแกว้ 
 3) ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ครูอาภาภรณ์   เกิดกุล   
 4) ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ1 กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมช่วงชั้นที่  2 ปีการศึกษา 2559                                     
ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล   
  5) ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมชว่งชัน้ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูอาภาภรณ์   เกิดกุล   
  6) ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมชว่งชั้นที ่1 ปีการศึกษา 2561 ครูอาภาภรณ์    เกิดกุล   

 



 
 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  
 1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  65  ปีการศึกษา  2559 
เหรียญทอง(ตัวแทนระดับชาติ) 

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมอันดับ1ชั้น ป.4 – 6   ครอูาภาภรณ์  เกิดกุล 
เหรียญทอง ( ตัวแทนระดับภาค )  

-กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4 – 6    ครอัูญญาณา โสดาราม   
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1–  3    ครอูาภาภรณ์  เกิดกุล 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4 –  6    ครอูาภาภรณ์  เกิดกุล  
-กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยค า  ชั้น ป.4 –  6    ครกูัญจนวรรณ  กอบแก้ว   
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด  ปะ    ครสูายสุนีย์  ท้าวน้อย 
-กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน    ครมูยุรัตน์ ภาษี 
ระดับประถมศึกษา 
-กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ชั้น ป.1-3  ครอัูญญาณา  โสดาราม 
-กิจกรรมการแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ป. 4 – 6 ครอัูญญาณา  โสดาราม 
-กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ด้วยปะติด ชั้น ป. 4 – 6 ครอัูญญาณา  โสดาราม 
-กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ด้วยปะติด ชั้น ป.1– 3  ครอัูญญาณา  โสดาราม 
-กิจกรรมคิดสร้างสรรค์ ชั้น ป. 4 – 6     ครอัูญญาณา  โสดาราม 
- กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้น ป.4- 6  
ครอัูญชนา   พัฒนทองค า, ครอูาภาภรณ์ เกิดกุล 
-กิจกรรมถ่องอาขยานท านองเสนาะ ชั้น ป.4-6    ครจูิระวรรณ  เชื้อสุข 
-กิจกรรมถ่องอาขยานท านองเสนาะ ชั้น ป.1-3  ครจูิระวรรณ  เชื้อสุข 
-กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science show ) ชั้น ป.4-6   ครอุู้มพร  นวลนูกูล 
-กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ครจูุฑาวรรณ  หันทะยุง 
-กิจกรรมเขียนตามค าบอก ชั้น ป.4-6     ครกูัญจนวรรณ  กอบแก้ว 
-กิจกรรมเขียนเรียงความ  ชั้น ป.4-6    ครกูัญจนวรรณ  กอบแก้ว 
-กิจกรรมเขียนตามค าบอก ชั้น ป.1-3    ครถูวิลวดี  ขันโอราฬ 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
-กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ชัน้ ป. 1 – 3 ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 
-กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ชัน้ ป. 4 – 6 ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 
-กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป. 1 – 3     ครอัูญญาณา  โสดาราม 
-กิจกรรมสวดมนต์แปลไทย ชั้น ป.1- ม3     ครอัูญชณา พัฒนทองค า 
-กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร ์ชั้น ป.4-6 ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้               

   ครูสุพัตรา ครประส ี
-กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.4-6    ครกูัญจนวรรณ  กอบแก้ว 

รางวัลเหรียญทองแดง 
-กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ชั้น ป.1-3   ครถูวิลวดี  ขันโอราฬ 



 
 

-กิจกรรมคัดลายมือ  ชั้น ป.1-3     ครถูวิลวดี  ขันโอราฬ 
-กิจกรรมแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1– 6  ครปูระสงค์  เชื้อสุข  
ครจูิระวรรณ  เชื้อสุข 
-กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ป.4-6   ครกูัญจนวรรณ  กอบแก้ว  
-การสร้าง Webpage ประเภท Web Edition ชั้น ป.4-6 ครจูุฑาวรรณ  หันทะยงุ 
2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  66  ปีการศึกษา  2560 

เหรียญทอง(ตัวแทนระดับชาติ) 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-ป.3   ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 

เหรียญทอง  ( ตัวแทนระดับภาค )  
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1- 3    ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 

เหรียญทอง 
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด  ปะ    ครูสายสุนีย์  ท้าวน้อย 
- กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน    ครูมยุรัตน์ ภาษี ครูสายสุนีย์ ท้าวน้อย 
ระดับประถมศึกษา 
- กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้น ป.4 – 6  ครูจิระวรรณ เชื้อสุข 
- กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ ชั้น ป.1– 3   ครูจุฬาลักษณ์ บุญมาก 
- กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ ชั้น ป.4– 6   ครูจิระวรรณ เชื้อสุข 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ป.4- 6                  

ครูอัญชลี เขยเป็นสี ครูสุพัตรา ครประสี 
-กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show ) ชั้น ป.4-6   ครูอุ้มพร  นวลนูกูล                                             

ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง 
-กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม  ชั้น ป.1-3 ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล ครูชัชฏาภรณ์ แหวนเงิน 
-กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม  ชั้น ป.4-6 ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล ครูชัชฏาภรณ์ แหวนเงิน 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ชั้น ป.1-3   ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล  
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ชั้น ป.4-6   ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล  
-กิจกรรมสวดมนต์แปลไทย  ชั้น ป.1-3     ครูอัญชณา พัฒนทองค า ครูถวลิวด ี ขันโอราฬ  
-กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ชั้น ป.4-6    ครูจารุวรรณ วงศ์วรรณ ครูมยุรัตน์ ภาษี 
-การใช้โปรแกรมน าเสนอ Presentation ชั้น ป.4-6  ครจูุฑาวรรณ  หันทะยุง ครูอุ้มพร นวนนุกูล 
-กิจกรรมเครื่องร่อน ร่อนไกล  ชั้น ป.1-3     ครูประสงค์ เชื้อสุข 
-กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย เด็กพกพร่องต่อการเรียนรู้ ชั้น ป.1-6 ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล  

ครูอัญชนา  พัฒนทองค า 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
-กิจกรรมแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ชั้น ป.4-6 ครูถวิลวดี ขันโอราฬ 
-กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3   ครูอัญชลี เขยเป็นสี 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6  ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล ครูอัญชลี เขยเป็นสี 



 
 

-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.1-3   ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 
  -กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ชั้น ป.1-6  ครูประสงค์ เชื้อสุข 

-กิจกรรมขบัร้องเพลงสากล ชั้น ป.1-6   ครูนิภาพร หวังเชิดกลาง 
-กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-3 ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง  

ครูอุ้มพร  นวนนุกูล 
รางวัลเหรียญทองแดง 

-กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ชั้น ป.1-3    ครูถวิลวดี  ขันโอราฬ 
-กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ชั้น ป.4-6   ครุถวิลวดี  ขันโอราฬ 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6                           

ครูอัญชลี เขยเป็นสี ครูสุพัตรา ครประสี 
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  ชั้น ป.4-6    ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 
-กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ชั้น ป.1-6   ครูประสงค์ เชื้อสุข 
 
3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  67  ปีการศึกษา  2561 

เหรียญทอง (ระดับชาติ) 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-ป.3   ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 

  -กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.1-ป.3   ครูอัญญาณา โสดาราม 
เหรียญเงิน (ระดับชาติ) 

-กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-ป.6   ครูอัญญาณา โสดาราม 
เหรียญทอง  ( ตัวแทนระดับภาค )  

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1- 3    ครูอาภาภรณ์  เกิดกุล 
  -กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.1-ป.3   ครูอัญญาณา โสดาราม 
  -กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-ป.6   ครูอัญญาณา โสดาราม 

ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ    ครูมยุรัตน์ ภาษี ครูจารุวรรณ วงศ์วรรณ 
-กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน    ครูสายสุนีย์ ท้าวน้อย ครูบุปผวรรณ วีระกิติกุล 
 
ระดับประถมศึกษา 
-ประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ป.1 – 6                    

ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 
-กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1– 3  ครูชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน 
-กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ชั้น ป.1– 6  ครปูระสงค ์ เชื้อสุข 
-กิจกรรมประติมากรรม ชั้น ป.4- 6                  ครูอัญญาณา โสดาราม ครูมยุรัตน์ ภาษี 
-กิจกรรมประติมากรรม ชั้น ป.1- 3                   ครูอัญญาณา โสดาราม ครูมยุรัตน์ ภาษี 
-กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ชั้น ป.1- 3                   ครูอัญญาณา โสดาราม  
-กิจกรรมมารยาทไทย ชั้น ป.4- 6                   ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 
-กิจกรรมมารยาทไทย ชั้น ป.1- 3                   ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 
-กิจกรรมเล่านิทาน ชั้น ป.1- 3                   ครูอาภาภรณ์ เกิดกุล 



 
 

-กิจกรรมเพลงคุณธรรม ชั้น ป.4- 6                   ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูชัชฏาภรณ์ แหวนเงิน 
-กิจกรรมเพลงคุณธรรม ชั้น ป.1- 3                   ครูอัญชนา พัฒนทองค า ครูชัชฏาภรณ์ แหวนเงิน 
-กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show ) ชั้น ป.4-6   ครูอุ้มพร  นวลนูกูล                                             

ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6  

ครูทิพย์สุดา สีอ่อน ครูสุพัตรา ครประสี 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ป.4- 6                  

ครูอัญชลี เขยเป็นสี ครูสุพัตรา ครประสี 
-กิจกรรมอ่านท านองเสนาะ  ชั้น ป.1-3   ครูถวิลวดี ขันโอราฬ 
-กิจกรรมอ่านท านองเสนาะ  ชั้น ป.4-6   ครูจิระวรรณ เชื้อสุข 

รางวัลเหรียญเงิน 
-กิจกรรมแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ชั้น ป.1-3 ครูถวิลวดี ขันโอราฬ 
-กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ครูอุ้มพร นวนนุกูล  

ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง 
-กิจกรรมประกวดสวดมนต์แปลไทย ชั้น ป.1-3  ครูอัญชนา พัฒนทองค า  ครูถวิลวดี ขันโอราฬ 

ครูอัญญาณา โสดาราม 
-กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ชั้น ป.1-6  นิภาพร หวังเชิดกลาง 
-กิจกรรมแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-3 ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง  

ครูอุ้มพร นวนนุกูล 
-กิจกรรมแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ชั้น ป.4-6  ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง                    

ครูอุ้มพร นวนนุกูล 
-กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-3 ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง                                

ครูอุ้มพร นวนนุกูล 
รางวัลเหรียญทองแดง 

-กิจกรรมแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ชั้น ป.1-3    ครูจิระวรรณ เชื้อสุข 
-กิจกรรมแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ชั้น ป.4-6    ครูจิระวรรณ เชื้อสุข 
-กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ชั้น ป.4-6  ครูถวิลวดี ขันโอราฬ                              

ครูจิระวรรณ เชื้อสุข 
-กิจกรรมแข่งขันเวทคณิต  ชั้น ป.1-3     ครูอัญชลี เขยเป็นสี 
-กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา หญิง ชั้น ป.1-6  ครูประสงค์ เชื้อสุข 
-กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1-6  ครูนิภาพร หวังเชิดกลาง 
-กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.4-6  ครูนิภาพร หวังเชิดกลาง 
-กิจกรรมแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ป.1-6 ครูนิภาพร หวังเชิดกลาง                        

ครูชัชฏาภรณ์ แหวนเงิน 
 
 
 

 



 
 

ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด 
  ประจ าปี พ.ศ. 2559 
  1)  ครูผู้มีวิรยิะอุตสาหะ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการโดยไม่มีวันลา  ประจ าปี พ.ศ. 2559  จ านวน 6 คน 
ได้แก่ อนนท์ หันทยุง, อัญชนา พัฒนทองค า, นิภาพรหวงั เชิดกลาง, กัญจนวรรณ กอบแก้ว, อุ้มพร นวนนุกูล/ ถวิล
วดี ขันโอราฬ 
           2) เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 ศูนย์วิทยาศาสตรส์ระแก้ว ได้แก่  
อนนท์หันทยุง, วิลัย สมสาร,์ จริะวรรณ เชื้อสุข, สายสุนีย์  ท้าวน้อย, จุฑาวรรณ หันทะยุง, ถวิลวดี ขันโอราฬ, 
สุพัตรา ครประสี, ณรงค์ สีคุณ, มยุรัตน์ ภาษ,ี จารวุรรณ วงศ์วรรณ, Mr.Aldrin labadia Jarlata 
  ประจ าปี พ.ศ. 2560 
  1)  ครูผู้อุทิศตน ประจ าปี 2560 จ านวน 6 คน ได้แก่  จิระวรรณ เชื้อสุข, อาภาภรณ์ เกิดกุล, สุพัตรา   
ครประส,ี นิภาพร หวังเชิดกลาง, จุฑาวรรณ หันทะยุง, สายสุนีย์ เท้าน้อย 
  2)  ครูผู้อุทิศเวลาให้แก่ราชการโดยไม่มีวันลา ประจ าปี 2560  จ านวน 4 คน ได้แก่  อนนท์ หันทยุง, 
นิภาพรหวัง  เชิดกลาง, มยุรัตน์ ภาษี, สุพัตรา ครประสี 
  ประจ าปี พ.ศ. 2561 

1) ครูต้นแบบ ประจ าปี 2561  จ านวน 5 คน ได้แก่  ครูอัญญาณา โสดาราม, ครสูายสุนีย์  ท้าวน้อย, 
ครูอัญชนา พัฒนทองค า, ครูจุฑาวรรณ หันทะยุง, ครูยุวดี สืบส าราญ 
  2)  ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561  จ านวน 13 คน ได้แก่ ครูจิระวรรณ เชื้อสุข, ครูทิพย์สุดา สีอ่อน, 
ครูชัชฏาภรณ์ แหวนเงิน, ครูจารุวรรณ วงศ์วรรณ, ครูถวิลวดี ขันโอราฬ, ครูนิภาพร หวังเชิดกลาง, ครูสุพัตรา     คร
ประสี, ครูอัญชลี เขยเป็นสี, ครูอุ้มพร นวนนุกูล, ครูอัญชนา พัฒนทองค า, ครูอัญญาณา โสดาราม, ครูอาภาภรณ์ เกิด
กุล และครูสายสุนีย์ ท้าวน้อย 

4.ด้านนักเรียน 
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559  

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ป.3 - ป.4เด็กหญิงดวงทิพย์  เปลี่ยนสี ชั้นประถมศึกษาปีที่5 
 -ได้รับรางวัลดีเด่นระดับอนุบาล1 โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่35  ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล –อภิรดา  พาสัน/รุ้งพลาย ปานทรัพย์/ 
 -ได้รับรางวัลดีเด่นระดับอนุบาล2 โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า  ครั้งที่35  ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล   -กุลสตรี  บัวกลาง/วรพจน์  เจือจันทร์/ณัฐธิดา  รอดอุด/ 
 -ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประถมศึกษาปีที่1  โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า  ครั้งที่35  
ชมรมพุทธศาสตร์สากล   -นิภา  ค าเหลือง/สุดารัตน์  เจริญเขต/วิไลรัตน์  แก่นลา 

-ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประถมศึกษาปีที่2  โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า  ครั้งที่35  
ชมรมพุทธศาสตร์สากล-อดิศักดิ์  ศรีภมร /วรัญญา  สงเหลา/อภัสรา  มหานาม/ศศิธร  แพทย์หลวง 

 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2559 
 -กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้นป.1 – 3   -เด็กหญิงแน็ทคอนสเม็ด  ชั้นประถมศึกษาปีที่2 

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้นป.4 – 6  - เด็กหญิงดวงทิพย์  เปลี่ยนสี ชั้นประถมศึกษาปีที่5 
-กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยค า ชั้นป.4 – 6  -เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพา   ชั้นประถมศึกษาปีที่5 
-กิจกรรมวาดภาพระบายสี   ชั้น ป.4 – 6  -เด็กหญิงสุภัชชา  อักษร     ชั้นประถมศึกษาปีที่6 



 
 

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 1) กิจกรรมได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีที่เพ่ือนรัก  ปีการศึกษา 2559กรวลัย นิลสนธิ/สุภัชชา อักษร / 
จุฑาภัทร  มีเทียนกิจ/สัตกมล  ทิมา /รัตนากร  แจ่มแจ้ง /ณัฐพล  พันโคกกรวด /ธนัญญา  นิพล/ ธิดารัตน์  
บุญสมบัติ / อดิศักดิ์  ศรีภมร/ อาภัสรา มหานาม /นิภา  ค าเหลือง/วิไรรัตน์  แก่นลา 
 2) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา  2558   

เหรียญทอง ( ตัวแทน ) 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้นป.1 – 3   -แน็ทคอนสเม็ด  ชั้นป.2 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้นป.4 – 6  -ดวงทิพย์  เปลี่ยนสี ชั้นป.5 
-กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยค า    ชั้นป.4 – 6  -ณัฐณิชา  พิมพา   ชั้นป.5 
-กิจกรรมวาดภาพระบายสี   ชั้น ป.4 – 6  -สุภัชชา  อักษร     ชั้นป.6 

เหรียญทอง 
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ –ปิยะวุฒ มงคะสิงห์/ญานิดา บุญสิริ 

  -กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน       -โยวิตราญ์  ศรีเมือง/ธรรมธร ประพันธ์/กุลสตรี บัวกลาง 
ระดับประถมศึกษา 
1.กิจกรรมการแข่งขันปติมากรรมป.1 – 3 –อดิศักดิ์ ศรีภมร/รับขวัญ สารภี/ธนันญานิพล 
2. กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการปะติด ป.1-3 -ธนพล  ศรีนวล/ณัฐกิตต์  ดอกจันทร์กลาง 
3. กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการปะติด ป.4-6  -ณัฐพล  พันโคกกรวด/ขวัญข้าว  เก่งเกษกิจ 
4. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ป.4-6 –เด็กหญิงสุภัชชา  อักษร 
5.ศิลป์สร้างสรรค์    ป.4-6 –อนุวัฒน์  เตียง 
6.เล่านิทาน นักเรียนบกพร่องทางการรู้ ป.1-6  -ณัฐชา  งิ้วงาม 
7.ประกวดมารยาทงามอย่างไทย นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 –จิระศักดิ์                                     

อุ่นมุกดา/รัญชิดา  เพชรหิน 
8.ประกวดมรยาทงามอย่างไทย ป.1-3–สุดารัตน์  เจริญเขต/รัตนโชติ  สุขกล่ า 
9.การเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3  -แน็ทเจียแดน 
10.การเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6  -ดวงทิพย์  เปลี่ยนสี 
11.สวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 –ศุภสิริ วงษ์นามเถาว์/รัตนวดี  ทะสกุล/รัตนาภรณ์กริ่มทุ่ง

ทอง/พิมพ์มาดา  ลูกจันทร์/ปณิตา  ประจ าตน/ณัฐพล  กาละพันธ์/จันทร์กานต์  นักเคน/ขวัญธิศุ โมราขาว/
กนกขวัญ สุทธสนธ์/โสภิตา  แก้วศรี 

12.กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6  -ณัฐนิชา  พิมพา 
13. กิจกรรมอาขยานท านองเสนาะ ป.4-6 –แพรธานทอง  พันภูมิ 
14. กิจกรรมอาขยานท านองเสนาะ ป.1-3–ธิดารัตน์  บุญสมบัติ 
15. กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show )–อทิตยา  หนุนเงิน/ 
สายสมร เตียง/ปาริฉัตร สายจันทร์ 
16. กิจกรรมการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) –ภัทรเกียรติ  ภูมิเงิน/ 

ณิชานัน  วงศ์วรรณ 
17. กิจกรรมวาดภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.1-3 อัญญามัญ  บ้านแสน/ 

ไอรดา จันทร์แช่ม 



 
 

18. กิจกรรมเขียนตามค าบอก ป.4-6 –หทัยชนก สุพรหมมา 
19.กิจกรรมคัดลายมือ ป.4-6 –จุฑาภัทร มีเทียนกิจ 

  รางวัลเหรียญเงิน  
1. กิจกรรมวาดระบายสี ป.1 -3– วรรณา  เครืออนันต์ 
2. กิจกรรมมารยาทไทย หญิง ชั้น ป.4 – 6   –ภานุพงษ์  หรทึก  /นภัสสร  หอมไกล 
3. กิจกรรมโครงงานคณิต ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้น ป.
4-6 –รัตนากร  แจ่มแจ้ง/ภูมิระพี พลน า/ปัณวิชช์  ชูเมือง 

  รางวัลเหรียญทองแดง 
1.กิจกรรมการนัดดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาป.4-6 –ปิยพัชร วิเชียร/ 

ปนัดดา แก้วทับ 
2.กิจกรรมคัดลายทือสื่อภาษาไทย ป.1-3 -วทัญุตา  เกียรติเกาะ 
3.กิจกรรมปริศนาสร้างสรรควรรณคดีไทย ป.4-6 -ชนิสรา สมจันทร์/รามิลเกษสกุล/ 

หทัยชนก พวงศรี 
4.กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Editor ป.4-6 –จุฑาภัทร มีเทียนกิจ/ 

ขุนคลัง  ทองดี 
ระดับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด ประจ าปี 2559 
 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “คลองหาดเกมส์”ประจ าปี 2559  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลหญิง  อโนมา คุ้มครอง/ ชนากานต์ น าพา/ 

ชญานัท  ตองอ่อน/ กฤติยาภรณ์ หาจ าปี/พิยดา กล้าหาญ/พัชราภรณ์  เทียนแก้ว/ปนัดดา พันโคก
กรวด/วรัญญา  สมบูรณ์พงษ์ 

ระดับโรงเรียนกิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาล  ประจ าปี 2559 
  - กิจกรรมได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีศรีอนุบาล  ประจ าปี 2559 -ภูริณัฐ  เปี่ยมถาวร/  
 สุภิสรา อินทร์เทศราช/กุลสตรี บัวกลาง/ชุติภัทชญา สิทธิแก้ว /ธนกฤต เจียงแก้ว/นิภา ค าเหลือง/ 
ศศิธร  แพทย์หลวง /กัญญาวีร์  จันทร์เกษ /ธนัญญา นิพล/วรเมศฝอดสูงเนิน/ณัฐพล พันโคกกรวด 
/วิษณุ  หมวดก๋อย/ปาราเมธ  แนมพลกรัง/ขวัญข้าว  เก่งเกษกิจ /ณัฏฐณิชา พิมพา /ยุพารัตน์ อายุสี 
/รัญชิดา  เพชรหิน /อมราวดี  แสงทอง /พิยดา กล้าหาญ /ปวริศา  ภู่มาก / พลอยชมพู  ผาชัย / 
นุติพง์ ร่มเย็น /อนุวัฒน์  เตียง 
 
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 
เหรียญทอง(ตัวแทนระดับชาติ) 

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-ป.3 เด็กหญิงแนท ครเสม็ด 
-ผลสอบ NT ได้คะแนนเต็ม วิชาความสามารถด้านการคิดค านวณ เด็กหญิงขวัญจิรา  ช่างประดับ 

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2560 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1- 3   เด็กหญิงแนท ครเสม็ด 
 
 
 

 



 
 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 
เหรียญทอง 

ระดับประถมศึกษา 
- กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้น ป.4 – 6 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพา 
- กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ ชั้น ป.1– 3 เด็กชายปิยะพงษ์ ยอดกุล 
- กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ ชั้น ป.4– 6   เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญสมบัติ 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ป.4- 6                  

เด็กชายณัฐฏิ์เกียรติ เหล่าเขตกิต เด็กชายนัฐพล สงเหลา เด็กชายพลพิพัฒน์ เพชรสง่า 
-กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ชั้น ป.4-6   เด็กหญิงปาริฉัตร สายจันทร์  

เด็กหญิงสายสมร เตียง เด็กหญิงอทิตยา  หนุนเงิน 
-กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม  ชั้น ป.1-3  เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์เกษ เด็กหญิงญานิศา 

วงศ์วรรณ เด็กหญิงรุจิราพร  โสภี เด็กหญิงวิไรรัตน์ แก่นลา เด็กหญิงสวรรยา  บัวงาม 
-กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม  ชั้น ป.4-6  เด็กหญิงธนพร พุทธา เด็กหญิงธนัญญา นิพล   

เด็กหญิงรับขวัญ  สารภี เด็กหญิงวนิดา  สุขเจริญ เด็กหญิงวรรศิริ สิทธิแก้ว 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ชั้น ป.1-3   เด็กหญิงแนท ครสม็ด  
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ชั้น ป.4-6   เด็กหญิงพูนศรี  โมราขาว  
-กิจกรรมสวดมนต์แปลไทย  ชั้น ป.1-3     เด็กหญิงกนกขวัญ สุทธสนธ์ เด็กหญิงขวัญธิศุ             

โมราขาว เด็กหญิงณัฐพร  กาละพันธ์ เด็กหญิงณัฐวลัญช์ สารพิษ เด็กหญิงปณิตา ประจ าตน เด็กหญิงรัตนาวดี  
ทะสกุล เด็กหญิงวันนา เครืออนันต์ เด็กหญิงศุภสิริ วงษ์นามเถา เด็กหญิงหทัยชนก สรรพายุ เด็กหญิงอโนมา 
คุ้มครอง 

-กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ชั้น ป.1-6    เด็กหญิงขวัญข้าว เก่งเกษกิจ เด็กหญิงจุฑาภัทร      
มีเทียนกิจ เด็กหญิงชนากานต์ น าพา เด็กหญิงณัฐณิชา พิมพา เด็กหญิงดาริกา รูปหล่อ เด็กหญิงต้นน้ า ตาไธสง 
เด็กหญิงยุพารัตน์ อายุสี เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กริ่มทุ่งทอง 

-การใช้โปรแกรมน าเสนอ Presentation ชั้น ป.4-6  เด็กชายขุนคลัง ทองดี เด็กหญิงจุฑาภัทร  
มีเทียนกิจ 

-กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย เด็กพกพร่องต่อการเรียนรู้ ชั้น ป.1-6 เด็กชายยศวร ถ าวาปี เด็กหญิง
อภิญญา เจนเขตร์การ 
รางวัลเหรียญเงิน 

-กิจกรรมแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ชั้น ป.4-6 เด็กชายภัทรเกียรติ ภูมิเงิน เด็กชายวิศนุ 
หมวดก๋อย 

-กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3   เด็กหญิงขวัญจิรา ช่างประดับ 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6  เด็กชายณี ครเสม็ด เด็กหญิงปวันรัตน์ ภู่มาก 

เด็กหญิงวทัญญุตา เกียรติเกาะ เด็กชายศุภกร จันทรโชติ เด็กหญิงอัญญมัญ บ้านแสน  
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.1-3    เด็กชายรัตนโชติ สุขกล่ า เด็กหญิงสุดารัตน์                

เจริญเขต 
  -กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ชั้น ป.1-6  เด็กหญิงปพิชญา ไชยสิน 

-กิจกรรมขับร้องเพลงสากล ชั้น ป.1-6   เด็กหญิงอัญชนา บุตรดาวงษ์ 



 
 

-กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-3 เด็กชายธนกฤต เจียงแก้ว                       
เด็กชายอิงศิวานนท์ จอกนาค 
รางวัลเหรียญทองแดง 

-กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ชั้น ป.1-3    เด็กชายอัครินทร์ จิมรัมย์ 
-กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ชั้น ป.4-6   เด็กหญิงชุติภัทร โกษากุล 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6  

เด็กชายปัณณวิชช์ ชูเมือง เด็กชายภูมิระพี พลน า เด็กหญิงรัตนากร แจ่มแจ้ง 
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  ชั้น ป.4-6    เด็กหญิงนภัสสร หอมไกล เด็กชายภานุพงษ์  

หรทึก 
-กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ชั้น ป.1-6   เด็กหญิงรออันน่า ศิริยามันค์ 
 

ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 
เหรียญทอง 

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-ป.3   เด็กหญิงแนท ครเสม็ด 
-กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.1-ป.3   เด็กหญิงก่ิงฉัตร พลาสี 

เหรียญเงิน 
-กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-ป.6   เด็กชายปาราเมธ แนมพลกรัง 
 

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2561 
เหรียญทอง  ( ตัวแทนระดับภาค )  

-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1- 3    เด็กหญิงแนท ครเสม็ด 
  -กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.1-ป.3   เด็กหญิงก่ิงฉัตร พลาสี 
  -กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-ป.6   เด็กชายปาราเมธ แนมพลกรัง 

 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 
เหรียญทอง  

ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ    เด็กหญิงธัญญานุช  กองค า เด็กหญิงมนต์นภา   

จันทรา  เด็กหญิงวรกาญจน์  เรืองสมบัติ 
-กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน    เด็กชายชยันต์  ประโยชน์มี เด็กชายสุวรรณ    

จันทิชัย เด็กชายวริทธื์  จันทร์ตรา 
ระดับประถมศึกษา 
-ประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ป.1 – 6                    

เด็กชายยศวร  ถ าวาปี เด็กหญิงอภิญญา  เจนเขตร์การ 
-กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1– 3  เด็กหญิงอคัมศิริ  ยินดีทรัพย์ 
-กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ชั้น ป.1– 6  เด็กหญิงศิริณภา  แสงจนัทร์ 
-กิจกรรมประติมากรรม ชั้น ป.4- 6                  เด็กหญิงขวัญข้าว  เก่งเกษกิจ เด็กชายณัฐพล  พัน

โคกกรวด เด็กชายภาณุพงศ์  ทวีศิลป์ 



 
 

-กิจกรรมประติมากรรม ชั้น ป.1- 3                   เด็กหญิงกรกัญญา  เชื้อสะทุม 
เด็กชายรวินันท์  วรรณเกตุ เด็กหญิงโชติกา  บุญทองย้อย 

-กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ชั้น ป.1- 3                  เด็กชายวรเชษ  พลอาจ 
-กิจกรรมมารยาทไทย ชั้น ป.4-6                   เด็กหญิงนภสัสร หอมไกล เด็กชายภานุพงษ์  หรทึก 
-กิจกรรมมารยาทไทย ชั้น ป.1-3                   เด็กชายรัตนโชติ สุขกล่ า  

เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญเขต 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1- 3                เด็กชายวรพจน์  เจือจันทร์ 
-กิจกรรมเพลงคุณธรรม ชั้น ป.4- 6                   เด็กหญิงณัฐวิภา  กองค า   

เด็กหญิงทัญญูตา  กียรติเกาะ เด็กหญิงรับขวัญ  สารภี เด็กหญิงวรัญญา  สงเหลา เด็กหญิงไอรดา  จันทร์แช่ม 
-กิจกรรมเพลงคุณธรรม ชั้น ป.1- 3                   เด็กหญิงกนกพร  เปี่ยมถาวร 

เด็กหญิงณัฐณิชา  อยู่พ่วง เด็กหญิงภาสิณี  ไหลยา เด็กหญิงวิไลรัตน์  แก่นลา เด็กหญิงสวรรยา  บัวงาม 
-กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show ) ชั้น ป.4-6   เด็กหญิงธนพร  พุทธา

เด็กหญิงธนัญญา  นิพล เด็กหญิงปวันรัตน์  ภู่มาก 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6   

เด็กชายปัณณวิชช์  ชูเมือง เด็กหญิงรัตนากร  แจ่มแจ้ง เด็กหญิงศศิธร  แพทย์หลวง 
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ป.4- 6                  

เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สารพิษ เด็กชายธนภูมิ  เนระภูสี เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีภมร 
-กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ  ชั้น ป.1-3  เด็กหญิงอัมรินทร์  หัสดง 
-กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ  ชั้น ป.4-6  เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสมบัติ 

รางวัลเหรียญเงิน 
-กิจกรรมแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ชั้น ป.1-3 เด็กหญิงนิภา  ค าเหลือง 
-กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 เด็กชายณัฐพล  พันโคกกรวด 

เด็กชายบุญโชค  ทองเหลืองสุข เด็กชายพีรภาส  ชุ่มชูใจ 
-กิจกรรมประกวดสวดมนต์แปลไทย ชั้น ป.1-3  เด็กหญิงกนกขวัญ  สุทธสนธ์ 

เด็กหญิงขวัญธิศุ โมราขาว เด็กหญิงณัฐพร กาละพันธ์ เด็กหญิงปณิตา ประจ าตน  
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กริ่มทุ่งทอง  เด็กหญิงรุ่งนภา พุทธา  เด็กหญิงวรรณศิริ สิทธิแก้ว  
เด็กหญิงวันนา เครืออนันต์ เด็กหญิงศุภสิริ วงษ์นามเถา เด็กหญิงหทัยชนก สรรพายุ 

-กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ชั้น ป.1-6  เด็กหญิงอัญญามัญ  บ้านแสน 
-กิจกรรมแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-3 .  

เด็กชายธนกฤษ เจียงแก้ว  เด็กชายศุภกานต์ วงษ์นามเถา 
-กิจกรรมแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ชัน้ ป.4-6 เด็กชายฐพลณัฐ   โชคจารุพรชัย 

เด็กชายภูธน  ค าเหลือง 
-กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-3 เด็กชายธนกฤษ  เจียงแก้ว 

เด็กชายศุภกานต์   วงษ์นามเถา 
รางวัลเหรียญทองแดง 

-กิจกรรมแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ชั้น ป.1-3    เด็กชายรัฐภูม ิ รั่งกลาง 
-กิจกรรมแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ชั้น ป.4-6    เด็กหญิงณัฏณิชา   ค าผง 



 
 

-กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ชั้น ป.4-6  เด็กชายภัทรเกียรติ  ภูมิเงิน 
เด็กชายวิษณุ  หมวดก๋อย 

-กิจกรรมแข่งขันเวทคณิต  ชั้น ป.1-3     เด็กชายปุณภพ  สาวันดี 
  -กิจกรรมแข่งขันเวทคณิต  ชั้น ป.4-6     เด็กหญิงอาภัสรา  มหานาม 

-กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา หญิง ชั้น ป.1-6  เด็กชายณ ี ครเสม็ด 
เด็กหญิงปิยาพัชร  วิเชียร 

-กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1-6  เด็กชายปิยะพงษ์  ยอดกุล 
-กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.4-6 เด็กหญิงอัจริยาพร  เจียมเจริญ 
-กิจกรรมแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ป.1-6 เด็กชายพุทธินันท์  จอกนาค 

เด็กหญิงอัญญามัญ  บ้านแสน 
ระดับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด ประจ าปี 2561 
 -รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตะกร้อชาย 
ระดับโรงเรียนกิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาล  ประจ าปี 2561 
  -เด็กหญิงโสภิดา  ทะมานนท์ เด็กหญิงอรรัมภา  จงแต่งกลาง เด็กชายทินกร  บุตรดาวงษ์  
เด็กหญิงสุดารัตน ์เจรญิเขต เดก็หญิงแน็ท  ครเสม็ด เด็กหญิงวทัญญุตา  เกียรติเกาะ เด็กหญงิณัฐพร  กาละพันธ์ 
 

 

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ระหว่าง วันที่ 3 - 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

รางวัลเหรียญทอง 
- กิจกรรมสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1. เด็กชายจริภัทร  หัดเทียม 
2. เด็กหญิงอุษาสินีย์  โครงพิมาย ครู 1. นายสุวัฒน์  นวนปักษี 2. นางสาวเกศรา  แดงแก่นคอย 
- กิจกรรมศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงณัฐพร  เทียนชัย 
2. เด็กหญิงนาร ี ขาว 3. เด็กหญิงอชิรญา  วีระชัย ครู 1. นางยุวดี  สืบส าราญ 2. นางสาวเจษฎาภรณ์  มณีศรี 
รางวัลเหรียญเงิน 
- กิจกรรมศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญมา 
2. เด็กหญิงดารีรัตน์  วรจักร 3. เด็กชายระพีภัทร  ไขทะเล ครู 1. นางยวุดี  สืบส าราญ 2. นางสาวเจษฎาภรณ์  มณีศรี 
 

 

 

 

 



 
 

บทที่  2 
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์การบริหารงาน 

นโยบายของโรงเรียน 
1.  สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี มีความสามารถ และมีสุขภาพแข็งแรง 
2.  คุณภาพนักเรียน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และกระบวนการบริหารงาน

ของโรงเรียน ชุมชนยอมรับและศรัทรา 
   3.  สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือให้เป็นผู้น าทางด้านการจัดกิจกรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

4.  เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของชุมชน สื่อสารวัฒนธรรม ชี้น าแนวทางการพัฒนาแก่สังคม 
เป้าหมาย 

1.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์จากสิ่งที่อ่าน เขียน ตามจินตนาการได้อย่าง
สร้างสรรค ์

2. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ใช้แหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองได้อย่างหลากหลายเข้าร่วมกิจกรรม
ทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ ทั้งในและนอกสถาน สามารถน าทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ใช้แหล่งเรียนรู้ด้ านวิทยาศาสตร์ได้อย่างหลากหลายเข้าร่วม
กิจกรรมทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งในและนอกสถานศึกษา น าทักษะกระบวนการด้าน
วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. มีความรู้เกี่ยวกับตนเอง ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น จังหวัด ภาค และประเทศของตนเอง 
เช่น ประวัติศาสตร์ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของประเทศพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเรื่องศาสนาปฏิบัติตน
ตามหลังค าสอนของศาสนา และเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  

5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะในการเล่นกีฬาและออกก าลังกายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
6.นักเรียนโรงโรงอนุบาลคลองหาด มีทักษะพ้ืนฐานด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และมีส่วนร่วม

แสดงออก และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะชน 
7. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการท างาน สร้างสรรค์ชิ้นงาน ท างานอย่างเป็นระบบมีลักษณะ ขยันอดทน 

รับผิดชอบการท างาน น าความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานบ้าน งานประดิษฐ์ งานเกษตร งานช่างและ
คอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

8. ผู้ เรียนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถอย่างเขียน
ภาษาอังกฤษได้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกห้องเรียน 

9. ผู้เรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีละสามารถจัดเก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้า เพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 พัฒนาหลักสูตร 
      2. ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 

2.1 พัฒนาการบริหารการจัดการและกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา 
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ส่งเสริมค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ภาษไทยเรื่อง การอ่าน 
ส่งเสริมกรรมกรรมรักการอ่าน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลให้มีมาตรฐาน 
จัดเก็บข้อมูลสาระสนเทศอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้องค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสิทธิและ
โอกาสคุณภาพ การจัดการศกึษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์สิงแวดล้อมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

และประเพณีไทย 
8.1 ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและวินัย 
8.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   9. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการสร้างทักษะวิชาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้าง
สุขภาพ 

9.1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง 
9.2 ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร                             
จัดการศึกษา 

10.1 จัดให้มีการนิเทศห้องเรียน เดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่  3 
ผลการด าเนินงาน 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
ระดับชั้นประศึกษาปีที่  1  มีนักเรียนทั้งหมด 47  คน  จากการจัดการเรียนการสอนพบว่า  นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1  มีความสามารถในการเรียนรู้  ที่อยู่ในระดับดีมาก ดี พอใช้ ตามล าดับ สามารถอ่านออกเขียนได้
เป็นตามวัยของผู้เรียน  นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเป็นไปตามเกณฑ์ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
เป็นไปตามวัยของผู้เรียน สามารถอยู่รวมในสังคมได้อย่างมีความสุข  ยังมีนักเรียนจ านวน  11  คน ที่มีปัญหาการอ่าน
ไม่คล่อง มีสาเหตุมาจากขาดเรียนบ่อยประกอบกับ  ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่  คือ  เด็กชายชัชวาล โกสุม 
เด็กชายธันวา ไชยสิน เด็กชายพีรณัฐ โตบุญมา เด็กชายศุภกฤษณ์ เทียนแก้ว เด็กชายดนุสรณ์ เชื้อช้าง เด็กชายชัยพร 
ร่มเย็น เด็กชายชุติพงค์ ชัยวัฒนธนโชติ เด็กชายภคนันท์ กุลชุตินธร เด็กหญิงภวรัญชน์ กองแก้ว เด็กหญิงกมลชนก 
จอมสง่า เด็กหญิงนิพาดา กลมเกลียว  จึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ โดยภาพรวมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ไม่พบปัญหาเรื่องของการจัดการเรียนการสอน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
ระดับชั้นประศึกษาปีที่  2  มีนักเรียนทั้งหมด 39  คน  จากการจัดการเรียนการสอนพบว่า  นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2  มีความสามารถในการเรียนรู้  ที่อยู่ในระดับดีมาก ดี พอใช้ เท่าเทียมกันสามารถอ่านออกเขียนได้
เป็นตามวัยของผู้เรียน  นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเป็นไปตามเกณฑ์ มีระดับผลการเรียน
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นไปตามวัยของผู้เรียน สามารถอยู่รวมในสังคมได้อย่างมีความสุข  
จะมีนักเรียนจ านวน  9 คน ที่มีปัญหาทางด้านการอ่านการเขียนไม่คล่อง  ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ท าให้ต้องมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ คือ เด็กชายศักดิ์สิทธ์ แตงโสภา เด็กชายอริยวัฒน์ ด้วงมล เด็กชาย
บุญญพัฒน์ บุญประสิทธ์ เด็กชายวีระภัทร สุขจันทร์ เด็กชายณัฐพล พงษ์ใหญ่ เด็กชายสิทธิศักดิ์  แซ่ลี้                                            
เด็กชายบุญญฤทธิ์ จันทร์ทรา เด็กชายธนวัฒน์ ตรีกุล เด็กหญิงมะปาง มอญ เนื่องจากขาดเรียนบ่อย  มีสาเหตุมาจาก  
ผู้ปกครองขาดการดูแลและเอาใจใส่  โดยภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับดีมาก และดี   ไม่
พบปัญหาเรื่องของการจัดการเรียนการสอน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
ระดับชั้นประศึกษาปีที่  3  มีนักเรียนทั้งหมด  34  คน  จากการจัดการเรียนการสอนพบว่า  นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3  มีความสามารถในการเรียนรู้ มีวุฒิภาวะทางด้านการอ่าน -  การเขียน และการคิดค านวณ  
สติปัญญา  อารมณ์  ตามวัยของผู้เรียน สามารถอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้   นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ การวัดผลและ
ประเมินผลทุกคน  มีระดับผลการเรียนในภาพรวมอยู่ ในระดับดีมาก  ดี  พอใช้  ตามล าดับ แต่มีนักเรียนจ านวน  8  
คน ที่มีพัฒนาการค่อนข้างช้า  ขาดความรับผิดชอบ  อ่าน -  เขียนไม่คล่อง  ท างานไม่เรียบร้อย คือ   เด็กชายรัชกร 
บุญเกิด  เด็กชายประภากรณ์ นาส าแดง เด็กชายกฤษณ์ณรงค์ ตาลี เด็กชายศุภกานต์ วงษ์นามเถา  เด็กชายวชิรพงษ์ 
วงษ์ขนิษฐ์ เด็กชายพงศกร กิ่งก้าน เด็กหญิงกนกวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ เด็กหญิงสวรรยา บัวงาม  ซึ่งครูผู้สอนได้ให้
ค าแนะน าและสอนซ่อมเสริม ให้กับทุกคนแล้ว  โดยภาพรวมของนักเรียน   อยู่ในระดับดีมาก  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
ระดับชั้นประศึกษาปีที่  4  มีนักเรียนทั้งหมด   36  คน  ผลการจัดการเรียนการสอน  พบว่า  นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4  มีความรู้สามารถในการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีทุก
กลุ่มสาระ  ด้านพฤติกรรมนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการ  อยู่ร่วมกับสังคมดีขึ้นเป็นล าดับ เห็นได้จาก
การท างานกลุ่มสามารถเลือกกลุ่มได้เองตามอิสระ ท าให้นักเรียนรู้จักตนเองมากข้ึน พฤติกรรมระหว่างครูพบว่า 



 
 

นักเรียนกล้าแสดงออกและ มีการสื่อสารกับครูได้เหมาะสม  ท าให้การจัดการเรียนการสอนของครูเป็นที่น่าพอใจ  
ปัญหาที่พบ นักเรียนจ านวน  5 คน มีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ค่อนข้างน้อย คือเด็กชายคฑาวุธ เอมโอฐ์ เด็กชายพัชรพงษ์ 
ชาติวงศ์  เด็กชายธนกร โสหา เด็กชายนนทิวรรธ์ ตาลี  เด็กหญิงอภิรญา อินทร์ประสงค์  จึงท าการสอนซ่อมเสริม
ให้กับนักเรียน จากการสังเกต อาจเกิดจากสภาพเศรษฐกิจ ในครอบครัวและผู้ปกครองมีเวลาน้อยในการดูแล เรื่องการ
เรียนของบุตรหลาน ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ครูได้ให้ค าแนะน านักเรียนดังกล่าวแล้ว 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
ระดับชั้นประศึกษาปีที่  5  มีนักเรียนทั้งหมด   47  คน  จากการจัดการเรียนการสอนพบว่า  นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5  มีความรู้สามารถในการเรียน  มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีน้ าใจมีความรับผิดชอบ ต่อ
ตนเองและต่อหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักประหยัด  อดออม  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการด ารงชีวิตประจ าวัน แต่ยังมีนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง
จ านวน 5 คน เด็กชายกฤษฎิพจน์  การะพงษ์   เด็กชายไชยวัฒน์  ทิมอนด์    เด็กชายสราวุธ เบ้ามณี                                          
เด็กชายยศวร ถ าวาปี เด็กชายรัฐฑกร ปัสสามั่น จึงได้จัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ในภาพรวม
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 อยู่ในระดับดีมาก  ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
ระดับชั้นประศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนทั้งหมด 41  คน จากการจัดการเรียนการสอนพบว่า  นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่  6  มีความรู้  ความสามารถในการเรียนสามารถอ่าน - เขียน  คิดค านวณได้  นักเรียนกล้าคิด  กล้า
พูด  กล้าแสดงออก  มีความคิดสร้างสรรค์  มีระเบียบวินัยไปตามวัย  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   สมบูรณ์     มีความ
รับผิดชอบในการท างาน ประสบการณ์ในการท างานจากปฏิบัติจริงในเรื่อง  การเกษตร  ศิลปะ  ดนตรี  เพื่อให้
นักเรียนได้น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพนักเรียน  
O – NET  ปีการศึกษา 2560  คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ และสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  
ส าหรับปัญหาที่พบของนักเรียนระดับชั้นประศึกษาปีที่  โดยภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ
ดีมาก  ไม่พบปัญหาเรื่องของการจัดการเรียนการสอน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ด้านบริหารจัดการ 
การบริหารวิชาการ 

1. โครงการ พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการคัดลายมือ 
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีการก าหนดโครงการ/แผนงานหรือแผนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สถานศึกษาต้นแบบการคัดลายมือ 
 2.2 เพ่ือให้ครูภายในโรงเรียนท าหน้าที่พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการคัดลายมือ 
 2.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูนักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการการพัฒนาการคัดลายมือ  
 2.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนได้รับรางวัลจากส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาสระแก้วเขต1 
 2.5 เพ่ือให้โรงเรียนอนุบาลคลองหาดเป็นสถานศึกษาต้นแบบการคัดลายมือ 
          2.6 เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 เละ ป.4-ป.5 ได้มีพัฒนาการด้านการอ่านภาษาไทย ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. วิธีการด าเนินงาน    

1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 

   4.1 ท าคู่มือแบบคัดลายมือของครูของนักเรียน 
   4.2 กิจกรรมการประกวดคัดลายภายในโรงเรียนของครูและนักเรียนมอบเกียรติบัติ 
   4.3 กิจการรว่มประกวดคัดลายมือของครูและนักเรียนกับส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาสระแก้วเขต1 
   4.4 ประเมินการคัดลายมือผูบ้ริหารและครูร่วมประชุมและสรุปประเมินผลการคักลายมืออของครูและ

นักเรียน 
   4.5 ด าเนนิการจัดท าเอกสารค่ายการอ่านส าหรบันักเรียนชั้นป.1-ป.3 จ านวน38เล่มและจัดท าเอกสารการ

อ่านป.4-ป.5จ านวน12เล่ม รวมทั้งสิ้น50เล่ม 
5. ผลการด าเนินงาน 
              ก าลังด าเนินการ ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2562 
6. ปัญหาอุปสรรค์ 
         - 
7. ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
วัตถุประสงค์ 

 1  เพ่ือจัดท าแผนยกระดับการสื่อสารอ่าน เขียนรู้เรื่อง 
2  เพ่ือจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

            3  เพ่ือจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET, NT , การสอบโดยใช้
ข้อสอบกลาง 

4  เพ่ือจัดท าแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าแผนยกระดับการสื่อสาร อ่าน เขียนรู้เรื่อง 
      -  นักเรียนเข้าค่ายการอ่าน เขียนไม่คล่อง 
       - ทดสอบการอ่านของ นักเรียน เดือนละ 1 ครั้ง 
  2. จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3. จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET, NT,การใช้ข้อสอบกลาง 
        - วิเคราะห์ตัวชี้วัดในหลักสูตร 
        - จัดท าคลังข้อสอบ NT ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
        - จัดท าคลังข้อสอบ O-NET ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดท าคลัง
ข้อสอบการใช้ ข้อสอบกลาง  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 
        - เข้าค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 สอบ NT 
         - เข้าค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 สอบ  O-NET 
         - เข้าค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่  2,4,5     
การใช้ข้อสอบกลาง 

4. จัดท าแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
         - English Camp  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
ผลการด าเนินงาน 

1. จากการน านักเรียน เข้าค่ายทักษะการอ่าน-การเขียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
 พบว่า นักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่อง มีความพร้อมและสามารถอ่านเขียนได้คล่องขึ้น มีความพร้อมมากขึ้น ส่งผลให้
การทดสอบการอ่านการเขียนในทุกระดับชั้นมีนักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่องมีจ านวนลดน้อยลงร้อยละ 80  ขึ้นไป 
  2.โรงเรียนมีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3. โรงเรียนมีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET, NT,การใช้ข้อสอบ
กลางและแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาสู ่มาตรฐานสากล  English Camp  ส าหรับนักเร ียนชั ้น
ประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
  4. นักเรียนได้เข้าค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2,4,5  การใช้
ข้อสอบกลางและค่าย English Camp  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ท าให้ผลการทดสอบ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ปัญหาอุปสรรค      - 
ข้อเสนอแนะ           ควรมีการจัดท าโครงการนี้ต่อไป 
 



 
 

ภาพโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมนวัตกรรมและวิจัย 
วัตถุประสงค์ 
 1   เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2   เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
3   เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  สู่สาธารณชนผู้สนใจศึกษา 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  1  ครูโรงเรียนอนุบาลคลองหาดจัดท าวิจัย ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
2  ครูโรงเรียนอนุบาลคลองหาด มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนสามารถเผยแพร่ได้ 
3  โรงเรียนจัดท าเอกสาร สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ เว็บไซด์ เผยแพร่ส าหรับผู้สนใจศึกษา 
4  โรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ  ที่หน่วยงานจัดขึ้น 

เชิงคุณภาพ 
1 ครูโรงเรียนอนุบาลคลองหาด มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนสามารถเผยแพร่ได้ ร้อยละ 80 
2 ครูโรงเรียนอนุบาลคลองหาด มีวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง ร้อยละ 80 
3  โรงเรียนมีเอกสาร สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ เว็บไซด์ เผยแพร่ส าหรับผู้สนใจศึกษา 
4  โรงเรียนได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ  ที่หน่วยงานจัดขึ้น 

วิธีการด าเนินงาน 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  ได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชนตาม
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. จัดท าแผ่นพับ  เอกสารสิ่งพิมพ์  เพ่ือเผยแพร่ผลงานแก่ผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย 
2. จัดบริการเผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์หรืออินเตอร์เน็ต 
3. ร่วมจัดนิทรรศการตามโอกาสต่าง ๆ  ที่หน่วยงานจัดขึ้น 

 
ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปี 2558 ตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน ส าหรับการบริหารส่งเสริมพัฒนาครูจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและเผยแพร่ งานวิจัยสู่
สาธารณชน  ทางโรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาครูจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและเผยแพร่ งานวิจัยสู่สาธารณชน  จัดท าแผ่นพับ  เอกสารสิ่งพิมพ์  เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่คณะ
ครู – บุคลากรทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 จากผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ท าให้โรงเรียนมีผลงานด้านการวิจัยในโรงเรียนของครู
เผยแพร่แก่ผู้สนใจศึกษา ทั้งเว็บไซต์ แผ่นพับ เอกสารสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 80 ตลอดจนครูมีทักษะความรู้ความ
เขา้ใจในการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ 80  
ปัญหาและอุปสรรค 
 ครูโรงเรียนอนุบาลคลองหาดส่วนหนึ่ง ยังมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน
ค่อนข้างน้อย 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  ควรเน้นการก ากับ  ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ  เพ่ือที่โรงเรียนจะได้น าข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจพัฒนา จัดสรร
งบประมาณ รวมทั้งแนวทางในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 และเห็นควร
จัดท าโครงการนี้ต่อไป เนื่องจากครูส่วนหนึ่งยังมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน
ค่อนข้างน้อย 
 

ภาพกิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะท างานเป็นกลุ่ม 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ  การคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรึความเข้าใจในการท าโครงงาน 

 
วิธีการด าเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. การจัดกิจกรรมตามโครงการ 

3.1  ให้ความรู้ในการจัดท าโครงงาน 
3.2  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้  9  กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

ระดับชั้นอนุบาล 
3.3  จัดท าโครงงาน 

 
ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  มีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการท าโครงงานเพ่ิมมากขึ้น 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
           ค่าวัสดุในการซื้ออุปกรณ์ในการจัดท าโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ไม่เพียงพอใน 
การท าโครงงานในแต่ละช่วงชั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน ให้มีประสิทธิภาพทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  
 และปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ  พัฒนาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้ครูน าแบบบันทึกปพ.4 , ปพ.5, ปพ.6 , ปพ.8, ปพ.9  มาใช้ได้อย่างถูกต้อง 
          ๒. เพ่ือให้ครูสามารถน าเครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมอีกเพ่ิมเติมอีก 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้มาใช้ในการวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
          3. เพ่ือให้คณะครูมีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลอย่างเพียงพอ 
          4. เพ่ือด าเนินการจัดการเครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 และ 5 
 
วิธีการด าเนินการ 

๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. ด าเนินกิจกรรมงานตามโครงการ  จัดท าแบบบันทึกผล ปพ.4 , ปพ.5 , ปพ.6 , ปพ.8 และปพ.9 

จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพ่ิมอีกเพ่ิมเติมอีก 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้มาใช้ในการวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรสถานศึกษาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลอย่างเพียงพอ จัดการ
เครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 
และ 5 

๔. นิเทศ ก ากับ  ติดตาม 
๕. ประเมินผล 
๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินกิจกรรมงานตามโครงการจัดท าแบบบันทึกผล ปพ.4 , ปพ.5 , ปพ.6 , ปพ.8 และปพ.9 จัดท า
เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมอีก
เพ่ิมเติมอีก 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้มาใช้ในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาวัสดุและอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการวัดและประเมินผลอย่างเพียงพอ จัดการเครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 และ 5 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี   
 

 

 



 
 

ภาพกิจกรรม 

 

             

 

 

            

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ นิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้ครูมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่อง 
 2.  เพ่ือให้ครูมีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 3.  เพ่ือให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
วิธีการด าเนินการ 

  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  3.  จัดกิจกรรมตามโครงการ 

  3.1  กิจกรรมช่วยเหลือครูโดยตรง                             
           1)  เยี่ยมชั้นเรียน 
           2)  สังเกตการสอน      
           3)  การให้ค าปรึกษา  แนะน า 
    3.2  กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการและส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 
           1)  การส่งครูรับการอบรมและขยายผล 
           2)  การสัมภาษณ์/การสัมมนา / ระดมสมอง 
           3)  จัดอบรมการวัดและประเมินผล     
           4)  จัดอบรมการออกแบบและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    3.3  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและวิจัยในชั้นเรียน 
           1)  การวิเคราะห์/การใช้หลักสูตรและการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้            
           2)  ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
    3.4  กิจกรรมพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม                          
            1)  ศึกษาดูงานและเผยแพร่ผลงาน       
            2)  จัดหาคู่มือ สื่อ เอกสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
            3)  ให้เกียรติบัตรยกย่องผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้น ากลุ่ม 
   3.5  กิจกรรมการนิเทศภายในและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
            1)  การจัดท าแผนนิเทศภายใน และแผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม ฯ 
            2)  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 4. ประเมินผล 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
           โรงเรียนจัดกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ  ช่วยเหลือครูโดยตรง  ส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพ    
การวิจัยในชั้นเรียน  ครูได้เข้ารับการอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาหลักสูตร  และ มีทักษะในการ
ท างานกลุ่ม  ครูมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง   มีการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้  ส่งผลให้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ การทดสอบ
ระดับชาติ O – NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต
พ้ืนที่  และระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 



 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
   - 
ข้อเสนอแนะ 
 โรงเรียนควรด าเนินการนิเทศภายในตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบกิจกรรม 



 
 

โครงการ นิทรรศการและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
วัตถุประสงค์ 
  1   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับอ าเภอ  
ระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับประเทศ                  
      2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
           3   เพ่ือจัดแสดงผลงานของครู และนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิธีด าเนินการ 

   1. จัดนิทรรศการ               
        - ผลงานครู / ผลงานนักเรียน 
  2. ฝึกนักเรียนระดับประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  3. ฝึกนักเรียนระดับปฐมวัยเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  4. ส่งเสริมการแข่งขันความเป็นทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาคและระดับประเทศ 
       - การแข่งขันวิชาการระดับปฐมวัย 
           - การแข่งขันวิชาการระดับประถมศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

1. จากการส่งนักเรียนทั้งในระดับปฐมวัยและในระดับประถมศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนทั้งสิ้น 48 รายการ ได้รับรางวัล เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ระดับประเทศ จ านวน 3 รายการ รางวัลเหรียญทอง จ านวน 20 รายการ รางวัลเหรียญเงิน จ านวน 6 รายการ 
รางวัลเหรียญทองแดง จ านวน 9 รายการและรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 10 รายการ 

2. จากการได้เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศในงาน 
ศิลปหัตถกรรม จ านวน 3 รายการ ได้รับรางวัล เหรียญทอง จ านวน 3 รายการ 
ปัญหาอุปสรรค      - 
ข้อเสนอแนะ           ควรมีการจัดท าโครงการนี้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รูปภาพนิทรรศการและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด 
วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นกลุ่มเป็นทีม 
          2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการท าโครงงาน 
          3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
คิดไตร่ตรอง 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.การจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 3.1 .ให้ความรู้ในการจัดท าโครงงาน 
 3.2 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์  ท าโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ

ระดับชั้นอนุบาล 
      3.3 จัดท าโครงงาน 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงามตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่กระบวนการคิดตามที่ได้จัดท าขึ้นนั้น
นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม มีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่า งมี
วิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการท าโครงงานและท างานเป็นกลุ่มได้อย่างมี
ความสุขเพ่ิมมากข้ึน   
 
ปัญหา/อุปสรรค  
 - ค่าวัสดุในการซื้ออุปกรณ์ในการจัดท าโครงงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่เพียงพอในการท าโครงงาน
ในแต่ละช่วงชั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน ให้มีประสิทธิภาพทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อไป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

โครงการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
วัตถุประสงค์   

1 เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         2 เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
         3  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาและด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
         4  เพ่ือให้มีการประเมิน  ตรวจสอบ  และทบทวนคุณภาพการศึกษา 
         5  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าระบบบริหารและข้อมูลสารสนเทศ 
       - ค าสั่งมอบหมายงาน 
        - โครงสร้างการบริหารงาน 
       - ปฏิทินปฏิบัติงาน 
         - ข้อมูลสารสนเทศ 
        - แผนนิเทศภายใน 
        - แผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

     - มาตรฐานและค่าเป้าหมาย  
     2.  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

3. ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด 
                     4. รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
       
ผลการด าเนินงาน 

          โรงเรียนมีการด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน ครบทั้ง ๘ องค์ประกอบ ท าให้โรงเรียน
มีมาตรฐานและค่าเป้าหมายของโรงเรียน  มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันทั้งในรูปของเอกสารและ 
คอมพิวเตอร์  มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  แผนนิเทศภายใน แผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม รายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี  ประเมินตรวจสอบ  และทบทวนคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง   ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ปัญหาอุปสรรค      - 
ข้อเสนอแนะ           ควรมีการจัดท าโครงการนี้ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 



 
 

รูปภาพโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  โครงการ    พัฒนาทักษะการสื่อสารอ่านเขียนรู้เรื่อง 
 วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  อ่านคล่องและเขียนคล่องได้ถูกต้อง 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 ท่องอาขยานและสูตรคูณ คล่องได้ถูกต้อง 

  วิธีการด าเนินงาน 
3.1  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน 

             3.1.1  ฝึกอ่านออกเสียงสระและพยัญชนะที่มีปัญหา 
             3.1.2  ฝึกอ่านแจกลูกค า 
             3.1.3  ฝึกอ่านสะกดค ายาก 
             3.1.4  ฝึกอ่านค าพ้ืนฐาน 
      3.2  กิจกรรมท่องอาขยานและท่องสูตรคูณ 
             3.2.1  ฝึกท่องอาขยานและท่องสูตรคูณตอนเช้าและก่อนกลับบ้านตอนเย็นทุก ๆ วัน 
      3.3  กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียน 
             3.3.1  ฝึกคัดลายมือ 
             3.3.2  ฝึกเขียนแจกลูกค า 
             3.3.3  ฝึกเขียนสะกดค ายาก 
             3.3.4  ฝึกเขียนค าคล้องจอง 
  ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  ที่มีปัญหาในด้านการอ่านการเขียนการท่องอาขยานและสูตรคูณ
น ามาเข้าค่ายพัฒนาทักษะการอ่าน –การเขียน นักเรียนสามารถอ่าน   เขียน ท่องอาขยาน  สูตรคูณและ
สื่อสารได้ถูกต้อง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
5.   ปัญหา/อุปสรรค 
 -   
6.   ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ  ห้องสมุดน่ารู้คู่เทคโนโลยี 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดมีชีวิตในลักษณะอุทยานการเรียนรู้ที่มีคุณสมบัติครบ 3 ดี
คือ  หนังสือส่งเสริมการอ่านดี  บรรยากาศดี  และครูบรรณารักษ์ดี 

2. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
3. เพ่ือฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นในการสืบค้นข้อมูลและความรู้ที่ต้องการอย่างหลากหลาย

และทันสมัย 
4.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านและเห็นประโยชน์ห้องสมุด 

วิธีการด าเนินการ 
         1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
         2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการการวางแผนด าเนินงาน 
         3. ด าเนินงานตามโครงการ 
              3.1 จัดบรรยากาศในห้องสมุด 
              3.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ในห้องสมุด 
              3.3 กิจกรรมสืบค้นหนังสือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
              3.4 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
         4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
         5. สรุปและรายงานผลโครงการ 

ผลจากการด าเนินงาน  

 จากการจัดกิจกรรมตามโครงการห้องสมุดน่ารู้คู่เทคโนโลยี   ท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่
หลากหลายจากห้องสมุด  เกิดความรู้  ทั้งวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  และนักเรียนมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้  รู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีทักษะ  รักการอ่านมากยิ่งขึ้น  จึงท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของห้องสมุด  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดเป็นประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนในการท างาน
หรือกิจกรรมต่าง ๆได้รับมอบหมายจากคุณครู  นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถค้นพบความสามารถความถนัด
ของตัวเองสามารถน าไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

ปัญหาและอุปสรรค์      

- ไม่พบอุปสรรคในการด าเนินงาน   
ข้อเสนอแนะ  

 การกิจกรรมตามโครงการห้องสมุดน่ารู้คู่เทคโนโลยี  ยังมีความเหมาะสมและมีความต้องการที่ใช้
งบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินการภายในโรงเรียนต่อไป  

 

 

 



 
 

  

ภาพประกอบการด าเนินกิจกรรมโครงการห้องสมุดน่ารู้คู่เทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2561 

      
 

      

 

      

 
 



 
 

      

จัดซื้อครุภัณฑ์ในห้องสมุด  และจัดบรรยากาศในห้องสมุด 

      

จัดบอร์ดหน้าห้องสมุด 

      

      

กิจกรรมการอ่านและสืบค้นหนังสือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

 

 



 
 

โครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้นักเรียนเข้าค่ายสอนพิเศษ (ติวเข้ม)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
2.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถแสดงออกทางด้านศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์อย่าง

อิสระ 
3.  เพี่อให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน 
4.  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสูงขึ้น 

วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 

3.1 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์) 
3.1.1 เข้าค่ายสอนพิเศษ ( ติวเข้ม) 
3.1.2 จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
3.1.3 จัดนิทรรศการแสดงผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
3.1.4 น านักเรียนเข้าร่วมในวันส าคัญภายในและภายนอกและหน่วยงานอื่นที่ขอความ

อนุเคราะห์ 
3.1.5 พัฒนาห้องนาฏศิลป์ (จัดซื้อตู่ใส่วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ) 
3.1.6 น านักเรียนไปร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น 

4. ติดตามประเมินผล 
5. สรุปรายงานผลตามโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

 จากการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 เพ่ือเตรียมการสอน O-NET ของปีการศึกษา  2557  ผลปรากฏว่านักเรียนได้คะแนน ร้อยละ 54.39  ซึ่ง
คะแนนสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 สูงกว่าและสูงกว่าระดับประเทศ  
นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการเข้าค่ายสอนพิเศษ ( ติวเข้ม)  ในครั้งนี้  จัดซื้อวัดสุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและฝึกทักษะเพ่ือเตรียมเข้าแข่งขัน สาระทัศนศิลป์ ดังปรากฏในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองทุกรายการที่ส่งเข้าแข่ง จ านวน 4  รายการของสาระทัศนศิลป์  และได้เป็นตัวแทนจากเขตไปร่วม
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน 3  รายการ ได้รับเหรียญทองทุก
รายการ และยังน าวงดุริยางค์ไปร่วมกิจกรรมในโรงเรียนและกับหน่วยงานอ่ืนที่ขอความอนุเคราะห์  น านักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงในโรงเรียน เช่นงานวันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ  และงานวันเกิดของนายนพจอม  
งามมีศรี  ได้จัดท าห้องศิลปะจนส าเร็จ  

 
 



 
 

ปัญหาและอุปสรรค์ 
1. นักเรียนบางคนไม่น าอุปกรณ์มาท างาน ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง 
2. นักเรียนไม่ตั้งใจในการติวจึงได้คะแนนน้อย 

ข้อเสนอแนะ 
1.  จัดหาครูดนตรีและนาฏศิลป์เพ่ือสอนให้ตรงตามเอก 
2. ควรจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนศิลปะต่อไปเพื่อให้ผู้เรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนและฝึก 

ทักษะเพ่ือเข้าแข่งขัน เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวและพัฒนาเพ่ือมองเห็น
ช่องทางในการสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ ความช านาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
อย่างกว้างขวางมากข้ึน 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม และปลูกฝัง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม 
 
วิธีการด าเนินการ 
 จัดตัง้ชมรมของนักเรยีนชว่งชัน้ที่ ๒ เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชนโ์ดยเนน้ตามความ
ถนัดและความสนใจ และสามารถน าไปสู่การประกอบอาชีพได้  ๔  ชมรม ได้แก่ ชมรมภาษาอังกฤษ  ชมรมภาษาเขมร  
ชมรมเกษตร  ชมรมนาฎศิลป ์ กิจกรรม stem  และกิจกรรมซอ่มเสริมของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทุกด้านตามความถนัดและความสนใจ ๔  ชมรม ได้แก่ ชมรมภาษาอังกฤษ  
ชมรมภาษาเขมร  ชมรมเกษตร  ชมรมนาฎศิลป์  กิจกรรม stem  และกิจกรรมซ่อมเสริมของนักเรียนชว่งชัน้ที่ ๑ และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพทักษะต่าง ๆ ตามความถนัด
และความสนใจของนักเรียนและให้นักเรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง ๆ และสามรถน าคามรู้และ
ประสบการณไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และประกอบสัมมาชีพซึ่งการจัดท าโครงการใช้ปีต่อไปอาจจะ
ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติมในการด าเนินกิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ราคาสูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

ภาพกิจกรรม 

            

 

                   
 
 
 

 

                                

         

 



 
 

โครงการ  การพัฒนาและใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา 
2. เพ่ือให้ครูมีการน าผลการประเมินหลักสูตรมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าและบริหารติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน 
4. เพ่ือให้สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
5. เพ่ือให้สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
6. เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
7. เพ่ือให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
8. เพ่ือให้สถานศึกษามีการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

 
วิธีด าเนินงาน 

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
4. ติดตามผลการด าเนินงาน 
5. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาครบทุกสาระ
การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา หลักสูตรอาเซียน หลักสูตรภาต่างประเทศ (ครูต่างชาติ) หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย หลักสูตรเพ่ิมเติมระดับประถมศึกษาสาระหน้าที่พลเมืองหลักสูตรเพ่ิมเติมระดับปฐมวัย( ภาษา
เขมร ภาษาอังกฤษ) ครูมีการน าผล การประเมินหลักสูตรมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าและบริหารติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน สถานศึกษา มี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและด าเนินการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมกันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการัดท าโครงการพัฒนาและใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อไป 
หรือมีการท าหลักสูตรสาระเพ่ิมเติมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ  จัดการเรียนรู้สู่สากล  
ระยะเวลาด าเนินงาน   
  ปีงบประมาณ 2561  (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา และบุคลากร ให้มีความพร้อมในการเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงสิทธิของตนเองในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ทั้ง 4 ด้าน 
 3. เพ่ือให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับคณะครู โดยในปีงบประมาณ 2561 คือตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 
มีนาคม 2562 ไม่ได้ด าเนินการ 
     2. จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ มีการจัดท าสื่อส าหรับฝึกสอนและซ้อมกิจกรรมการแสดงทั้งหมด 4 
กิจกรรม โดยก าลังด าเนินการ และจะแล้วเสร็จก่อน 31 มีนาคม 2562 
     3. สัปดาห์ภาษาอังกฤษ โดยในปีงบประมาณ 2561 คือตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 
ไม่ได้ด าเนินการ 
     4. สัปดาห์อาเซียน โดยในปีงบประมาณ 2561 คือตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 ไม่ได้
ด าเนินการ 
     5. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสู่สากล 
        5.1 จัดหาบุคลากรภายนอกในการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยได้ด าเนินการจัดจ้าง
นางสาวเจษฎาภรณ์ มณีศรี งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 และ
งวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 12 เดือน เงินเดือนเดือนละ 
9,500 บาท รวมเป็นเงิน 114,000 บาท 
        5.2 จัดหาบุคลากรภายนอกในการสอนระดับชั้นปฐมวัย  2 คน โดยได้ด าเนินการจัดจ้าง
นางสาวจามาพร วงศ์จ าปา และนางสาวณัฐภรณ์ อันชัยศรี งวดที่  1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ.2561 และงวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 รวม
ทั้งสิ้น 12 เดือน เงินเดือนเดือนละ 9,000 บาทต่อคน รวมเป็นเงิน 216,000 บาท 
        5.3 จัดหาบุคลากรภายนอกชาวต่างชาติสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 2 คน โดยได้
ด าเนินการจัดจ้าง Mr.Aldrin Labadia Jarlata และ Miss Almie Fe Lavadia Jarlata สัญชาติฟิลปปินส์ งวด
ที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 และงวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 12 เดือน โดยจ้าง Mr.Aldrin Labadia Jarlata ด้วย
เงินเดือนเดือนละ 21,500 บาท รวมเป็นเงิน 258,,000 บาท และจ้าง Miss Almie Fe Lavadia Jarlata ด้วย
เงินเดือนเดือนละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน 204,000 บาท 
 
 
 



 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ผลที่ได้จากการด าเนินงาน ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เพ่ิมขึ้นตั้งแต่
หน้าประตูโรงเรียนตอนเช้า รวมถึงใช้บทสนทนาภาษาอังกฤษกับครูด้วยกัน   
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น รวมถึงผลสอบโอเน็ตสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 
 4. ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น  
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดอบรมในทุก ๆ ปีการศึกษาท้ังแก่ครูและนักเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพด้านภาษาใน
การใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

 

 



 
 

โครงการ       ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและ  สติปัญญา 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1– 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเพ่ือเตรียมตัวก่อนสอบการใช้ข้อสอบกลาง 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,4 , 5  สอบ  NT ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และสอบ O – netในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6      
 4. เพ่ือให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้และข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนและ 
นอกสถานศึกษา 
 5.  เพ่ือให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้   ศึกษาหาความรู้จากสถานที่ส าคัญและจดบันทึกความรู้ 
ประสบการณ์สรุปเป็นองค์ความรู้ 
 6. เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1– 6  ได้เข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ 
 7. เพ่ือให้นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่1– 6  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการบริการสารสนเทศ/ICT 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
      -กิจกรรมศิลปะ 
       -กิจกรรมนันทนาการ 
      -กิจกรรมภาษาอังกฤษ 
      -กิจกรรมทักษะชีวิติ 
 กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ 
      -การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
      -การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
 กิจกรรมทัศนศึกษา 
      -น าเด็กนักเรียนปฐมวัย และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 ทัศนศึกษาในจังหวัดสระแก้ว 
      -น านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาต่างจังหวัด 
 กิจกรรมการบริการสารสนเทศ/ ICT 
 ผลการด าเนินงาน 
          นักเรียนได้รับความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการด้านศิลปะได้เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาไปแข่งขันวาดภาพในระดับภาค ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง กล้าพูด 
กล้าแสดงออก มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี และมีคุณธรรมจริยธรรม     
  
ปัญหา/อุปสรรค 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 - 



 
 

การบริหารงบประมาณ 

โครงการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   
  ปีงบประมาณ 2561  (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
2. เพ่ือให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ 

วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดซื้อ จัดหา และปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน ได้แก่ อุปกรณ์งาน
ธุรการต่าง ๆ การเบิก-จ่ายงบกลางโรงเรียนอนุบาลคลองหาด และการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียนและ
เครื่องพิมพ์โรงเรียน 
     2.  จัดสรรค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  
ผลการด าเนินงาน 
  1. ด าเนินการจัดซื้อ จัดหา และปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน ได้แก่ 
อุปกรณ์งานธุรการต่าง ๆ ให้มีใช้อย่างเพียงพอ การเบิก-จ่ายงบกลางโรงเรียนอนุบาลคลองหาดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และโปร่งใส และการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียนและเครื่องพิมพ์โรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดความเสียหาย
แก่การปฏิบัติติงาน มีงบประมาณความเพียงพอต่อความต้องการ โดยมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 
 

วันที่จ่าย รายการ ชื่อร้าน จ านวนเงิน หมายเหตุ 
30 พ.ค. 61 งบกลาง วัสดุ อภินันท์ฯ 4,100.00 

 

30 พ.ค. 61 งบกลาง วัสดุ สมบัติฯ 4,918.00 
 

30 พ.ค. 61 งบกลาง วัสดุ ส.วันทนะฯ 4,500.00 
 

21 มิ.ย. 61 งบกลาง วัสดุ สมบัติฯ 4,150.00 
 

29 มิ.ย. 61 งบกลาง วัสดุ สมบัติฯ 3,725.00 
 

26 ก.ค. 61 หมึกด า ส.วันทนะฯ 1,850.00 
 

26 ก.ค. 61 วัสดุห้องน้ า ร้านโชคฯ 6,123.00 
 

14 ส.ค. 61 หมึกเครื่องถ่าย ส.วันทนะฯ 4,500.00 
 

20 ก.ย. 61 หมึกสี ปริ๊นเตอร์ ส.วันทนะฯ 4,500.00 
 

20 ก.ย. 61 งบกลาง วัสดุ สมบัติฯ 4,783.00 
 

7 ธ.ค. 61 หมึกด า ส.วันทนะฯ 1,850.00 
 

21 มี.ค. 62 หมึกเครื่องถ่าย ส.วันทนะฯ 4,500.00 
 

2 ต.ค. 61 งบกลาง วัสดุ สมบัติฯ 4,385.00 
 

14 พ.ย. 61 งบกลาง วัสดุ สมบัติฯ 4,350.00 
 

รวม 58,234.00 
 

  
 



 
 

2. ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา มีการจ่ายตรงตามใบแจ้ง และตรงเวลา และการจ่ายค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อย ทันท่วงที ไม่เกิดความเสียหาย
แก่การปฎิบัติงาน โดยค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น 138,208.20 บาท โดยเกินกว่าที่จัดสสร แต่ได้น้ าค่าวัสดุ
อุปกรณ์มาถัวเฉลี่ย จึงท าให้มีงบประมาณเพียงพอต่อความต้องการ โดย มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

ปีงบประมาณ 2561     

เดือน หน่วยไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า หน่วยน้ าประปา ค่าน้ าประปา ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงฯ 

เมย 61 1,799.00 8,013.02 27.00 556.40 - 

พค 61 1,566.00 6,950.28 7.00 192.60 2,350.00 

มิย 61 2,408.00 10,790.73 29.00 599.20 600.00 

กค 61 2,358.00 10,562.67 34.00 712.62 1,300.00 

สค 61 2,144.00 9,586.59 35.00 735.63 1,400.00 

กย 61 2,347.00 10,512.49 32.00 666.61 600.00 

รวม 12,622.00 56,415.78 164.00 3,463.06 6,250.00 
ปีงบประมาณ 2562 

เดือน หน่วยไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า หน่วยน้ าประปา ค่าน้ าประปา ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงฯ 

ตค 61 1,941.00 8,660.69 31.00 643.61 1,100.00 

พย 61 1,807.00 8,049.50 17.00 345.61 2,500.00 

ธค 61 2,210.00 9,887.61 39.00 827.65 1,100.00 

มค 62 2,265.00 10,242.70 32.00 666.61 1,100.00 

กพ 62 2,068.00 9,335.09 144.00 3,259.01 900.00 

มีค 62 2,435.00 11,025.89 74.00 1,635.39 800.00 

รวม 12,726.00 57,201.48 337.00 7,377.88 7,500.00 
รวมทั้ง

ปี 25,348.00 113,617.26 501.00 10,840.94 13,750.00 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ในแต่ละปีค่าไฟฟ้าและน้ าประปาจะเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยาก จึงอยากให้เพ่ิม
งบประมาณค่าสาธารณูปโภคขึ้นอีก 
 
ข้อเสนอแนะ 
- 
 



 
 

โครงการ  ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือให้มีงบประมาณจ้างบุคลากรชาวต่างชาติและค่าจ้างบุคลากรด้านภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอ 
 
 วิธีด าเนินงาน  
          1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
          2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
          3. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
             3.1 ระดมทรัพยากรและด าเนินการเบิก-จ่ายค่าจ้างบุคลากรชาวต่างชาติและค่าจ้าง
บุคลากรด้าน 
                   3.1.2  จ าหนา่ยบัตรทอง 
                   3.1.3  ทอดผ้าป่าการศึกษา 
          4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
          5. ประเมินผล 
          6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ     

           ผลการด าเนนิงาน 
           โรงเรียนมีบุคลากรชาวต่างชาติที่มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียน
สามารถพูด สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 

           ข้อเสนอแนะ   
          - สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และจัดหารายได้สนับสนุนการด าเนินงานต่อไป 
          - โครงการนี้ควรมีการด าเนินการต่อไป เพ่ือจัดหาบุคลากรให้เพียงพอแก่ความต้องการในการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ทอดผ้าป่าสามัคคี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

จ าหน่ายบัตรทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การบริหารงานบุคคล 

1. โครงการ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างกฎเกณฑ์และกลไกที่ดีในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตบริการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
2.3 เพ่ือปรับปรุงระบบการตัดสินใจ และการบริหารจัดการทั้งของผู้บริหารและบุคลากรให้รวดเร็ว  

ชัดเจน  และเป็นธรรม 
2.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในโรงเรียนให้สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่

จ าเป็นต่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีจริยธรรม 
2.5 เพ่ือให้เกิดความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมร่วมกัน 

3. วิธีการด าเนินการ 
     1.   ขออนุมัติโครงการ 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.  ด าเนินงานตามโครงการ 
  -  หลักนิติธรรม   จัดกิจกรรมสัมมนาร่วมกันออกกฎระเบียบต่าง ๆของโรงเรยีน 
  -  หลักคุณธรรมส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูเข้าร่วมกิจกรมทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

  สนับสนนุให้ครูในโรงเรียนเข้าร่วมอบรมทางวิชาชีพ  สนบัสนนุให้ครูในโรงเรยีนเข้ารว่มสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม 
   -    หลักความโปรง่ใส    จดักิจกรรมเผยแพร่ระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่องและการแสดง
ความคิดเห็น 
   -    หลักการมีสว่นรว่มสนับสนุนให้ครูในโรงเรยีนเข้ารว่มประกวดในกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
   -  รางวลัครุสภา 
   -   หนึ่งแสนครูด ี
   -   เสมาคุณธรรม 
   -   ครูดีศรีสระแก้ว 
   -   หลักความรับผดิชอบ   จัดกิจกรรมสัมมนารว่มกันจัดท านโยบาย แผนยุทธศาสตร์และสามารถ
น าไปปฏิบัติจริง 
  -   หลักความคุ้มค่า   จดักิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสดุทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

 
ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีกฎระเบียบต่าง ๆ มีมาตรการบทลงโทษ กรณีกระท าความผิด มีนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ครูในโรงเรียนเข้าร่วม อบรมในด้าน
วิชาชีพและด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 
 บุคลากรภายในโรงเรียนมีศักยภาพในการใช้กฎระเบียบมาตรการบทลงโทษกรณีกระท าความผิดตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 



 
 

          โดยสรุป  ครูและ บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ มีความสุขกับการท างาน มีความ
รับผิดชอบ  มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และมีส่วนร่วมในการวางแผน และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
  - 
ข้อเสนอแนะ 
 โรงเรียนควรด าเนินการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับหลัก 
ธรรมาภิบาลให้ทุกคนทราบและปฏิบัติตนได้ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ  พัฒนาศักยภาพครูสู่สากล 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือจัดประชุม และอบรมครู บุคลากร 

2.  เพ่ือส่งเสริมครู บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงาน 
3.  เพ่ือสร้างขวัญ และก าลังใจให้แก่ครู บุคลากร 
4.  เพ่ือจัดสวัสดิการเงินกองทุนกู้ยืมให้แก่ครู บุคลากร 

วิธีการด าเนินการ 
1.  ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

  3.1 จัดประชุม และอบรมครู บุคลากร 
      1)  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     2)  จัดท าสรุปรายงานผลโครงการ 
      3)  ประชุมครูทุกวันพุธ                       
  3.2  สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ 
  3.3 การศึกษาดูงาน  
     1)  ศึกษาดูงานภาคเรียนที่ 1/2558    
   2)  ศึกษาดูงานภาคเรียนที่ 2/2558 
  3.4  การพัฒนาทีมงาน  
  3.5  การสร้างขวัญและก าลังใจ 
    1)  สังสรรค์ปีใหม่     
   2)  มอบของขวัญในโอกาสต่างๆ 
     3)  มอบเกียรติบัตรครูผู้มีผลงานดีและมีความทุ่มเทในงาน 

    4)  จัดสวัสดิการกองทุนกู้ยืม 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 5. ประเมินผล 
 6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 
ผลการด าเนินงาน 
           ครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ได้รับการบริการด้าน
สวัสดิการจากเงินกองทุนกู้ยืม  พบปะสังสรรค์ มีขวัญและก าลังใจ สามารถพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O – NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และ  NT  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่   3  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่   และระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
 
ปัญหาและอุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ โรงเรียนควรด าเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 
 



 
 

 
 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่สากล 



 
 

การบริหารงานทั่วไป 
1.  โครงการ   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดป้ายนิเทศและตกแต่งห้องเรียนให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.2 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.3 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งานในห้องปฏิบัติการ 

3.  วิธีการด าเนินงาน 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 

-     การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน  จัดท าป้ายนิเทศการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่าง ๆ 

     -   การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในห้องพิเศษ  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องคณิต  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้อง
พยาบาล  ห้องศิลปะ  ห้องพละ  ห้องสมุด จัดท าป้ายนิเทศการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่าง ๆ 

4.  ผลการด าเนินงาน 
 -   ห้องเรียนและห้องพิเศษมีบรรยากาศสวยงาม และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีโทรทัศน์  วีซีดี  
คอมพิวเตอร์  จานดาวเทียมเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
บรรลุตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้  มีศักยภาพการเรียนรู้ที่สูงขึ้น  ซึ่งได้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา
ของโรงเรียน 
 
5.   ปัญหา/อุปสรรค 
 -   
6.   ข้อเสนอแนะ 
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  โครงการ   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพ่ือจัดท าแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
         2.2 เพ่ือให้โรงเรียนอนุบาลคลอหาด มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม และร่มรื่น 
         2.3 เพ่ือปลูกฝังให้ทุกคนมีจิตส านึกและได้ฝึกปฏิบัติในการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 วิธีการด าเนินงาน 
         3.1.1 ปลูกต้นไม้เพ่ิม เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในโรงเรียน 
         3.1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน  ได้แก่ สวนหย่อม ประตูทางเข้าโรงเรียน  
         3.1.3 ปรับปรุงป้ายค าขวัญ เพ่ือปลูกฝังให้ครูและนักเรียนมีจิตส านึกในการดูแลรักษา 
 ด าเนินงานตามโครงการ 
         - ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน   
 ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษและผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต ตลอดทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างเป็นอย่างมาก สภาพปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะขยายกว้าง ซึ่ง
ส่วนมากเกิดจากมนุษย์ที่ไม่มีความตระหนัก และขาดความรับผิดชอบ     การแก้ปัญหาดังกล่าวจึงควรมีการปลูกฝัง
ตั้งแต่วัยเด็ก โดยการปลูกจิตส านึกให้ทุกคนรู้จักรัก และหวงแหนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อาทิเช่น สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ สวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เพ่ือให้โรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด น่าดู  น่าอยู่  
น่าเรียน  และร่มรื่นมากยิ่งขึ้น  โรงเรียนอนุบาลคลองหาดได้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้
สวยงาม ร่มรื่น และเป็นการปลูกฝังให้ทุกคนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น
สวยงามตลอดไป 

 
 ปัญหา/อุปสรรค 

 -  เนื่องจากยังไม่มีพ้ืนที่ในการจัดท าสวนหย่อมจึงยังไม่ได้ด าเนินการตามโครงการ  
 
 ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ ส่งเสริมพลานามัยในโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถดูแล  รกัษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สงัคม  จิตใจ  และสติปัญญาที่ดีข้ึน 
3. เพ่ือให้นักเรียนและครูได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามกฎ  กติกาและมีน้ าใจนักกีฬา   

รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 
4. เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ 

วิธีด าเนนิการ 
1. กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 

      - เดินรณรงค์ป้องกันภัย 
       - ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย 
        - เฝ้าระวังไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
        - ประชาสัมพันธ์จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
        - เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
  2. กีฬาภายใน 
        - แข่งขันฟุตบอล ชาย-หญิง 
         - แข่งขันวอลเลย์บอล ชาย – หญิง   
         - แข่งขันเปตองชาย-หญิง 
         - แข่งขันกีฬาอนุบาล 
         - แข่งขันกีฬาครู 

3. ฝึกทักษะกีฬาเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน 
        - จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
        - ฝึกซ้อมกีฬาทุกเย็น 
        - น านักกีฬาเข้าแข่งขัน 
ผลการด าเนินงาน 
 1. นักเรียนได้เดินรณรงค์และได้รับความรู้ในเรื่องของ การก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย  
การไม่ ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โทษของยาเสพติด และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ท าให้นักเรียนสามารถดูแล  
รักษาสุขภาพของตนเองและป้องกันตนเองได้อย่างถูกวิธี 
 2. กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ด าเนินการตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 
โครงการได้รับความร่วมมือจากคณะครูเป็นอย่างดี 
ปัญหาอุปสรรค      ช่วงเวลาทีก่ าหนดจัดกิจกรรมกีฬาสภีายในเป็นชว่งฤดูฝน ท าให้เปน็อุปสรรคต่อการจัดกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ          1. ก าหนดช่วงเวลาการจดักิจกรรมกีฬาสีภายในที่ไม่ตรงกับฤดูฝน 

    2. ควรมีการจัดท าโครงการนี้ต่อไป 
 

 
 
 
 



 
 

รูปภาพโครงการส่งเสริมพลานามัยในโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 



 
 

โครงการ ส่งเสริมรักษ์สุขภาพ 
วัตถุประสงค์ 

2.1เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีห้องสุขาพร้อมรับบริการ 
2.2เพ่ือให้นักเรียนมีห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ยาไว้บริการ 
2.3เพื่อให้นักเรียนกลุ่มแกนน าอย.น้อยตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันให้ร้านค้าของโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพแก่ผู้บริโภค 
วิธีการด าเนินงาน 
 1ขออนุมัติโครงการ 
 2แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินงานตามโครงการ 
 4.1จัดตารางท าความสะอาดห้องน้ าห้องส้วม 
 4.2จัดหาน้ ายาล้างห้องน้ าห้องส้วม 
 4.3จัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื่องต้น 
 4.4จัดหานักเรียนแกนน าอย.น้อย 
 4.5จัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับห้องพยาบาล 
ผลการด าเนินงาน 
      ห้องสุขาของครู บุคลากรและห้องสุขาของนักเรียนได้รับการท าความสะอาดเรียบร้อยมีการบริหาร
จัดการที่สม าเสมอห้องพยาบาลมีการท าความสะอาดและจัดบรรยากาศอย่างสม าเสมอพร้อมให้บริการการ
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

เงินที่ใช้จ่ายในโครงการไม่เพียงพอ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ท าความสะอาดห้องสุขาและเงินใช้จ่าย
ในการซื้อยาสามัญประจ าโรงเรียนไม่เพียงพอในการซื้อยา 
ข้อเสนอแนะ 
           - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ      พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์และอดทน 
4. เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อทุกคน 
5. เพ่ือให้นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข 

วิธีด าเนินงาน 
1. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการวางแผนด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

3.1 กิจกรรมจัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
3.1.1  จัดกิจกรรมโฮมรูม 
3.1.2  ครูประจ าชั้นพบนักเรียนก่อนกลับบ้านทุกวัน 
3.1.3  วิเคราะห์นักเรียนและจัดท าสมุดบันทึกนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3.1.4  ส่งต่อนักเรียน 
3.1.5  จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
3.1.6  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เช่น โรงเรียนสีขาว 
3.1.7  กิจกรรมฝึกอบรม “จราจรน้อย  ป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน” 

        3.2  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  3.2.1  ประชามสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบและผู้ปกครอง 
  3.2.2  จัดท าแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  3.2.3  คณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
        3.3  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
  3.3.1  น านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ 2 วัน 1 คืน 
  3.3.2  เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ 
  3.3.3  กิจกรรมอ าลาสถาบัน 
        3.4  กิจกรรมลูกเสือ 
  3.4.1  ค่าบ ารุงลูกเสือส ารอง และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
  3.4.2  จัดกิจกรรมอยู่ค่ายกลางวันลูกเสือส ารองและลูกเสือสามัญ 
  3.4.3  จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย 
 
 4.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 5.  ประเมินผล 
 6.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 
 



 
 

ผลการด าเนินการ 
 กิจกรรมจัดระบบดูแลช่วยเหลือ กิจกรรมโฮมรูม  ครูประจ าชั้นได้ด าเนินการหลังจากการเข้าแถวตอน
เช้า เพ่ือถามเรื่องการบ้าน และเช็คชื่อนักเรียน ซักถามปัญหาของนักเรียน ครูประจ าชั้นพบนักเรียนก่อนกลับ
บ้านทุกวัน เพ่ือกระตุ้นการบ้านของนักเรียน ได้วิเคราะห์นักเรียนและจัดท าสมุดบันทึกนักเรียนเป็นรายบุคคล 
และส่งต่อนักเรียน  จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 2  ครั้ง  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือดีมาตลอด 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เช่น โรงเรียนสีขาว  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งในวันต่อต้านยาเสพติด
และกิจกรรมกีฬาเพ่ือต่อต้านยาเสพติด ในวันที่แข่งขันกีฬาภายใน  วันเลือกตั้ง  กิจกรรมฝึกอบรม “จราจรน้อย  
ป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน  จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประชามสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบถึงความเคลื่อนไหวของ
โรงเรียน จัดท าแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ 1 วัน 1 คืน  จ านวน 45  
คน ในวันที่  30-31 มีนาคม 2559 เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียน  จัด
กิจกรรมอ าลาโรงเรียน และมอบเอกสารในการจบการศึกษาขั้นต้น  
 กิจกรรมลูกเสือ เสียค่าบ ารุงลูกเสือส ารอง และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ให้กับทุกคนให้กับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  สระแก้ว เขต  1 จัดกิจกรรมอยู่ค่ายกลางวันลูกเสือส ารองและลูกเสือสามัญ  ให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 จ านวน 2 วันและ 1 คืน  จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญร่วมกับ
โรงเรียนในเครือข่าย ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3 วัน 2 คืน  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน
อนุบาลคลองหาด ในวันที่ 3-5 มีนาคม 2559  
 
ปัญหาและอุปสรรค์ 

1. จากการเยี่ยมบ้านของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ทราบถึงความเป็นอยู่
ของนักเรียน  มีนักเรียนที่ขาดแคลน และไม่ได้อยู่กับบิดามารดา อยู่กับปูย่าตายาย และบุคคลอื่น  

2. นักเรียนห่างไกลกับโรงเรียนมีจ านวนมาก 
3. กิจกรรมการอยู่ค่ายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดใกล้กับวันสอบของนักเรียนท าให้มี

อุปสรรคในการท าคะแนนและหลักฐานเอกสารการจบการศึกษาของนักเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
1. นักเรียนที่ขาดแคลนต้องจัดหาทุนการศึกษาให้ 
2. ควรจัดโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 

1  เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
           2  เพื่อให้นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
วิธีด าเนินการ 
  1. ท าท่ีปลูกพืชผัก 
      - ท าแปลงปลูกผัก 
      - ท าค้างปลูกพืชไม้เลื้อย   

2. ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
       - กากน้ าตาล 
       - จุลินทรีย ์
  3. ปลูกผักปลอดสารพิษ 
       - ปลูกข่า 
       - ปลูกตะไคร้ 
       - ปลูกผัก 
       - ปลูกกล้วย 
       - ปลูกมะนาว 
      - ปลูกข้าวโพด 
       - ปลูกพริก 
      - ปลูกมะเขือ 
   - ปลูกมันเทศ         
   - ป้ายชื่อต้นไม้ ป้ายฐานการเรียนรู้ 
       - ปลูกไม้ประดับ 
   - ปลูกไม้ผล      
 
4. ปรับปรุงบรรยากาศสวนเศรษฐกิจพอเพียง 
  ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนมีแปลปลูกผักท่ีได้มาตรฐาน มีค้างส าหรับไม้เลื้อยและให้ร่มเงาส าหรับเพาะช าไม้ 
ดอกไม้ประดับเพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

2. นักเรียนได้ฝึกท าปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพและน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ 
เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตได้ 

3. นักเรียนได้ปลูกผักปลอดสารพิษ พืชผักสวนครัว ปลูกข่า ปลูกตะไคร้ ปลูกผัก ปลูกมะนาว  
ปลูกกล้วย ปลูกข้าวโพด ปลูกพริก ปลูกมะเขือ ปลูกมันเทศ ท าให้นักเรียนสามารถน าไปประกอบอาหารที่บ้าน พืชผัก 
ผลไม้บางชนิดน าไปประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เช่น การน ากล้วยท าขนมกล้วยบวชชี มัน
เทศต้มน้ าตาล ข้าวโพกต้ม มันเทศต้ม เป็นต้น 

4. โรงเรียนมีป้ายชื่อต้นไท้ มีไม้ผลต่างๆ เช่น มะม่วง ขนุน เงาะ ทุเรียน ส้มเขียวหวาน 
 ลองกอง หม่อน มังคุด ล าไย มะยงชิด ฯลฯ และมีไม้ประดับ เช่น โกสน เพ่ือไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 



 
 

ปัญหาอุปสรรค      - 
ข้อเสนอแนะ           ควรมีการจัดท าโครงการนี้ต่อไป 

 
รูปภาพโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ ส่งเสริมการออม 
วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อสร้างนิสัยการออมทรัพย์ให้กับนักเรียน 
 2.  เพ่ือนักเรียนจะได้ดอกเบี้ยกับธนาคาร 
 3.  เพ่ือสนองนโยบายของโรงเรียนเรื่องการออมของนักเรียน 

วิธีด าเนินงาน 
       1. กิจกรรมออมทรัพย์ 
      2. นักเรียนน าเงินฝากครูประจ าชั้นทุกวันทุกคน 
       3. ครูประจ าชั้นรวบรวมส่งฝากธนาคาร ธกส. ทุกสิ้นเดือน 
       4. ครูประจ าชั้นจะเป็นผู้เก็บรักษาสมุดเงินฝากของนักเรียนทุกคน 
ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมออมทรัพย์ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  นักเรียนน าเงินฝากครู
ประจ าชั้นทุกวันทุกคน  ครูประจ าชั้นรวบรวมส่งฝากธนาคาร ธกส. ทุกสิ้นเดือน นักเรียนฝากเงินร้อยละ 95  
ครูประจ าชั้นจะเป็นผู้เก็บรักษาสมุดเงินฝากของนักเรียนทุกคน 
ปัญหาและอุปสรรค   

นักเรียนยังไม่ได้ฝากเงิน 100 %  
ข้อเสนอแนะ 
 ควรให้นักเรียนฝากเงิน 100  %         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ พัฒนาสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถแสดงออกทางด้านศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์ อย่างอิสระ   

 2. เพ่ือนักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน 
 3.  เพื่อนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสูงขึ้น 

วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
ด าเนินงานตามโครงการ  
          1.  จัดซื้อชุดนาฏศิลป์ 
          2. ฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ  
          3. น านักเรียนเข้าร่วมการแสดงในวันส าคัญภายในและภายนอกรวมถึงหน่วยงานอ่ืนที่ขอความอนุเคราะห์            
 4.  ติดตามประเมินผล 
 5.  สรุปรายงานผลตามโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
 เพ่ือส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีนาฏศิลป์ ให้กับนักเรียน เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี นาฏศิลป์ 
นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้ นักเรียนมีพัฒนาการด้านนาฏศิลป์เพ่ิมมากข้ึน นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมชมรม
นาฏศิลป์เพ่ิมมากขึ้น ในโครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้บริการและการจัดกิจกรรม               
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง มีความกล้าแสดงออก                    
มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการนักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถแสดงออกทางด้านศิลปะและดนตรี
นาฏศิลป์ อย่างอิสระ สามารถร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะสูงขึ้น  ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลคลองหาด จึงจัดตั้งโครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์   เพ่ือให้
นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวิชานาฏศิลป์ไทย ในการ
ช่วยกันอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์อันสูงค่าให้เป็นศิลปะวัฒนธรรมประจ าชาติ อันสูงค่าคู่ชาติไทย
สืบต่อไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
 โครงการนี้ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากชุดอุปกรณ์นาฏศิลป์ไม่มีขายในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ต้องเดินทาง
ไปซื้อที่กรุงเทพฯ จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ อาหารกลางวัน 

วัตถุประสงค์ 
       2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนทุกวัน 
       2.2  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันและลดปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียน 
วิธีการด าเนินงาน 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณะครูเพ่ือร่วมวางแผนด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

  3.1  จ้างเหมาแม่ครัว ภาคเรียนที่1 (งวด 50 วันแรก) ปีการศึกษา2561 
    ( จ านวน 335 คน x คนละ 20 บาท x 50  วัน ) 
  3.2  จ้างเหมาแม่ครัว ภาคเรียนที่1 (งวด 50 วันหลัง) ปีการศึกษา2561 
    ( จ านวน 335 คน x คนละ 20 บาท x 50  วัน ) 
    3.3  จ้างเหมาแม่ครัว ภาคเรียนที่2 (งวด 50 วันแรก) ปีการศึกษา2561  
   ( จ านวน 342 คน x คนละ 20บาท x 50  วัน ) 
    3.4  จ้างเหมาแม่ครัว ภาคเรียนที่2 (งวด 50 วันหลัง) ปีการศึกษา2561  
   ( จ านวน 366 คน x คนละ 20บาท x 50  วัน ) 
   
  ผลการด าเนินงาน 
 1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาล  คลองหาดได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดและถูกหลักโภชนาการ 
  2.  นักเรียนโรงเรียนอนุบาล  คลองหาดได้รับประทานอาหาร   กลางวันครบทุกคนทุกวัน 
  3.  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใน  การประกอบอาหารเพียงพอ 
   
 
ปัญหา/อุปสรรค  
 - 
 
 ข้อเสนอแนะ 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

โครงการ       ส่งเสริมการสร้างนิสัยแห่งความดีคู่คุณธรรม จริยธรรม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และวันส าคัญของชาติ 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชน 
 3. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของนักเรียนให้มีจิตส านึกในการท าความดี 
 

วิธีการด าเนินงาน 

          กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 

          ขั้นวางแผน 

          ขั้นด าเนินงาน 
               - วันไหว้ครู 
               - วันแม่แห่งชาติ        
               -วันพ่อแห่งชาติ 
               -วันเด็กแห่งชาติ 
          
        กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

          ขั้นวางแผน 
          ขั้นด าเนินงาน 
              - นักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ที่วัดในวันส าคัญทางศาสนา 
              - การเวียนเทียนในวันส าคัญ 
              - การแห่เทียนพรรษา   
ผลการด าเนินงาน 

          นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาจิตใจ  และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความส านึกต่อหน้าที่ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละ การช่วยเหลือแบ่งปัน
เสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรม 
         นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
 
ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

ข้อเสนอแนะ 

 - 

 



 
 

1. โครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 
   2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบนโยบายของโรงเรยีนและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
  2.2   เพ่ือให้ผู้ปกครองและครูได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 2.3    เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ทราบนโยบายของโรงเรยีนและข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวของทางโรงเรียน 
 2.4   เพ่ือเป็นการเชื่อมความสมัพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน สร้างความผูกพันระหว่าง ผู้ปกครองและ
เด็ก 
 2.5   เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเผยแพร่ความรู้แก่ หน่วยงานอ่ื 
 2.6   เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกพูด และฟังภาษาอังกฤษจากเสียงตามสายเช้าก่อนเข้าเรียนและพักกลางวัน 
     3. วิธีด าเนินงาน          
           1.  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
                     2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
                     3.  ด าเนินงานตามโครงการ 
             3.1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
                      3.1.1  จัดสถานที่ในการประชุม 
                      3.1.2  จัดเตรียมน้ าดื่ม 
                      3.1.3  จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  บัญชลีงเวลาผู้ปกครอง บันทึกการประชุม 
             3.2 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                     3.2.1  จัดท าเอกสารวาระ  การประชุม บันทึกการประชุม 
                     3.2.2  จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม 
             3.3 กิจกรรมสนทนาศิษย์ลูก 
                    3.3.1  ผู้ปกครองพบครูประจ าชั้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
             3.4. กิจกรรมการให้บริการแก่ชุมชน 
                    3.4.1  การให้บริการสถานที่แก่หน่วยงานอ่ืน 
                    3.4.2  จัดบรกิารเผยแพร่ความรู้แก่หน่วยงานอื่น 
                    3.4.3  การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์แก่หน่วยงานอ่ืน 
             3.5 กิจกรรมชุมชน 
                   3.5.1  เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน งานพิธีต่างๆ  
                   3.5.2  เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ 
              3.6. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
                    3.6.1 จัดท าเอกสารแนะน าประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
                    3.6.2  พัฒนาระบบเสียงตามสายในโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน 
                    3.6.3  พัฒนาระบบสัญญาณการเปลี่ยนชั่วโมง 
                 3.6.4  เสียงตามสายนักเรียนอ่านข่าวภาคภาษาอังกฤษและเกร็ดความรู้เช้าก่อนเข้า
เรียนพักกลางวัน 



 
 

              3.7 นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
              3.8  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
         4. ผลการด าเนินงาน 
          ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน นักเรียน
ผู้ปกครองได้ทราบนโยบาย ครูได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทราบความเคลื่อนไหวของทาง
โรงเรียน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน สร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครองและเด็ก นักเรียน
ได้ฝึกฟัง พูดภาษาอังกฤษจากเสียงตามสาย 
 
        5. ข้อเสนอแนะ โครงการนี้ควรมีการด าเนินการต่อไป เพราะต้องปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้พร้อม
ใช้งาน และพัฒนาระบบสัญญาณการเปลี่ยนชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประชุมผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
นักเรียนได้ฝึกพูด และฟังภาษาอังกฤษจากเสียงตามสายเช้าก่อนเข้าเรียนและพักกลางวัน 

 

 
 

 
 



 
 

 

 โครงการ    ผลิตสื่อการเรียนรู้และจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์    
 1. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และวัสดุไว้ใช้ในการบริหารจัดการใน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 2. ติดตั้งสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและซ่อมแซมสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช ารุด และวัสดุเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ  
   2. ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังอาคาร 4 และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุดของอาคาร 3  

เชิงคุณภาพ 
  1. มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช ารุดส าหรับใช้ในโรงเรียนและ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการการใช้งานคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียน 
   2. อาคาร 4 อาคาร 3 อาคารอนุบาล และห้องพละ มีอินเทอร์เน็ตส าหรับใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการจัดกิจกรรมตามโครงการท าให้ นักเรียนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูผู้สอน การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นหาความรู้ต่าง ๆ และมีความสะดวกในการท างาน
เพราะมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ และการให้บริการของครูผู้สอนเอง นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซม
อินเทอร์เน็ตตามห้องเรียนต่าง ๆ รวมถึงการ เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
และใช้เป็นแหล่งค้นหาความรู้ให้กับนักเรียน ส่งผลให้บุคลากรได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี เพ่ือบริหารจัดการและ
เพ่ือการเรียนการสอนสืบค้นข้อมูลเพ่ือเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียมการสอบ O-net , Las , NT 
ผลการสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา กิจกรรมตามโครงการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้าง
ความพร้อมให้กับครู เพ่ือบริหารจัดการกับเวลาในการสอนและการท ากิจกรรมเสริมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน  
      
ปัญหาและอุปสรรค์      

- ไม่พบอุปสรรคในการด าเนินงาน   
 
ข้อเสนอแนะ  
 การใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์มีการช ารุดตามระยะเวลา และไม่เพียงพอต่อ
นักเรียน จะใช้ประมาณ 2-3 คนต่อเครื่อง กิจกรรมตามโครงการยังมีความเหมาะสมและมีความต้องการที่ใช้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินการภายในโรงเรียนต่อไป และการขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ อาคาร 5 
 



 
 

โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน 
  2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีลักษณะผู้น าผู้ตามที่ดี 

วิธีด าเนินการ 
1. กิจกรรมการท าความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

        - ก าหนดเขตรับผิดชอบการท าความสะอาด 
       - ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละเขต 
        - จัดท าแผนผังบริเวณท าความสะอาดของเขตต่าง ๆ  
       - ปฏิบัติงานตามเขตทุกวัน  
       - จัดซื้อ /จัดหาอุปกรณ์ 
       - ดูแลทรัพย์สินของส่วนรวม 

          - บ าเพ็ญประโยชน์ 
2. กิจกรรมสภานักเรียน 

       - เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
       - จัดท าสัญลักษณ์ประจ าตัวประธานและคณะกรรมการนักเรียน 
  ผลการด าเนินงาน 
  นักเรียนมีความรู้ตามระบอบประชาธิปไตย เป็นคนดีของสังคม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัยของโรงเรียน ท างานเป็นกลุ่ม  และมีความรับผิดชอบสูง  
 
ปัญหาอุปสรรค      
 - 
ข้อเสนอแนะ           ควรมีการจัดท าโครงการนี้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รูปภาพโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย 
วัตถุประสงค์    
 
 1   เพ่ือให้เว็บไซด์ของโรงเรียน UP LOAD สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
  2   เพ่ือให้มีการจัดการบริการอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
เป้าหมาย 

1  เชิงปริมาณ 
 1.1  จัดซื้อพ้ืนที่ส าหรับ UP LOAD ข้อมูลของเว็บไซด์  ระยะเวลา 1 ปี 
 1.2  จัดซื้อค่าบริการอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 1 ปี   

 2 เชิงคุณภาพ 
2.1  เว็บไซด์ โรงเรียน www.akschool.ac.th  ใช้งานและ UP LOAD ภาพกิจกรรมและ

ข้อมูลต่าง ๆของโรงเรียนได้ 
2.2 การให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนสามารถใช้งานได้ปกติ   
 

ผลการด าเนินงาน  
 จากการจัดกิจกรรมตามโครงการท าให้ใช้อินเทอร์เน็ตภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และตาม
อาคารเรียน สามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ นอกจากนี้มีการปรับระบบการเข้าใจงาน
อินเทอร์เน็ตโดยใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพ่ือยืนยันตัวตนในการใช้งาน ทั้งครู และนักเรียน เพ่ือตรวจสอบการ
เข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซด์ของโรงเรียนมีพ้ืนที่ในการ up Load ข้อมูลให้สามารถประชาสัมพันธ์เว็บ
ไซด์ของโรงเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นระยะเวลา 1 ปี จากผลการด าเนินงานส่งผลต่อครูในโรงเรียนที่ใช้
สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย และ ครูผู้สอนผู้รับผิดชอบด้าน ICT เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ฝึกทักษะครบทุกคน 
 
ปัญหาและอุปสรรค์ 

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ 
 
ข้อเสนอแนะ  
          - การจัดท าโครงการครั้งต่อไป คือการด าเนินการขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการให้บริการ และเพ่ิม
ความเร็วอินเทอร์เน็ต อาจจะต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติมในการด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

งานปฐมวัย 
 
1.  โครงการ  สนุกกับภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้เด็กได้มีพ้ืนฐานในการเรียนภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 
 2.2 เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจในตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษ  

2.3 เพ่ือฝึกเด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 2.4 เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวัย 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 3.1 ขออนุมัติโครงการ 
 3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3.4 ด าเนินตามโครงการ 
  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
 4.  ผลการด าเนินงาน 

- ไม่ได้ด าเนินงาน 
5.   ปัญหา/อุปสรรค 
  - เนื่องจากแต่ละห้องเรียนมีการจัดท าสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอแล้ว 
6.   ข้อเสนอแนะ 
  -  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.  โครงการ    ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนส าหรับปฐมวัย 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดท าแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีบรรยากาศ 
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 
 2.2 เพ่ือให้มีสถานที่เหมาะต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 3.1 ขออนุมัติโครงการ 
 3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3.4 ด าเนินตามโครงการ 
  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
4.  ผลการด าเนินงาน 

- ไม่ได้ด าเนินงาน 
5.   ปัญหา/อุปสรรค 
  - มีปัญหาเรื่องการเลือกซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เนื่องจาก วัสดุ อุปกรณ์ในพ้ืนที่มีราคาสูง 
6.   ข้อเสนอแนะ 
  -  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ พัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบมีเอกสารหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามนโยบายและมาตรฐานชาติ มี
เอกสารทางวิชาการท่ีครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เช่นการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปรับปรุงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีสื่อ นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือให้ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเอ้ือต่อการ
เรียนรู้กับเด็ก และมีบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม เป็นระเบียบเอ้ือต่อผู้มาใช้บริการตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
ของโรงเรียนต่าง ๆ 
 3. เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
เป้าหมาย 

จัดปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรภาษาต่างประเทศระดับปฐมวัย และเอกสารทาง
วิชาการที่ครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  จัดนิทรรศการ เอกสาร  แผ่นพับ 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จัดให้บริการการยืมสื่อ หนังสือ เอกสาร ทางวิชาการแก่ครูผู้สอน 
ครูพ่ีเลี้ยงและผู้ปกครอง  จัดหาสื่อ นวัตกรรม และวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือจัดเก็บเอกสารทางวิชาการให้มีความ
เรียบร้อยสวยงาม  จัดกิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับเด็กปฐมวัย จัดท าเอกสารรายงานพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และตกแต่งศูนย์เด็กปฐมวัยทั้งภายใน และภายนอกให้มีบรรยากาศสวยงาม
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนเกิดความประทับใจต่อผู้ที่มาศึกษาดูงาน 
 
ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ มีหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามนโยบายและมาตรฐานชาติ  มี
เอกสารทางวิชาการที่ครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  เช่นการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ปรับปรุงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีมาตรฐานปฐมวัยและค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา  มีเอกสารพัฒนาการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับปฐมวัย  มีสื่อ นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  

ส่งผลให้การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามวัย มีศักยภาพในการเรียนต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  จึงควรด าเนินการโครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบในปีต่อไป 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
         - 
 
 
 
 



 
 

ประชุมให้ความรูด้้านการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัย 
 

 
 
 

 
จัดท าหลักสตูร และมาตรฐานปฐมวัย 

   
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ   ส่งเสริมศักยภาพด้านวิทย์-คณิต ส าหรับเด็กปฐมวัย 
วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้เด็กสังเกต ค้นคว้า ทดลอง เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง 
 2.2 เพ่ือให้เด็กบอกและเปรียบเทียบ ทิศทาง ต าแหน่ง ขนาด ระยะทาง จ านวน ปริมาณ น้ าหนัก 
ส่วนสูง การกะประมาณ และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
 2.3 เพ่ือให้เด็กบอกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเองที่รู้จัก และน าความรู้ ทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2.4 เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียนรู้ และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย 
วิธีการด าเนินงาน 

3.1. ขออนุมัติโครงการ 
3.2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.4. ด าเนินงานตามโครงการ 

- จัดกิจกรรมสนุกกับวิทยาศาสตร์ จัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

       - จัดท าโครงงานประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงนมโรงเรียน จัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ 
ผลการด าเนินงาน 
  - เด็กปฐมวัยได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  มีผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเด็ก ได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียนรู้พร้อมกับค้นคว้าหาค าตอบด้วย
ตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  - เด็กปฐมวัยสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงนมได้ และสามารถลดขยะจากถุงพลาสติกได้อีก
ด้วย 
ปัญหา/อุปสรรค 
  -   
 ข้อเสนอแนะ 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย            
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546  ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทุก
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทั้งนี้สาระการเรียนรู้ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการที่ส าคัญ และจ าเป็นส าหรับเด็ก เช่น 
ทักษะการเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อเล็กอย่างคล่องแคล่ว ทักษะทาง
สังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน เป็นต้น รวมทั้งการจัดประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาได้แก่การคิด การ
สื่อสาร การสังเกต การส ารวจ การจ าแนก การเปรียบเทียบ จ านวน  มิติสัมพันธ์  เป็นต้น ซึ่งควรส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้เด็กริเริ่มท ากิจกรรมอย่างอิสระ สนับสนุนให้เด็กมีโอกาสคิด และตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
มีการแสดงความชื่นชม เมื่อเด็กปฏิบัติตามข้อตกลง  ครูก็ให้ก าลังใจ และช่วยเหลือเด็กท่ียังไม่สามารถปฏิบัติได้  
ให้ทบทวนสิ่งที่เด็กได้กระท าโดยการถามหรือชมเชย การได้พูดคุยสนทนา การเล่นหรือการท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มล้วนเป็นประสบการณ์ที่เด็กสามารถซึมซับและเรียนรู้ได้จากการจัดประสบการณ์หลายวิธี  เช่น การแสดง
บทบาทสมมุติ การท างานเป็นกลุ่ม การเล่นเกม  การแสดงละครต่าง ๆ หรือ การเล่านิทาน เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย จึงควรส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหม าะสม 
เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ด้านภาษา เพราะภาษาเป็น
เครื่องมือในการแสดงออกของความคิด จินตนาการ  การบอก การแสดงความรู้สึก ความต้อง การอ่าน การ
เขียน ภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ การใช้ภาษาตามวัยของตนในการแสดงความรู้สึก นึกคิด และความต้องการ  มี
โอกาสคิดสร้างสรรค์ ในเนื้อเรื่องต่าง ๆ จากประสบการณ์ที่ได้พบเห็น หรือในนิทาน อันเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
และฝึกนิสัยรักการอ่าน รู้จักพัฒนาตนเอง  

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้เต็มตาม
ศักยภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1  จึงได้จัดท าโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย นี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องช่วย
ในการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมพัฒนาการเด็กท้ัง  4  ด้าน 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพ่ือให้เด็กได้มีผลงานสร้างสรรค์ แปลกใหม่ หลากหลายตามความคิดของตนเอง 
2.2  เพ่ือให้เด็กได้แสดงออกถึงลักษณะของผู้น าผู้ตามที่ดี การกล้าแสดงออกในการเล่าเรื่อง 

ตามความคิดจินตนาการของตนเอง และกิจกรรมเคลื่อนไหวได้ตามเพลงและจังหวะ 
2.3  เพ่ือให้เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กในการเคลื่อนไหว อย่างคล่องแคล่ว 
2.4  เพ่ือให้เด็กสังเกต  จ าแนก และบอกความรู้สึกที่ได้รับจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ 
2.5  เพ่ือให้เด็กบอกสภาพภายในภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบุคคลและสิ่งต่าง ๆได้ 
2.6  เพ่ือให้เด็กบอก เปรียบเทียบ ทิศทาง ต าแหน่ง ขนาด ระยะทาง จ านวน  ปริมาณ น้ าหนัก  

ส่วนสูง การกะประมาณ และความสัมพันธ์ของภาพกับเงาได้ 
2.7  เพ่ือให้เด็กบอกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเองที่รู้จักและน าความรู้ ทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.8  เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียนรู้และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย 
 
 



 
 

3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ  
    3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 จัดกิจกรรมเสริมก าลังใจ 
3.1.2 จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
3.1.3 จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์พัฒนากล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อใหญ่ 
3.1.4 จัดกิจกรรมประสาทสัมผัสทั้ง 5 
3.1.5 จัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
3.1.6 จัดกิจกรรมบทบาทสมมุติ 
3.1.7 จัดกิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
3.1.8 จัดกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่น 
3.1.9 จัดกิจกรรมยุวชนคนเก่ง 
3.1.10 จัดกิจกรรมสนุกกับการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะประกอบเพลง / ดนตรี     

  3.2  เชิงคุณภาพ 
        เด็กปฐมวัย ร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีผลงานศิลปะคนละ 3 ชิ้นและกลุ่มละ 1   
ชิ้น รวมถึงมีผลงานตามกิจกรรมและหน่วยการเรียนรู้ได้ตามที่ก าหนดทุกกิจกรรม 
 

     4.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ/กิจกรรม    
         ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 
 
     5.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการโครงการ/กจิกรรม  

1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
5. ประเมินผล 
 

      6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 เด็กปฐมวัยทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  แสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์  มี
จินตนาการท่ีหลากหลาย ชื่นชมผลงานของตนเองและของผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มีภาวะเป็นผู้น าเป็นผู้ตามที่ดี 
ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย  เล่นและท างานร่วมกับเพ่ือนได้อย่างมีความสุ ข รู้จักการสังเกต
สภาพแวดล้อม สิ่งที่อยู่รอบ ๆ    บอกลักษณะของสิ่งที่พบเห็นได้ดี บอกมิติสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ได้  
      เด็กปฐมวัยทุกคนมีผลงานศิลปะคนละ 3 ชิ้น และ กลุ่มละ 1 ชิ้น และสามารถเล่นเครื่องเล่นสนาม และ
ตัด ฉีก ปะ ติดภาพได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมกับวัย  มีผลงาน ตัด ฉีก ตัด ปะภาพ  อย่างน้อยหน่วย 
การเรียนรู้ละ 1 ชิ้น มีความสามารถเล่านิทาน    ร้องเพลง เต้น และเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ได้ทุกคน  ได้รับ
รางวัลในการแข่งขันต่าง ๆ อย่างน้อย 1 กิจกรรม และมีผลงานโครงงานคนละ 1 เล่ม มีความรับผิดชอบในการ
เก็บของเล่นและของใช้ต่าง ๆ ของตนเองเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยทั้งอยู่ที่โรงเรียนและที่บ้าน 
 

 



 
 

7.  งบประมาณ   
 7.1 เงินงบประมาณ 5,000 บาท 
 
8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
 8.1 นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ได้แสดงออกการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี มีความคิดรวบยอดใน
สิ่งที่เรียนรู้และแก้ปัญหาได้เหมาะสม 
 8.2  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว 
 8.3  นักเรียนบอก เปรียบเทียบ ทิศทาง ต าแหน่ง ขนาด ระยะทาง จ านวน ปริมาณ 
 
9. ปัญหาอุปสรรค  
 วัสดุ อุปกรณ์บางอย่างเป็นวัสดุราคาแพง  เช่น ดินน้ ามัน ซึ่งเด็กจะต้องซ้อมและไม่สามารถน ามาใช้
ใหม่ได้ ท าให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริง 
 
10. ข้อเสนอแนะ  
 ควรให้มีการด าเนินโครงการนี้ต่อไป  และควรให้มีการจัดของบประมาณเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ บริหารและจัดการศึกษาสายชั้นปฐมวัย      
1.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้เป็นไปตาม จุดเน้น สพป. สระแก้ว เขต 1 ที่ 9 ว่า การจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน และการอยู่อาศัย 
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ข้อที่ 5 ว่า ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  ข้อ 7  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างชัดเจน ข้อ 9  เป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1.4  จัดสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 

   โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้ตระหนักถึงความส าคัญนี้  จึงได้จัดท าโครงการ บริหารและ จัด
การศึกษาสายชั้นปฐมวัย นี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์    

1.1 เพ่ือให้บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกห้องเรียนสวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

1.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ประจ าตัวเด็กที่หลากหลาย และเพียงพอ 
1.3 เพ่ือพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัย  
1.5 เพ่ือให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

  
3.  เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ   

3.1  เชิงปริมาณ 
   3.1.1  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 
   3.1.2  จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ประจ าตัวนักเรียน 
   3.1.3  ก ากับ ติดตาม นิเทศการสอนและสังเกตการจัดบรรยากาศในห้องเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ห้องเรียนปฐมวัย มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกห้องเรียน 
3.2.2 เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ประจ าตัวที่หลากหลาย 
3.2.3 ครูทุกคนได้รับการนิเทศ ก ากับติดตาม 
 

4.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ/กิจกรรม    
         ระหว่างวันที่  1 เมษายน 2561 -31 มีนาคม 2562 
 
5.  กิจกรรมด าเนินการ/วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนนิการโครงการ 
          1. ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

          3.1   กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ประจ าตัวเด็ก  
               3.2   กิจกรรมจัดบรรยากาศภายในและนอกห้องเรียน 



 
 

               3.3 จัดบรรยากาศในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน 
     4.  กิจกรรมการนิเทศภายในห้องเรียนระดับสายชั้นปฐมวัย 
               4.1  นิเทศห้องเรียนระดับสายชั้นปฐมวัย  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
6. ประเมินผล 
7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

6.  งบประมาณ จากแผนงานจัดการศึกษาปฐมวัย (โครงการบริหารและจัดการศึกษา สายชั้นปฐมวัย) 
 6.1 เงินงบประมาณ  30,000  บาท 
 
7.  ผลการด าเนินงาน 
 7.1 เด็กปฐมวัยมีสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ เอื้อต่อการเรียนรู้  
        7.2 มีสื่อ วัสดุ –อุปกรณ์และเครื่องใช้ประจ าตัวเด็กที่ทันสมัย หลากหลาย 
      7.3 ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.4 สภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรียน เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  
        7.5 สื่อ วัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องใช้อย่างเพียงพอเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
          7.6  ครูผู้สอนปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
          สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ สภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรียนปฐมวัยทุกห้องเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก เด็กทุกคนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเพียงพอ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถปฏิ บัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด   
 
9. ปัญหาอุปสรรค  
 วัสดุ อุปกรณ์ของใช้บางอย่างเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กาว กระดาษ สีเทียน ดินน้ ามัน ดินสอ สีไม้ 
ยางลบ กระดาษสี สีน้ า ใช้แล้วหมดไป ส่งผลให้วัสดุ อุปกรณ์ในส่วนนี้ไม่เพียงพอส าหรับใช้ตลอดปีการศึกษา  
 
10. ข้อเสนอแนะ  
 ควรให้มีการด าเนินโครงการนี้ต่อไป  และควรให้มีการจัดของบประมาณเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ คาราวานเสริมสร้างเด็ก 
วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือให้ศูนย์เด็กปฐมวยัต้นแบบเป็นพ่ีเลี้ยงหน่วยจัดคาราวานเสริมสร้างเด็กให้กับโรงเรียนในเครือข่าย 
 2 เพ่ือให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนมีความรู้  ความเข้าใจ  และเป็นผู้น าในการจัดคาราวานเสริมสร้างเด็ก
ในชุมชน 
 3 เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าความรู้จากคาราวาน
เสริมสร้างเด็กไปปฏิบัติได้ 

4  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทุกด้านเต็มศักยภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
วิธีด าเนินการ 
 จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 3.1 กิจกรรม ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
  - เชิญผู้ปกครองคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 
  - เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในด้านต่างๆ 
  - จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก และกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน  ให้กับ
ผู้ปกครอง โดยปฏิบัติกิจกรรมตามฐานความรู้ 
  - อภิปราย ซักถาม  เสนอแนะ  การจัดกิจกรรมให้กับลูกของผู้ปกครองแต่ละคน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการ  เนื่องจากโรงเรียนมีภาระงานมาก  จึงหาวันเวลาที่เหมาะสมในการ
ด าเนินโครงการไม่ได้ตามก าหนดระยะเวลา 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
   - 
ข้อเสนอแนะ 
   - 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ หนูน้อยคนดี 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักโทษของสิ่งเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จัก
ประหยัดการออม  รู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และมีความรักชาติ รักวัฒนธรรมไทย 
 
เป้าหมาย 

นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 100  มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  เหมาะสมตามวัย  ปฏิบัติตน ตามวัฒนธรรมไทย 
รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน แสดงออกถึงความรักชาติได้เหมาะสมกับวัย มีระเบียบวินัยใน
การด ารงชิตประจ าวัน มีความรับผิดชอบ รู้จักการออม มีความซื่อสัตย์ และรู้จักกาลเทศะ  มีสุขภาพร่างกายที่ดี  รัก
การออกก าลังกาย  รู้จักโทษของสิ่งเสพติด  และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด  

 
ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนระดับปฐมวัย  ร้อยละ 100  มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย  ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทย  มีความรักชาติ รักวัฒนธรรมไทย รักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความอ่อนน้อม  ถ่อมตน มีระเบียบวินัย 
มีเงินฝากออมทรัพย์ทุกวัน มีความซื่อสัตย์ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักการออม มีระเบียบวินัยในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลายปฏิบัติตนอยู่ร่วมในสังคมเป็นสมาชิกที่ดีทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีความสุข 
 นักเรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีทักษะการด ารงชี วิตอย่างมีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัจสุจริต รู้จักประหยัด มีความคิดสร้างสรรค์ รู้คุณค่าในตนเองมีศักยภาพพัฒนา
ตนเองต่อไปในระดับที่สูงข้ึน 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เวียนเทียน ใส่บาตร นั่งสมาธิ 
 
 

 
 
 

 
   
 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

โครงการพิเศษ 

โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีมารยาทการไหว้ที่ถูกต้องสวยงาม และส่งเสริมเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
 2. เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมงานประเพณีในท้องถิ่น 
 3. เพ่ือปรับปรุงอาคารให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม 
 
วิธีการด าเนินงาน 

         กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

             1.1 ขั้นวางแผน 
             1.2 ขั้นด าเนินงาน 
                     - กิจกรรมการไหว้      
                     - กิจกรรมน้องไหว้พ่ี 
                     - นักเรียนแต่งกายชุดไทยทุกวันอังคาร 
                     - กิจกรรมส่งเสริมการประกวดมารยาทไทย 
        กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 

            1.1 ขั้นวางแผน 
            1.2 ขั้นด าเนินงาน 
                   - ประเพณีลอยกระทง 
                   - ประเพณีศาลแม่ย่าซอม 
                   - ประเพณีงานชมพูหวาน 
                  - เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        
      กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
            3.1 ขั้นวางแผน 
            3.2 ขั้นด าเนินงาน 
                   -นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย 
                   - สวดมนต์ทุกวันศุกร์ประจ าวันสัปดาห์ 
                   - ตอบปัญหาธรรมก้าวหน้า 
                  - สอบธรรมสนามหลวงระดับนักธรรมตรี นักธรรมโท 
                  - ส่งเสริมการประกวดสวดมนต์สรภัญญะและสวดมนต์แปล 
                  - กิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันอังคารแรกของเดือน 
                  - กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม 
                  - กิจกรรมฝึกปฏิบัติพิธีกรสงฆ์ 
                  - นิมนต์พระสงฆ์มาอบรมธรรมในวันศุกร์ 
 



 
 

ผลการด าเนินงาน 
           นักเรียนมีมารยาทการไหว้ที่ถูกต้องสวยงาม  มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม แต่งกายชุดไทยทุกวันอังคาร 
มีความรักภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - 

ข้อเสนอแนะ 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ พัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนแกนน าเพื่อการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลคลองหาดทุกคน ด้านทักษะการพูดเพ่ือการสื่อสารและอธิบาย
ความหมายเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน         
 2.  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลคลองหาดทุกคน ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด
สื่อสาร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับชาวต่างชาติ 
 3.  เพื่อพัฒนานักเรียนแกนน าของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด จ านวน 40 คน ประกอบด้วย นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 จ านวนชั้นละ 8 คน เพื่อให้กล้าพูดสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 
 4.  เพื่อพัฒนานักเรียนแกนน าของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด จ านวน  40 คน ประกอบด้วย นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 จ านวนชั้นละ 8 คน เพ่ือพูดสื่อสารภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนและนักเรียนทั่วไป 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ขออนุมัติโครงการ 

2.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  3.  จัดกิจกรรมตามโครงการ  ได้แก่ 
                  - อบรมเชิงปฏิบัติการ Phonics ทักษะพ้ืนฐานการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้กับครูผู้สอน  
              - ก าหนดหลักสูตรและผลิตสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
              - อบรมเชิงปฏิบัติการ Phonics ทักษะพ้ืนฐานการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้กับนักเรียน 
   แกนน า  
              - ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
              - กิจกรรมเสียงตามสาย 
              - กิจกรรม CM ( Circle Meeting ) 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ครูผู้สอนทุกคนมีทักษะในการพูดเพ่ือการสื่อสาร และอธิบายความหมายเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดสื่อสาร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กับชาวต่างชาติ  ด้านการพัฒนานักเรียนแกนน าของโรงเรียน จ านวน 40 คน ประกอบด้วย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 จ านวนชั้นละ 8 คน เพื่อให้กล้าพูดสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ  พูด
สื่อสารภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนและนักเรียนทั่วไปได้อย่างคล่องแคล่ว 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ครูผู้สอนทุกคนพูดสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรูภ้าษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ มีประสิทธิภาพ และ
นักเรียนแกนน า กล้าพูดสื่อสาร สามารถตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างด ี 
 
 



 
 

โครงการ  พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 

2. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายกับครูชาวต่างชาติ 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิควิธีกับครูชาวต่างชาติ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น  
5. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความตื่นตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
วิธีการด าเนินงาน 

1. ติดต่อประสานงานกับองค์กร/เครือข่ายอาสาสมัครชาวต่างชาติ ( ครูวิชัย นนทการ )  
2. จัดท าหลักสูตร/ตารางสอน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนส าหรับครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ 
3. จัดเตรียมบ้านพักเพ่ืออยู่อาศัย เครื่องอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน ให้แก่ครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นกิจกรรมภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ

ประโยค  โดยครูต่างชาติ กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูประจ าชั้นทุกชั้นจะสอนร่วมกับครู
อาสาสมัครชาวต่างชาติ และกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร นักเรียนทุกคนจะได้ สื่อสารกับครู
อาสาสมัครชาวต่างชาติ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการด าเนินงาน 

 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาดทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้านทั้งการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน เพ่ือการสื่อสารจากครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ ซึ่งนักเรียนได้รับเทคนิควิธีการในการ
เรียนการสอนซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งยังเป็นการได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมกับครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ โดยไม่เก้อเขิน  

บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
ทั้งการรับประทานอาหาร การใช้ชีวิตประจ าวัน และประเพณีต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจใน
การพูดคุย สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นด้วย 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
ข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยครูอาสาสมัครชาวต่างชาตินี้ เป็นโครงการ  ที่
สามารถเพ่ิมศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูอาสาสมัคร ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การ
ออกเสียง การสนทนา จากครูอาสาสมัคร ท าให้พัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น และเป็นการช่วยให้
นักเรียนเกิดความคุ้นชิน ไม่เก้อเขิน ในการพูดภาษาอังกฤษ และน าไปสู่การติดต่อสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้เป็นอย่างดี  
 



 
 

โครงการ พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค ์

          1. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมของครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  

วิธีการด าเนินการ 

         1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
         2. ประชุมคณะกรรมการการวางแผนด าเนินงานด าเนินงาน 
         3. ด าเนินด าเนินงานตามโครงการ 
             3.1 จัดซื้อวัสดุ เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูทุกคน  
             3.2 จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้งานตามโครงการ 
         4. นิเทศ ติดตามและประเมินผลตามโครงการ 
         5. สรุปและรายงานผลโครงการ 

ผลจากการด าเนินงาน 

 จากการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  ท าให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  ได้จัดท าสื่อการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรม  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  เมื่อครูมีสื่อและนวัตกรรมไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนในชั้นเรียน  จะ
ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนมากขึ้นเพราะสื่อการเรียนการสอนจะเร้าความสนใจ ท าให้นักเรี ยน
กระตือรือร้นในเรื่องที่เรียนและมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น  สื่อการเรียนการสอนยังช่วยประหยัดเวลาเรียน  
โดยใช้เวลาน้อย  แต่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น  นอกจากนักเรียนสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง  เพราะท าให้นักเรียนเกิดทักษะ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและสื่อที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  ให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ปัญหาและอุปสรรค      
- ไม่พบอุปสรรคในการด าเนินงาน   

 
ข้อเสนอแนะ  
 การกิจกรรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  ยังมีความเหมาะสมและมีความต้องการที่
ใช้งบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินการภายในโรงเรียนต่อไป  
 

 

 

 



 
 

   ภาพประกอบการด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  ปีการศึกษา 2561 

      

      

      

           

 

 

 



 
 

จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ให้ครูทุกคนจัดท าสื่อการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรม 

      

 

      

 

      

จัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

      

 



 
 

 

      

 

      

 

      

สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมมาใช้ในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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