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ด้านบริหารจัดการ 
การบริหารวิชาการ 
1. โครงการ พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการคัดลายมือ 
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพื่อให๎โรงเรียนมีการก าหนดโครงการ/แผนงานหรือแผนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาสถานศึกษา
ต๎นแบบการคัดลายมือ 
 2.2 เพื่อให๎ครูภายในโรงเรียนท าหน๎าท่ีพัฒนาสถานศึกษาต๎นแบบการคัดลายมือ 
 2.3 เพื่อให๎ผ๎ูบริหาร ครูนักเรียนมีสํวนรํวมในโครงการการพัฒนาการคัดลายมือ  
 2.4 เพื่อให๎ผ๎ูบริหาร ครู นักเรียนได๎รับรางวัลจากส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาสระแก๎วเขต1 
 2.5 เพื่อให๎โรงเรียนอนุบาลคลองหาดเป็นสถานศึกษาต๎นแบบการคัดลายมือ 
          2.6 เพื่อให๎นักเรียนระดับช้ัน ป.1-ป.3 เละ ป.4-ป.5 ได๎มีพัฒนาการด๎านการอํานภาษาไทย ให๎มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
3. วิธีการด าเนินงาน    

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

   4.1 ท าคํูมือแบบคัดลายมือของครูของนักเรียน 
   4.2 กิจกรรมการประกวดคัดลายภายในโรงเรียนของครูและนักเรียนมอบเกียรติบัติ 
   4.3 กิจการรํวมประกวดคัดลายมือของครูและนักเรียนกับส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาสระแก๎วเขต1 
   4.4 ประเมินการคัดลายมือผ๎ูบริหารและครูรํวมประชุมและสรุปประเมินผลการคักลายมืออของครูและ

นักเรียน 
   4.5 ด าเนินการจัดท าเอกสารคํายการอํานส าหรับนักเรียนช้ันป.1-ป.3 จ านวน38เลํมและจัดท าเอกสารการ

อํานป.4-ป.5จ านวน12เลํม รวมท้ังส้ิน50เลํม 
5. ผลการด าเนินงาน 
              ก าลังด าเนินการ ในระหวํางวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
6. ปัญหาอุปสรรค์ 
         - 
7. ข๎อเสนอแนะ 
 - 
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โครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
วัตถุประสงค์ 

 1  เพื่อจัดท าแผนยกระดับการส่ือสารอําน เขียนรู๎เรื่อง 
2  เพื่อจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎  

            3  เพื่อจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET, NT , การสอบโดยใช๎ข๎อสอบ
กลาง 

4  เพื่อจัดท าแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาสํูมาตรฐานสากล 
วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าแผนยกระดับการส่ือสาร อําน เขียนรู๎เรื่อง 
      -  นักเรียนเข๎าคํายการอําน เขียนไมํคลํอง 
       - ทดสอบการอํานของ นักเรียน เดือนละ 1 ครั้ง 
  2. จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
  3. จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET, NT,การใช๎ข๎อสอบกลาง 
        - วิเคราะห์ตัวชี้วัดในหลักสูตร 
        - จัดท าคลังข๎อสอบ NT ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
        - จัดท าคลังข๎อสอบ O-NET ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จัดท าคลังข๎อสอบการใช๎ 
ข๎อสอบกลาง  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2,4,5 
        - เข๎าคํายวิชาการเตรียมความพร๎อมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 3 สอบ NT 
         - เข๎าคํายวิชาการเตรียมความพร๎อมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 สอบ     O-NET 
         - เข๎าคํายวิชาการเตรียมความพร๎อมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี  2,4,5     การใช๎
ข๎อสอบกลาง 

4. จัดท าแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาสํูมาตรฐานสากล 
         - English Camp  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
ผลการด าเนินงาน 

1. จากการน านักเรียน เข๎าคํายทักษะการอําน-การเขียน เตรียมความพร๎อมกํอนเปิดภาคเรียน 
 พบวํา นักเรียนท่ีอํานเขียนไมํคลํอง มีความพร๎อมและสามารถอํานเขียนได๎คลํองขึ้น มีความพร๎อมมากขึ้น สํงผลให๎การ
ทดสอบการอํานการเขียนในทุกระดับช้ันมีนักเรียนท่ีอํานเขียนไมํคลํองมีจ านวนลดน๎อยลงร๎อยละ 80 
 ขึ้นไป 
  2.โรงเรียนมีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทุกกลํุมสาระการเรียนรู ๎
  3. โรงเรียนมีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET, NT,การใช๎ข๎อสอบกลางและแผน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสํูมาตรฐานสากล English Camp  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี              4 – 6 
  4. นักเรียนได๎เข๎าคํายวิชาการเตรียมความพร๎อมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สอบ NT 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สอบ O-NET นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2,4,5  การใช๎ข๎อสอบกลางและคําย English 
Camp  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ท าให๎ผลการทดสอบ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวําระดับประเทศและระดับ
เขตพื้นท่ีทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
ปัญหาอุปสรรค      - 
ข้อเสนอแนะ           ควรมีการจัดท าโครงการนีตํ้อไป 
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รูปภาพโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมนวัตกรรมและวิจัย 
วัตถุประสงค์ 
 1   เพื่อให๎ครูมีความรู๎ความเข๎าใจในการท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2   เพื่อสํงเสริมให๎ครูสามารถใช๎การวิจัยในช้ันเรียนแก๎ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
3   เพื่อเผยแพรํผลงานวิจัยของครู  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  สํูสาธารณชนผ๎ูสนใจศึกษา 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  1  ครูโรงเรียนอนุบาลคลองหาดจัดท าวิจัย ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
2  ครูโรงเรียนอนุบาลคลองหาด มีผลงานวิจัยในช้ันเรียนสามารถเผยแพรํได๎ 
3  โรงเรียนจัดท าเอกสาร ส่ิงพิมพ์ แผํนพับ เว็บไซด์ เผยแพรํส าหรับผ๎ูสนใจศึกษา 
4  โรงเรียนเข๎ารํวมจัดนิทรรศการในโอกาสตําง ๆ  ท่ีหนํวยงานจัดขึ้น 

เชิงคุณภาพ 
1 ครูโรงเรียนอนุบาลคลองหาด มีผลงานวิจัยในช้ันเรียนสามารถเผยแพรํได๎ ร๎อยละ 80 
2 ครูโรงเรียนอนุบาลคลองหาด มีวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง ร๎อยละ 80 
3  โรงเรียนมีเอกสาร ส่ิงพิมพ์ แผํนพับ เว็บไซด์ เผยแพรํส าหรับผ๎ูสนใจศึกษา 
4  โรงเรียนได๎เข๎ารํวมจัดนิทรรศการในโอกาสตําง ๆ  ท่ีหนํวยงานจัดขึ้น 

วิธีการด าเนินงาน 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  ได๎ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เผยแพรํงานวิจัยสํูสาธารณชนตามรายละเอียด
ตํอไปนี้ 

1. จัดท าแผํนพับ  เอกสารส่ิงพิมพ์  เพื่อเผยแพรํผลงานแกํผ๎ูสนใจศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย 
2. จัดบริการเผยแพรํผลงานผํานเว็บไซต์หรืออินเตอร์เน็ต 
3. รํวมจัดนิทรรศการตามโอกาสตําง ๆ  ท่ีหนํวยงานจัดขึ้น 

 
ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได๎ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปี 2558 ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
ส าหรับการบริหารสํงเสริมพัฒนาครูจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเผยแพรํ งานวิจัยสํูสาธารณชน  ทาง
โรงเรียนได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสํงเสริมพัฒนาครูจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเผยแพรํ 
งานวิจัยสํูสาธารณชน  จัดท าแผํนพับ  เอกสารส่ิงพิมพ์  เผยแพรํผลงานวิจัยแกํคณะครู – บุคลากรท้ังในและนอกเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 จากผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังกลําว ท าให๎โรงเรียนมีผลงานด๎านการวิจัยในโรงเรียนของครูเผยแพรํ
แกํผ๎ูสนใจศึกษา ท้ังเว็บไซต์ แผํนพับ เอกสารส่ิงพิมพ์ ร๎อยละ 80 ตลอดจนครูมีทักษะความรู๎ความเข๎าใจในการจัดท า
งานวิจัยในช้ันเรียน ร๎อยละ 80  
ปัญหาและอุปสรรค 
 ครูโรงเรียนอนุบาลคลองหาดสํวนหนึ่ง ยังมีทักษะความรู๎ความเข๎าใจในการจัดท างานวิจัยในช้ันเรียนคํอนข๎าง
น๎อย 
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ข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  ควรเน๎นการก ากับ  ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ  เพื่อท่ีโรงเรียนจะได๎น าข๎อมูลและผลการประเมินไปใช๎ในการตัดสินใจพัฒนา จัดสรรงบประมาณ รวมท้ัง
แนวทางในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 และเห็นควรจัดท าโครงการนี้ตํอไป เนื่องจาก
ครูสํวนหนึ่งยังมีทักษะความรู๎ความเข๎าใจในการจัดท างานวิจัยในช้ันเรียนคํอนข๎างน๎อย 
 

ภาพกิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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โครงการ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะท างานเป็นกลํุม 
2. เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะ  การคิดวิเคราะห์  คิดสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ และคิดไตรํตรอง 
3. เพื่อให๎นักเรียนมีความรึความเข๎าใจในการท าโครงงาน 

 
วิธีการด าเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตํงต้ังคณะกรรมการ 
3. การจัดกิจกรรมตามโครงการ 

3.1  ให๎ความรู๎ในการจัดท าโครงงาน 
3.2  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าโครงงานในกลํุมสาระการเรียนรู๎  9  กลํุมสาระการเรียนรู๎ และระดับช้ัน

อนุบาล 
3.3  จัดท าโครงงาน 

 
ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นกลํุม  มีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร๎างสรรค์  คิดอยํางมี
วิจารณญาณ และคิดไตรํตรอง  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการท าโครงงานเพิ่มมากขึ้น 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
           คําวัสดุในการซื้ออุปกรณ์ในการจัดท าโครงงาน กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  ไมํเพียงพอใน 
การท าโครงงานในแตํละชํวงช้ัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการท าโครงการสํงเสริมการเรียนรู๎แบบโครงงาน ให๎มีประสิทธิภาพทางการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น  
 และปรับปรุงตามความเหมาะสมตํอไป  
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โครงการ  พัฒนาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้ครูน าแบบบันทึกปพ.4 , ปพ.5, ปพ.6 , ปพ.8, ปพ.9  มาใช้ได้อย่างถูกต้อง 
          ๒. เพื่อให้ครูสามารถน าเครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มอีกเพิ่มเติมอีก 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้มาใช้ในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
          3. เพือ่ให้คณะครูมีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลอย่างเพียงพอ 
          4. เพื่อด าเนินการจัดการเครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 , 4 และ 5 
 
วิธีการด าเนินการ 

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

เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพิ่มอีกเพิ่มเติมอีก 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้มาใช้ในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาวัสดุ
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลอย่างเพียงพอ จัดการเครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 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 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มอีกเพิ่มเติม
อีก 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้มาใช้ในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวัดและ
ประเมินผลอย่างเพียงพอ จัดการเครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 2 , 4 และ 5 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี   
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการ นิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให๎ครูมีสํวนรํวมในการนิเทศภายในอยํางเป็นระบบ  และตํอเนื่อง 
 2.  เพื่อให๎ครูมีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 

 3.  เพื่อให๎นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู๎  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
วิธีการด าเนินการ 

  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
  3.  จัดกิจกรรมตามโครงการ 

  3.1  กิจกรรมชํวยเหลือครูโดยตรง                             
           1)  เย่ียมช้ันเรียน 
           2)  สังเกตการสอน      
           3)  การให๎ค าปรึกษา  แนะน า 
    3.2  กิจกรรมการให๎บริการทางวิชาการและสํงเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 
           1)  การสํงครูรับการอบรมและขยายผล 
           2)  การสัมภาษณ์/การสัมมนา / ระดมสมอง 
           3)  จัดอบรมการวัดและประเมินผล     
           4)  จัดอบรมการออกแบบและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
    3.3  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและวิจัยในช้ันเรียน 
           1)  การวิเคราะห์/การใช๎หลักสูตรและการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎            
           2)  ก ากับ ติดตาม ชํวยเหลือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
    3.4  กิจกรรมพัฒนาทักษะการท างานกลํุม                          
            1)  ศึกษาดูงานและเผยแพรํผลงาน       
            2)  จัดหาคํูมือ ส่ือ เอกสารและแลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกัน 
            3)  ให๎เกียรติบัตรยกยํองผ๎ูมีคุณสมบัติเป็นผ๎ูน ากลํุม 
   3.5  กิจกรรมการนิเทศภายในและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
            1)  การจัดท าแผนนิเทศภายใน และแผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม ฯ 
            2)  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 4. ประเมินผล 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
           โรงเรียนจัดกิจกรรมการให๎บริการทางวิชาการ  ชํวยเหลือครูโดยตรง  สํงเสริมประสบการณ์วิชาชีพ    การวิจัย
ในช้ันเรียน  ครูได๎เข๎ารับการอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาหลักสูตร  และ มีทักษะในการท างานกลํุม  ครูมี
สํวนรํวมในการนิเทศภายในอยํางเป็นระบบ และตํอเนื่อง   มีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู๎  สํงผลให๎มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ การทดสอบระดับชาติ O – NET  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
และ NT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  คะแนนเฉล่ียสูงกวําระดับเขตพื้นท่ี  และระดับประเทศทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎   
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ปัญหาและอุปสรรค 
   - 
ข้อเสนอแนะ 
 โรงเรียนควรด าเนินการนิเทศภายในตามโครงการอยํางตํอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการ นิทรรศการและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
วัตถุประสงค์ 
  1   เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับอ าเภอ  
ระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับประเทศ                  
      2. เพื่อให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ในการแขํงขันความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลํุมสาระ 
การเรียนรู ๎
           3   เพื่อจัดแสดงผลงานของครู และนักเรียนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
วิธีด าเนินการ 

   1. จัดนิทรรศการ               
        - ผลงานครู / ผลงานนักเรียน 
  2. ฝึกนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  3. ฝึกนักเรียนระดับปฐมวัยเพื่อสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  4. สํงเสริมการแขํงขันความเป็นทางวิชาการระดับเขตพื้นท่ี ระดับภาคและระดับประเทศ 
       - การแขํงขันวิชาการระดับปฐมวัย 
           - การแขํงขันวิชาการระดับประถมศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

1. จากการสํงนักเรียนท้ังในระดับปฐมวัยและในระดับประถมศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ จ านวนท้ังส้ิน 48 รายการ ได๎รับรางวัล เป็นตัวแทนไปแขํงขัน
ระดับประเทศ จ านวน 3 รายการ รางวัลเหรียญทอง จ านวน 20 รายการ รางวัลเหรียญเงิน จ านวน 6 รายการ รางวัล
เหรียญทองแดง จ านวน 9 รายการและรางวัลเข๎ารํวมการแขํงขัน จ านวน 10 รายการ 

2. จากการได๎เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขันระดับประเทศในงาน 
ศิลปหัตถกรรม จ านวน 3 รายการ ได๎รับรางวัล เหรียญทอง จ านวน 3 รายการ 
ปัญหาอุปสรรค      - 
ข้อเสนอแนะ           ควรมีการจัดท าโครงการนีตํ้อไป 
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รูปภาพนิทรรศการและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
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โครงการ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด 
วัตถุประสงค์ 
               1 เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นกลํุมเป็นทีม 
          2.2 เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการท าโครงงาน 
          2.3 เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ และคิด
ไตรํตรอง 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตํงต้ังคณะกรรมการ 
3.การจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 3.1 .ให๎ความรู๎ในการจัดท าโครงงาน 
 3.2 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์  ท าโครงงานในกลํุมสาระการเรียนรู๎ 9 กลํุมสาระการเรียนรู๎และระดับช้ัน

อนุบาล 
      3.3 จัดท าโครงงาน 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงามตามโครงการสํงเสริมทักษะการเรียนรู๎สํูกระบวนการคิดตามท่ีได๎จัดท าขึ้นนั้นนักเรียนมี
ทักษะการท างานเป็นกลํุม มีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ และคิด
ไตรํตรอง  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการท าโครงงานและท างานเป็นกลํุมได๎อยํางมีความสุขเพิ่มมากขึ้น   
 
ปัญหา/อุปสรรค  
 - คําวัสดุในการซื้ออุปกรณ์ในการจัดท าโครงงาน ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ไมํเพียงพอในการท าโครงงานในแตํละ
ชํวงช้ัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการท าโครงการสํงเสริมการเรียนรู๎แบบโครงงาน ให๎มีประสิทธิภาพทางการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้นและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสมตํอไป 
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โครงการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
วัตถุประสงค์   

1 เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         2 เพื่อจัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 
         3  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาและด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
         4  เพื่อให๎มีการประเมิน  ตรวจสอบ  และทบทวนคุณภาพการศึกษา 
         5  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าระบบบริหารและข๎อมูลสารสนเทศ 
       - ค าส่ังมอบหมายงาน 
        - โครงสร๎างการบริหารงาน 
        - ปฏิทินปฏิบัติงาน 
         - ข๎อมูลสารสนเทศ 
         - แผนนิเทศภายใน 
         - แผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

      - มาตรฐานและคําเป้าหมาย  
     2.  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

3. ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
                     4. รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
       
ผลการด าเนินงาน 

          โรงเรียนมีการด าเนินการระบบประกนัคุณภาพภายใน ครบท้ัง ๘ องค์ประกอบ ท าให๎โรงเรียนมี
มาตรฐานและคําเป้าหมายของโรงเรียน  มีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันทั้งในรูปของเอกสารและ 
คอมพิวเตอร์  มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  แผนนิเทศภายใน แผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม รายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี  ประเมินตรวจสอบ  และทบทวนคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง   ซึ่ง
เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ปัญหาอุปสรรค      - 
ข้อเสนอแนะ           ควรมีการจัดท าโครงการนีตํ้อไป 
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รูปภาพโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
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  โครงการ    พัฒนาทักษะการสื่อสารอ่านเขียนรู้เร่ือง 
 วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให๎นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  อํานคลํองและเขียนคลํองได๎ถูกต๎อง 
2.2 เพื่อให๎นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6 ทํองอาขยานและสูตรคูณ คลํองได๎ถูกต๎อง 

  วิธีการด าเนินงาน 
3.1  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอําน 

             3.1.1  ฝึกอํานออกเสียงสระและพยัญชนะท่ีมีปัญหา 
             3.1.2  ฝึกอํานแจกลูกค า 
             3.1.3  ฝึกอํานสะกดค ายาก 
             3.1.4  ฝึกอํานค าพื้นฐาน 
      3.2  กิจกรรมทํองอาขยานและทํองสูตรคูณ 
             3.2.1  ฝึกทํองอาขยานและทํองสูตรคูณตอนเช๎าและกํอนกลับบ๎านตอนเย็นทุก ๆ วัน 
      3.3  กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียน 
             3.3.1  ฝึกคัดลายมือ 
             3.3.2  ฝึกเขียนแจกลูกค า 
             3.3.3  ฝึกเขียนสะกดค ายาก 
             3.3.4  ฝึกเขียนค าคล๎องจอง 
  ผลการด าเนินงาน 
             นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6  ท่ีมีปัญหาในด๎านการอํานการเขียนการทํองอาขยานและสูตร
คูณน ามาเข๎าคํายพัฒนาทักษะการอําน –การเขียน นักเรียนสามารถอําน   เขียน ทํองอาขยาน  สูตรคูณและส่ือสารได๎
ถูกต๎อง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
5.   ปัญหา/อุปสรรค 
 -   
6.   ข๎อเสนอแนะ 
 - 
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โครงการ  ห้องสมุดน่ารู้คู่เทคโนโลยี 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนเป็นห๎องสมุดมีชีวิตในลักษณะอุทยานการเรียนรู๎ท่ีมีคุณสมบัติครบ 3 ดีคือ  
หนังสือสํงเสริมการอํานดี  บรรยากาศดี  และครูบรรณารักษ์ดี 

2. เพื่อสํงเสริมนิสัยรักการอําน  และใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 

3. เพื่อฝึกทักษะการใช๎เทคโนโลยีเบื้องต๎นในการสืบค๎นข๎อมูลและความรู๎ท่ีต๎องการอยํางหลากหลายและ
ทันสมัย 

4.เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะในการอํานและเห็นประโยชน์ห๎องสมุด 
 

วิธีการด าเนินการ 

         1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
         2. เสนอแตํงต้ังคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการการวางแผนด าเนินงาน 
         3. ด าเนินงานตามโครงการ 
              3.1 จัดบรรยากาศในห๎องสมุด 
              3.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ในห๎องสมุด 
              3.3 กิจกรรมสืบค๎นหนังสือผํานระบบอินเตอร์เน็ต 
              3.4 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
         4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
         5. สรุปและรายงานผลโครงการ 

 

ผลจากการด าเนินงาน  

 จากการจัดกิจกรรมตามโครงการห๎องสมุดนํารู๎คํูเทคโนโลยี   ท าให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
จากห๎องสมุด  เกิดความรู๎  ท้ังวิชาการและวิชาชีพตําง ๆ  และนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู๎  รู๎จักพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่อง  มีทักษะ  รักการอํานมากยิ่งขึ้น  จึงท าให๎นักเรียนเห็นคุณคําและประโยชน์ของห๎องสมุด  รู๎จักใช๎
เวลาวํางให๎เกิดเป็นประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ห๎องสมุดโรงเรียนในการท างานหรือกิจกรรมตําง ๆได๎รับมอบหมายจาก
คุณครู  นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถค๎นพบความสามารถความถนัดของตัวเองสามารถน าไปพัฒนาใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ได๎  

ปัญหาและอุปสรรค์      

- ไมํพบอุปสรรคในการด าเนินงาน   
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ข้อเสนอแนะ  

 การกิจกรรมตามโครงการห๎องสมุดนํารู๎คูํเทคโนโลยี  ยังมีความเหมาะสมและมีความต๎องการท่ีใช๎งบประมาณ
เพื่อใช๎ในการด าเนินการภายในโรงเรียนตํอไป  

 ภาพประกอบการด าเนนิกิจกรรมโครงการห้องสมดุน่ารูคู้่เทคโนโลยี  ปกีารศกึษา 2561 
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จัดซ้ือครุภัณฑ์ในห้องสมุด  และจัดบรรยากาศในห้องสมุด 

      

จัดบอร์ดหน้าห้องสมุด 

      

      

กิจกรรมการอ่านและสืบค้นหนังสือผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต 
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โครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให๎นักเรียนเข๎าคํายสอนพิเศษ (ติวเข๎ม)  กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ  
2.  เพื่อให๎นักเรียนทุกคนมีความรู๎ความสามารถแสดงออกทางด๎านศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์อยํางอิสระ 
3.  เพี่อให๎นักเรียนสามารถรํวมกิจกรรมของโรงเรยีนและชุมชน 
4.  เพื่อให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะสูงขึ้น 

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

3.1 กิจกรรมกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์) 
3.1.1 เข๎าคํายสอนพิเศษ ( ติวเข๎ม) 
3.1.2 จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
3.1.3 จัดนิทรรศการแสดงผลงานกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
3.1.4 น านักเรียนเข๎ารํวมในวันส าคัญภายในและภายนอกและหนํวยงานอื่นท่ีขอความอนุเคราะห์ 
3.1.5 พัฒนาห๎องนาฏศิลป์ (จัดซื้อตํูใสํวัสดุอุปกรณ์ ตําง ๆ) 
3.1.6 น านักเรียนไปรํวมกิจกรรมกับหนํวยงานอื่น 

4. ติดตามประเมินผล 
5. สรุปรายงานผลตามโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

 จากการจัดกิจกรรมตามโครงการสํงเสริมศักยภาพผ๎ูเรียนด๎านศิลปะ    ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อ
เตรียมการสอน O-NET ของปีการศึกษา  2557  ผลปรากฏวํานักเรียนได๎คะแนน ร๎อยละ 54.39  ซึ่งคะแนนสูงกวํา
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สระแก๎ว เขต 1 สูงกวําและสูงกวําระดับประเทศ  นักเรียนมีความมุํงมั่นในการ
เข๎าคํายสอนพิเศษ ( ติวเข๎ม)  ในครั้งนี้  จัดซื้อวัดสุอุปกรณ์เพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกทักษะเพื่อ
เตรียมเข๎าแขํงขัน สาระทัศนศิลป์ ดังปรากฏในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ในระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทองทุกรายการท่ีสํงเข๎าแขํง จ านวน 4  รายการ
ของสาระทัศนศิลป์  และได๎เป็นตัวแทนจากเขตไปรํวมแขํงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรีย นภาคกลางและภาค
ตะวันออก จ านวน 3  รายการ ได๎รับเหรียญทองทุกรายการ และยังน าวงดุริยางค์ไปรํวมกิจกรรมในโรงเรียนและกับ
หนํวยงานอื่นท่ีขอความอนุเคราะห์  น านักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมการแสดงในโรงเรียน เชํนงานวันแมํแหํงชาติ  วันพํอ
แหํงชาติ  และงานวันเกิดของนายนพจอม  งามมีศรี  ได๎จัดท าห๎องศิลปะจนส าเร็จ  
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ปัญหาและอุปสรรค์ 
1. นักเรียนบางคนไมนํ าอุปกรณ์มาท างาน ขาดความรับผิดชอบตํอตนเอง 
2. นักเรียนไมํต้ังใจในการติวจึงได๎คะแนนน๎อย 

ข้อเสนอแนะ 
1.  จัดหาครูดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อสอนให๎ตรงตามเอก 
2. ควรจัดโครงการสํงเสริมศักยภาพผ๎ูเรียนศิลปะตํอไปเพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนและฝึก 

ทักษะเพื่อเข๎าแขํงขัน เพื่อเข๎ารํวมกิจกรรมชุมชนและหนํวยงานอื่น ๆ 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวและพัฒนาเพื่อมองเห็นช่องทางใน
การสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เกิดความรู้ ความช านาญท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพอย่าง
กว้างขวางมากขึ้น 
 4. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม และปลูกฝังจิตส านึกของ
การท าประโยชน์เพื่อสังคม 
 
วิธีการด าเนินการ 
 จัดต้ังชมรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี ๒ เพื่อให้นักเรียนได้เลือกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยเน้นตามความถนัด
และความสนใจ และสามารถน าไปสู่การประกอบอาชีพได้  ๔  ชมรม ได้แก่ ชมรมภาษาอังกฤษ  ชมรมภาษาเขมร  
ชมรมเกษตร  ชมรมนาฎศิลป์  กิจกรรม stem  และกิจกรรมซ่อมเสริมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี ๑ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทุกด้านตามความถนัดและความสนใจ ๔  ชมรม ได้แก่ ชมรมภาษาอังกฤษ  
ชมรมภาษาเขมร  ชมรมเกษตร  ชมรมนาฎศิลป์  กิจกรรม stem  และกิจกรรมซ่อมเสริมของนักเรยีนช่วงช้ันท่ี ๑ และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
     - 
 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทักษะต่าง ๆ ตามความถนัดและความ
สนใจของนักเรียนและให้นักเรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง ๆ และสามรถน าคามรู้และประสบการณไปใช้
ในการพัฒนาตนเอง และประกอบสัมมาชีพซึ่งการจัดท าโครงการใช้ปีต่อไปอาจจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม
ในการด าเนินกิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ราคาสูงขึ้น 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการ  การพัฒนาและใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให๎ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา 
2. เพื่อให๎ครูมีการน าผลการประเมินหลักสูตรมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียน 
3. เพื่อให๎ผ๎ูบริหารมีความเป็นผ๎ูน าและบริหารติดตามความก๎าวหน๎าในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน 
4. เพื่อให๎สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและด าเนินการอยํางเป็นระบบ 
5. เพื่อให๎สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษารํวมกันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
6. เพื่อให๎สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตรงตามความต๎องการของผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น 
7. เพื่อให๎ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอความต๎องการของผ๎ูเรียน 
8. เพื่อให๎สถานศึกษามีการปรับปรุงสาระการเรียนรู๎ตรงตามความต๎องการของผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น 

 
วิธีด าเนินงาน 

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

 
ผลการด าเนินงาน 

ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาครบทุกสาระการเรียนรู๎
ระดับประถมศึกษา หลักสูตรอาเซียน หลักสูตรภาตํางประเทศ (ครูตํางชาติ) หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
หลักสูตรเพิ่มเติมระดับประถมศึกษาสาระหน๎าท่ีพลเมืองหลักสูตรเพิ่มเติมระดับปฐมวัย( ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ) ครูมี
การน าผล การประเมินหลักสูตรมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียน ผ๎ูบริหารมีความเป็นผ๎ูน าและบริหาร
ติดตามความก๎าวหน๎าในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและด าเนินการ
อยํางเป็นระบบ สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษารํวมกันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษามีหลักสูตรที่
ตรงตามความต๎องการของผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการัดท าโครงการพัฒนาและใช๎หลักสูตรให๎มีประสิทธิภาพและปรับปรุงตามความเหมาะสมตํอไป หรือมี
การท าหลักสูตรสาระเพิ่มเติมตํอไป 
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โครงการ  จัดการเรียนรู้สู่สากล  
ระยะเวลาด าเนินงาน   
  ปีงบประมาณ 2561  (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา และบุคลากร ให๎มีความพร๎อมในการเป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียน 
 2. เพื่อใหผ๎ู๎เรียนได๎เรียนรู๎ถึงสิทธิของตนเองในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ท้ัง 4 ด๎าน 
 3. เพื่อให๎มีการบริหารจัดการที่ดี มีส่ิงอ านวยความสะดวก รวมถึงบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถด าเนิน
กิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดอบรมภาษาอังกฤษให๎กับคณะครู โดยในปีงบประมาณ 2561 คือต้ังแตํ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 
2562 ไมํได๎ด าเนินการ 
     2. จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ มีการจัดท าส่ือส าหรับฝึกสอนและซ๎อมกิจกรรมการแสดงท้ังหมด 4 กิจกรรม โดย
ก าลังด าเนินการ และจะแล๎วเสร็จกํอน 31 มีนาคม 2562 
     3. สัปดาห์ภาษาอังกฤษ โดยในปีงบประมาณ 2561 คือต้ังแตํ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 ไมํได๎
ด าเนินการ 
     4. สัปดาห์อาเซียน โดยในปีงบประมาณ 2561 คือต้ังแตํ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 ไมํได๎
ด าเนินการ 
     5. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสํูสากล 
        5.1 จัดหาบุคลากรภายนอกในการสอนกลํุมสาระวิทยาศาสตร์ โดยได๎ด าเนินการจัดจ๎างนางสาว
เจษฎาภรณ์ มณีศรี งวดท่ี 1 ต้ังแตํวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2561 และงวดท่ี 2 ต้ังแตํวันท่ี 
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2562 รวมทั้งส้ิน 12 เดือน เงินเดือนเดือนละ 9,500 บาท รวมเป็นเงิน 
114,000 บาท 
        5.2 จัดหาบุคลากรภายนอกในการสอนระดับช้ันปฐมวัย 2 คน โดยได๎ด าเนินการจัดจ๎างนางสาวจามา
พร วงศ์จ าปา และนางสาวณัฐภรณ์ อันชัยศรี งวดท่ี 1 ต้ังแตํวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.
2561 และงวดท่ี 2 ต้ังแตํวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2562 รวมทั้งส้ิน 12 เดือน เงินเดือนเดือน
ละ 9,000 บาทตํอคน รวมเป็นเงิน 216,000 บาท 
        5.3 จัดหาบุคลากรภายนอกชาวตํางชาติสอนกลํุมสาระภาษาตํางประเทศ 2 คน โดยได๎ด าเนินการจัด
จ๎าง Mr.Aldrin Labadia Jarlata และ Miss Almie Fe Lavadia Jarlata สัญชาติฟิลปปินส์ งวดท่ี 1 ต้ังแตํวันท่ี 1 
มิถุนายน พ.ศ.2560 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 และงวดท่ี 2 ต้ังแตํวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 ถึงวันท่ี 31 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 รวมท้ังส้ิน 12 เดือน โดยจ๎าง Mr.Aldrin Labadia Jarlata ด๎วยเงินเดือนเดือนละ 21,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 258,,000 บาท และจ๎าง Miss Almie Fe Lavadia Jarlata ด๎วยเงินเดือนเดือนละ 17,000 บาท รวมเป็น
เงิน 204,000 บาท 
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ผลการด าเนินงาน 
 1. ผลท่ีได๎จากการด าเนินงาน ครูได๎รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถใช๎ภาษาอังกฤษได๎เพิ่มข้ึนต้ังแตํหน๎า
ประตูโรงเรียนตอนเช๎า รวมถึงใช๎บทสนทนาภาษาอังกฤษกับครูด๎วยกัน   
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน รวมถึงผลสอบโอเน็ตสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนสูงกวําระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3. ฝึกสอนนักเรียนเข๎าแขํงขันงานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-
ป.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง และการ
แขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง 
 4. ครู นักเรียนและผ๎ูปกครองมีความรู๎เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น  
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดอบรมในทุก ๆ ปีการศึกษาท้ังแกํครูและนักเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด๎านภาษาในการใช๎
ภาษาอังกฤษ 
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โครงการ       ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให๎เด็กปฐมวัยได๎เข๎ารํวมกิจกรรมเตรียมความพร๎อมด๎านรํางกาย  อารมณ์  สังคมและ   

สติปัญญา 
 2.  เพื่อให๎นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1– 6 ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมวิชาการท้ัง 8 กลํุมสาระ 
 3.  เพื่อให๎นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมวิชาการเพื่อเตรียมตัวกํอนสอบการใช๎ข๎อสอบกลาง 
ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ,4 , 5  สอบ  NT ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  และสอบ O – netในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
6      
 4. เพื่อให๎นักเรียนได๎แสวงหาความรู๎และข๎อมูลตําง ๆ จากแหลํงเรียนรู๎ภายนอกห๎องเรียนและ 
นอกสถานศึกษา 
 5.  เพื่อให๎นักเรียนสนุกกับการเรียนรู๎   ศึกษาหาความรู๎จากสถานท่ีส าคัญและจดบันทึกความรู๎ 
ประสบการณ์สรุปเป็นองค์ความรู๎ 
 6. เพื่อให๎นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1– 6  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ 
 7. เพื่อให๎นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1– 6  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการบริการสารสนเทศ/ICT 
 

วิธีการด าเนินงาน 

 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 

      -กิจกรรมศิลปะ 

       -กิจกรรมนันทนาการ 

      -กิจกรรมภาษาอังกฤษ 

      -กิจกรรมทักษะชีวิติ 

 กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ 

      -การเข๎าคํายคุณธรรมจริยธรรม 

      -การอยูํคํายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 

 กิจกรรมทัศนศึกษา 

      -น าเด็กนักเรียนปฐมวัย และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1-3 ทัศนศึกษาในจังหวัดสระแก๎ว 

      -น านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ทัศนศึกษาตํางจังหวัด 

 กิจกรรมการบริการสารสนเทศ/ ICT 
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  ผลการด าเนินงาน 
                
                 นักเรียนได๎รับความรู๎ มีความคิดสร๎างสรรค์ มีจินตนาการด๎านศิลปะได๎เป็นตัวแทนของเขตพื้นท่ี
การศึกษาไปแขํงขันวาดภาพในระดับภาค ภาษาอังกฤษได๎ดีขึ้น สามารถค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง กล๎าพูด กล๎า
แสดงออก มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี และมีคุณธรรมจริยธรรม       
ปัญหา/อุปสรรค 
 - 

ข้อเสนอแนะ 

 - 
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การบริหารงบประมาณ 

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

1. เพื่อให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนอยํางเพียงพอ 
2. เพื่อให๎มีส่ิงอ านวยความสะดวกในด๎านสาธารณูปโภคอยํางเพียงพอ 

วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดซื้อ จัดหา และปรับปรุงซํอมแซมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน ได๎แกํ อุปกรณ์งาน
ธุรการตําง ๆ การเบิก-จํายงบกลางโรงเรียนอนุบาลคลองหาด และการซํอมแซมเครื่องถํายเอกสารโรงเรียนและ
เครื่องพิมพ์โรงเรียน 
     2.  จัดสรรคําสาธารณูปโภค ได๎แกํ คําไฟฟ้า คําน้ าประปา และคําน้ ามันเช้ือเพลิงและหลํอล่ืนในการด าเนิน
กิจกรรมตําง ๆ  
ผลการด าเนินงาน 
  1. ด าเนินการจัดซื้อ จัดหา และปรับปรุงซํอมแซมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน ได๎แกํ 
อุปกรณ์งานธุรการตําง ๆ ให๎มีใช๎อยํางเพียงพอ การเบิก-จํายงบกลางโรงเรียนอนุบาลคลองหาดเป็นไปอยํางตํอเนื่องและ
โปรํงใส และการซํอมแซมเครื่องถํายเอกสารโรงเรียนและเครื่องพิมพ์โรงเรียนได๎อยํางรวดเร็ว ไมํเกิดความเสียหายแกํ
การปฎิบัติงาน มีงบประมาณความเพียงพอตํอความต๎องการ โดยมีรายละเอียดตามตารางตํอไปนี้ 

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 วัสดุห๎องน้ า ร๎านโชคฯ 6,123.00  
14 ส.ค. 61 หมึกเครื่องถําย 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 หมึกเครื่องถําย 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  
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2. คําสาธารณูปโภค ได๎แกํ คําไฟฟ้า คําน้ าประปา มีการจํายตรงตามใบแจ๎ง และตรงเวลา และการจํายคําน้ ามัน
เช้ือเพลิงและหลํอล่ืนในการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ เป็นไปอยํางเรียบร๎อย ทันทํวงที ไมํเกิดความเสียหายแกํการ
ปฎิบัติงาน โดยคําสาธารณูปโภค รวมท้ังส้ิน 138,208.20 บาท โดยเกินกวําท่ีจัดสสร แตํได๎น้ าคําวัสดุอุปกรณ์มาถัว
เฉล่ีย จึงท าให๎มีงบประมาณเพียงพอตํอความต๎องการ โดย มีรายละเอียดตามตารางตํอไปนี้ 

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. ในแตํละปีคําไฟฟ้าและน้ าประปาจะเพิ่มข้ึนทุกปี ซึ่งถือเป็นปัญหาท่ีควบคุมได๎ยาก จึงอยากให๎เพิ่ม
งบประมาณคําสาธารณูปโภคขึ้นอีก 
 
ข้อเสนอแนะ 
- 
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โครงการ  ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อให๎มงีบประมาณจ๎างบุคลากรชาวตํางชาติและคําจ๎างบุคลากรด๎านภาษาอังกฤษอยํางเพียงพอ 
 
 วิธีด าเนินงาน  
          1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
          2. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
          3. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
             3.1 ระดมทรัพยากรและด าเนินการเบิก-จํายคําจ๎างบุคลากรชาวตํางชาติและคําจ๎างบุคลากรด๎าน 
                   3.1.2  จ าหนํายบัตรทอง 
                   3.1.3  ทอดผ๎าป่าการศึกษา 
          4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
          5. ประเมินผล 
          6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ     

           ผลการด าเนินงาน 
           โรงเรียนมีบุคลากรชาวตํางชาติท่ีมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสํงผลให๎นักเรียนสามารถ
พูด ส่ือสารภาษาอังกฤษได๎ดีขึ้น 

           ข้อเสนอแนะ   
          - สร๎างเครือขํายศิษย์เกํา  เพื่อเสริมสร๎างความสัมพันธ์และจัดหารายได๎สนับสนุนการด าเนินงานต่อไป 

          - โครงการนี้ควรมีการด าเนินการตํอไป เพื่อจัดหาบุคลากรให๎เพียงพอแกํความต๎องการในการจัดการเรียนการ
สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    56 

 

ทอดผ้าป่าสามัคคี 
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จ าหน่ายบัตรทอง 
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การบริหารงานบุคคล 

1. โครงการ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. วตัถุประสงค ์

2.1 เพือ่สร้างกฎเกณฑแ์ละกลไกที่ดีในการบริหารจดัการภายในโรงเรียน 
2.2 เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองนกัเรียน  ผูเ้ก่ียวขอ้ง และประชาชนในเขตบริการไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
2.3 เพือ่ปรับปรุงระบบการตดัสินใจ และการบริหารจดัการทั้งของผูบ้ริหารและบุคลากรใหร้วดเร็ว  ชดัเจน  

และเป็นธรรม 
2.4 เพือ่พฒันาศกัยภาพบุคลากรภายในโรงเรียนใหส้ามารถเสนอแนะแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องที่จ  าเป็นต่อ

การบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีจริยธรรม 
2.5 เพือ่ใหเ้กิดความส านึกรับผดิชอบต่อส่วนรวมร่วมกนั 

3. วิธีการด าเนินการ 
     1.   ขออนุมตัิโครงการ 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.  ด าเนินงานตามโครงการ 

               -  หลกันิติธรรม   จดักิจกรรมสมัมนาร่วมกนัออกกฎระเบียบต่าง ๆของโรงเรียน 
     - หลกัคุณธรรมส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูเขา้ร่วมกิจกรมทางดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 

  สนบัสนุนใหค้รูในโรงเรียนเขา้ร่วมอบรมทางวิชาชีพ  สนบัสนุนใหค้รูในโรงเรียนเขา้ร่วมสมัมนาเชิงปฏิบติัธรรม 
      -    หลกัความโปร่งใส    จดักิจกรรมเผยแพร่ระบบการบริหารงานอยา่งต่อเน่ืองและการแสดงความ
คิดเห็น 
     -    หลกัการมีส่วนร่วมสนบัสนุนใหค้รูในโรงเรียนเขา้ร่วมประกวดในกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

              -  รางวลัครุสภา 
              -   หน่ึงแสนครูดี 
             -    เสมาคุณธรรม 
             -    ครูดีศรีสระแกว้ 
        -   หลกัความรับผดิชอบ   จดักิจกรรมสมัมนาร่วมกนัจดัท านโยบาย แผนยทุธศาสตร์และสามารถน าไป
ปฏิบตัิจริง 

 -   หลกัความคุม้ค่า   จดักิจกรรมส่งเสริมการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 
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ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีกฎระเบียบต่าง ๆ มีมาตรการบทลงโทษ กรณีกระท าความผดิ มีนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ใน
การบริหารจดัการภายในโรงเรียนตามหลกัธรรมาภิบาล ครูในโรงเรียนเขา้ร่วม อบรมในดา้นวชิาชีพและดา้น
คุณธรรม จริยธรรม อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 บุคลากรภายในโรงเรียนมีศกัยภาพในการใชก้ฎระเบียบมาตรการบทลงโทษกรณีกระท าความผดิตาม
นโยบายและแผนยทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการภายในโรงเรียนตามหลกัธรรมาภิบาลไดอ้ยา่งคุม้ค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
          โดยสรุป  ครูและ บุคลากรปฏิบตัิตามกฎระเบียบของทางราชการ มีความสุขกบัการท างาน มีความรับผดิชอบ  
มีความกา้วหนา้ในวชิาชีพ และมีส่วนร่วมในการวางแผน และปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาและอปุสรรค 
  - 
ขอ้เสนอแนะ 
 โรงเรียนควรด าเนินการใหค้วามรู้และพฒันาศกัยภาพของครูและบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกบัหลกั 
ธรรมาภิบาลใหทุ้กคนทราบและปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งอยา่งต่อเน่ือง 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพครูสู่สากล 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อจัดประชุม และอบรมครู บุคลากร 

2.  เพื่อสํงเสริมครู บุคลากรเข๎ารับการฝึกอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงาน 
3.  เพื่อสร๎างขวัญ และก าลังใจให๎แกํครู บุคลากร 
4.  เพื่อจัดสวัสดิการเงินกองทุนกู๎ยืมให๎แกํครู บุคลากร 

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

  3.1 จัดประชุม และอบรมครู บุคลากร 
      1)  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     2)  จัดท าสรุปรายงานผลโครงการ 
      3)  ประชุมครูทุกวันพุธ                       
  3.2  สนับสนุนให๎บุคลากรศึกษาตํอ 
  3.3 การศึกษาดูงาน  
     1)  ศึกษาดูงานภาคเรียนท่ี 1/2558    
   2)  ศึกษาดูงานภาคเรียนท่ี 2/2558 
  3.4  การพัฒนาทีมงาน  
  3.5  การสร๎างขวัญและก าลังใจ 
    1)  สังสรรค์ปีใหมํ     
   2)  มอบของขวัญในโอกาสตํางๆ 
     3)  มอบเกียรติบัตรครูผ๎ูมีผลงานดีและมีความทํุมเทในงาน 

    4)  จัดสวัสดิการกองทุนกู๎ยืม 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 5. ประเมินผล 
 6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 
ผลการด าเนินงาน 
           ครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได๎รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ได๎รับการบริการด๎าน
สวัสดิการจากเงินกองทุนกู๎ยืม  พบปะสังสรรค์ มีขวัญและก าลังใจ สามารถพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  สํงผลให๎มีคะแนนผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O – NET  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  และ  NT  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  3  คะแนนเฉล่ียสูงกวําระดับเขตพื้นท่ี  และระดับประเทศทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎   
 
ปัญหาและอุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ 
 โรงเรียนควรด าเนินการพฒันาศักยภาพของบุคลากรอยํางตํอเนื่อง 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่สากล 
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การบริหารงานทั่วไป 
1.  โครงการ   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
2.  วตัถุประสงค ์

2.1 เพือ่จดัป้ายนิเทศและตกแต่งหอ้งเรียนใหมี้บรรยากาศเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
2.2 เพือ่ใหมี้วสัดุอุปกรณ์ เพียงพอต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
2.3 เพือ่ใหมี้วสัดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใชง้านในหอ้งปฏิบติัการ 

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

-     การจดัแหล่งเรียนรู้ภายในหอ้งเรียน  จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตกแต่งหอ้งเรียน  จดัท าป้ายนิเทศการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระต่าง ๆ 

     -   การจดัแหล่งเรียนรู้ภายในหอ้งพเิศษ  จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตกแต่งหอ้งคณิต  หอ้งวทิยาศาสตร์  หอ้งพยาบาล  
หอ้งศิลปะ  หอ้งพละ  หอ้งสมุด จดัท าป้ายนิเทศการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่าง ๆ 

4.  ผลการด าเนินงาน 
 -   หอ้งเรียนและหอ้งพเิศษมีบรรยากาศสวยงาม และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีโทรทศัน์  วซีีดี  
คอมพวิเตอร์  จานดาวเทียมเพียงพอต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุขบรรลุตาม
จุดประสงคข์องการเรียนรู้  มีศกัยภาพการเรียนรู้ที่สูงขึ้น  ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสถานศึกษาของโรงเรียน 
 
5.   ปัญหา/อุปสรรค 
 -   
6.   ขอ้เสนอแนะ 
 - 
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  โครงการ   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพื่อจัดท าแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 
         2.2 เพื่อให๎โรงเรียนอนุบาลคลอหาด มีภูมิทัศน์ท่ีสะอาด สวยงาม และรํมรื่น 
         2.3 เพื่อปลูกฝังให๎ทุกคนมีจิตส านึกและได๎ฝึกปฏิบัติในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียน 
 วิธีการด าเนินงาน 
         3.1.1 ปลูกต๎นไม๎เพิ่ม เพื่อเป็นแหลํงศึกษาหาความรู๎ในโรงเรียน 
         3.1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน  ได๎แกํ สวนหยํอม ประตูทางเข๎าโรงเรียน  
         3.1.3 ปรับปรุงป้ายค าขวัญ เพื่อปลูกฝังให๎ครูและนักเรียนมีจิตส านึกในการดูแลรักษา 
 ด าเนินงานตามโครงการ 
         - ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน   
 ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อมถูกท าลาย กํอให๎เกิดปัญหาด๎านมลพิษและผลกระทบตํอความ
เป็นอยูํของส่ิงมีชีวิต ตลอดท้ังมนุษย์และสัตว์ตํางเป็นอยํางมาก สภาพปัญหาดังกลําวมีแนวโน๎มท่ีจะขยายกว๎าง ซึ่ง
สํวนมากเกิดจากมนุษย์ท่ีไมํมีความตระหนัก และขาดความรับผิดชอบ     การแก๎ปัญหาดังกลําวจึงควรมีการปลูกฝัง
ต้ังแตํวัยเด็ก โดยการปลูกจิตส านึกให๎ทุกคนรู๎จักรัก และหวงแหนส่ิงแวดล๎อมทางธรรมชาติ อาทิเชํน สถานท่ีพักผํอน
หยํอนใจ สวนหยํอม ไม๎ดอกไม๎ประดับ แหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ เพื่อให๎โรงเรียน มีสภาพแวดล๎อมท่ีดี สะอาด นําดู  นําอยูํ  
นําเรียน  และรํมรื่นมากยิ่งขึ้น  โรงเรียนอนุบาลคลองหาดได๎เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม จึงได๎จัดท าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมขึ้น  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให๎
สวยงาม รํมรื่น และเป็นการปลูกฝังให๎ทุกคนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎รํมรื่น
สวยงามตลอดไป 

 
 ปัญหา/อุปสรรค 

 -  เนื่องจากยังไมํมีพืน้ท่ีในการจัดท าสวนหยํอมจึงยังไมํได๎ด าเนินการตามโครงการ  
 
 ข้อเสนอแนะ 
 - 
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โครงการ ส่งเสริมพลานามัยในโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎นักเรียนสามารถดูแล  รักษาสุขภาพของตนเองให๎แข็งแรงได๎ 
2. เพื่อให๎นักเรียนมีพัฒนาการทางด๎านรํางกาย  อารมณ์  สังคม  จิตใจ  และสติปัญญาท่ีดีขึ้น 
3. เพื่อให๎นักเรียนและครูได๎ออกก าลังกายและเลํนกีฬาตามกฎ  กติกาและมีน้ าใจนักกีฬา   

รู๎แพ๎  รู๎ชนะ  รู๎อภัย 
4. เพื่อให๎นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาในระดับตําง ๆ 

วิธีด าเนินการ 
1. กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 

      - เดินรณรงค์ป้องกันภัย 
       - ก าจัดแหลํงเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย 
        - เฝ้าระวังไมํให๎ยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด 
        - ประชาสัมพันธ์จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
        - เดินรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด 
  2. กีฬาภายใน 
        - แขํงขันฟุตบอล ชาย-หญิง 
         - แขํงขันวอลเลย์บอล ชาย – หญิง   
         - แขํงขันเปตองชาย-หญิง 
         - แขํงขันกีฬาอนุบาล 
         - แขํงขันกีฬาครู 

3. ฝึกทักษะกีฬาเพื่อเข๎ารํวมการแขํงขัน 
        - จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
        - ฝึกซ๎อมกีฬาทุกเย็น 
        - น านักกีฬาเข๎าแขํงขัน 
ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนได๎เดินรณรงค์และได๎รับความรู๎ในเรื่องของ การก าจัดแหลํงเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย  
การไมํ ยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด โทษของยาเสพติด และเดินรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด ท าให๎นักเรียนสามารถดูแล  รักษา
สุขภาพของตนเองและป้องกันตนเองได๎อยํางถูกวธิี 

2. กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ด าเนินการตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 
โครงการได๎รับความรํวมมือจากคณะครูเป็นอยํางดี 
ปัญหาอุปสรรค      ชํวงเวลาท่ีก าหนดจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในเป็นชํวงฤดูฝน ท าให๎เป็นอุปสรรคตํอการจัดกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ           1. ก าหนดชํวงเวลาการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในท่ีไมํตรงกับฤดูฝน 

       2. ควรมีการจัดท าโครงการนี้ตํอไป 
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รูปภาพโครงการส่งเสริมพลานามัยในโรงเรียน 
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การบรหิารทั่วไป 
โครงการ ส่งเสริมรักษ์สุขภาพ 
วัตถุประสงค์ 

2.1เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีห้องสุขาพร้อมรับบริการ 
2.2เพื่อให้นักเรียนมีห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ยาไว้บริการ 
2.3เพื่อให้นักเรียนกลุ่มแกนน าอย.น้อยตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันให้ร้านค้าของโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพแก่ผู้บริโภค 
วิธีการด าเนินงาน 
 1ขออนุมัติโครงการ 
 2แต่งต้ังคณะกรรมการด 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 าความสะอาดเรียบร้อยมีการบริหารจัดการ
ท่ีสม าเสมอห้องพยาบาลมีการท าความสะอาดและจัดบรรยากาศอย่างสม าเสมอพร้อมให้บริการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามี
จ านวนเพียงพอต่อความต้องการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

เงินท่ีใช้จ่ายในโครงการไม่เพียงพอ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ท าความสะอาดห้องสุขาและเงินใช้จ่ายในการซื้อ
ยาสามัญประจ าโรงเรียนไม่เพียงพอในการซื้อยา 
ข้อเสนอแนะ 
           - 
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โครงการ      พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางครู นักเรียน ผ๎ูปกครองและชุมชน 
2. เพื่อรวบรวมข๎อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3. เพื่อฝึกให๎นักเรียนมีความซื่อสัตย์และอดทน 
4. เพื่อให๎นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได๎ศึกษาตํอทุกคน 
5. เพื่อให๎นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางสงบสุข 

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

3.1 กิจกรรมจัดระบบดูแลชํวยเหลือ 
3.1.1  จัดกิจกรรมโฮมรูม 
3.1.2  ครูประจ าช้ันพบนักเรียนกํอนกลับบ๎านทุกวัน 
3.1.3  วิเคราะห์นักเรียนและจัดท าสมุดบันทึกนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3.1.4  สํงตํอนักเรียน 
3.1.5  จัดประชุมเครือขํายผ๎ูปกครอง 
3.1.6  กิจกรรมรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด  เชํน โรงเรียนสีขาว 
3.1.7  กิจกรรมฝึกอบรม “จราจรน๎อย  ป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน” 

        3.2  กิจกรรมเย่ียมบ๎านนักเรียน 
  3.2.1  ประชามสัมพันธ์ให๎นักเรียนทราบและผ๎ูปกครอง 
  3.2.2  จัดท าแบบบันทึกการเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
  3.2.3  คณะครูเยี่ยมบ๎านนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
        3.3  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
  3.3.1  น านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข๎ารับการปัจฉิมนิเทศ 2 วัน 1 คืน 
  3.3.2  เชิญวิทยากรภายนอกให๎ความรู๎และแนะแนวการศึกษาตํอ 
  3.3.3  กิจกรรมอ าลาสถาบัน 
        3.4  กิจกรรมลูกเสือ 
  3.4.1  คําบ ารุงลูกเสือส ารอง และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
  3.4.2  จัดกิจกรรมอยูํคํายกลางวันลูกเสือส ารองและลูกเสือสามัญ 
  3.4.3  จัดกิจกรรมอยูํคํายพักแรมลูกเสือสามัญรํวมกับโรงเรียนในเครือขําย 
 
 4.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 5.  ประเมินผล 
 6.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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ผลการด าเนินการ 
 กิจกรรมจัดระบบดูแลชํวยเหลือ กจิกรรมโฮมรูม  ครูประจ าช้ันได๎ด าเนินการหลังจากการเข๎าแถวตอนเช๎า เพื่อ
ถามเรื่องการบ๎าน และเช็คช่ือนักเรียน ซักถามปัญหาของนักเรียน ครูประจ าช้ันพบนักเรียนกํอนกลับบ๎านทุกวัน เพื่อ
กระต๎ุนการบ๎านของนักเรียน ได๎วิเคราะห์นักเรียนและจัดท าสมุดบันทึกนักเรียนเป็นรายบุคคล และสํงตํอนักเรียน  จัด
ประชุมเครือขํายผ๎ูปกครอง ภาคเรียนละ 2  ครั้ง  ผ๎ูปกครองให๎ความรํวมมือดีมาตลอด กิจกรรมรณรงค์ตํอต๎านยาเสพ
ติด  เชํน โรงเรียนสีขาว  นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมทุกครั้งในวันตํอต๎านยาเสพติดและกิจกรรมกีฬาเพื่อตํอต๎านยาเสพติด 
ในวันท่ีแขํงขันกีฬาภายใน  วันเลือกต้ัง  กิจกรรมฝึกอบรม “จราจรน๎อย  ป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน  จากเจ๎าหน๎าท่ี
ต ารวจ  
 กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียนประชามสัมพันธ์ให๎ผ๎ูปกครองและนักเรียนทราบถึงความเคล่ือนไหวของโรงเรียน 
จัดท าแบบบันทึกการเยี่ยมบ๎านนักเรียนทุกคนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข๎ารับการปัจฉิมนิเทศ 1 วัน 1 คืน  จ านวน 45  คน ใน
วันท่ี  30-31 มีนาคม 2559 เชิญวิทยากรภายนอกให๎ความรู๎และแนะแนวการศึกษาตํอของนักเรียน  จัดกิจกรรมอ าลา
โรงเรียน และมอบเอกสารในการจบการศึกษาขั้นต๎น  
 กิจกรรมลูกเสือ เสียคําบ ารุงลูกเสือส ารอง และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ให๎กับทุกคนให๎กับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา  สระแก๎ว เขต  1 จัดกิจกรรมอยูํคํายกลางวันลูกเสือส ารองและลูกเสือสามัญ  ให๎กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-5 จ านวน 2 วันและ 1 คืน  จัดกิจกรรมอยูํคํายพักแรมลูกเสือสามัญรํวมกับโรงเรียนในเครือขําย 
ให๎กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 3 วัน 2 คืน  ณ คํายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนอนุบาลคลองหาด ในวันท่ี 3-
5 มีนาคม 2559  
 
ปัญหาและอุปสรรค์ 

1. จากการเยี่ยมบ๎านของนักเรียนต้ังแตํช้ันอนุบาล 1-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได๎ทราบถึงความเป็นอยูํของ
นักเรียน  มีนักเรียนท่ีขาดแคลน และไมํได๎อยูํกับบิดามารดา อยูํกับปูยําตายาย และบุคคลอื่น  

2. นักเรียนหํางไกลกับโรงเรียนมีจ านวนมาก 
3. กิจกรรมการอยูํคํายของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จัดใกล๎กับวันสอบของนักเรียนท าให๎มีอุปสรรคใน

การท าคะแนนและหลักฐานเอกสารการจบการศึกษาของนักเรียน 

ข้อเสนอแนะ 

1. นักเรียนท่ีขาดแคลนต๎องจัดหาทุนการศึกษาให๎ 

2. ควรจัดโครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนตํอไป  
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ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
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ภาพกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
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โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 

1  เพื่อให๎โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง 
           2  เพื่อให๎นักเรียนน าความรู๎และประสบการณ์ไปใช๎เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
วิธีด าเนินการ 
  1. ท าท่ีปลูกพืชผัก 
      - ท าแปลงปลูกผัก 
      - ท าค๎างปลูกพืชไม๎เล้ือย   

2. ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
       - กากน้ าตาล 
       - จุลินทรีย์ 
  3. ปลูกผักปลอดสารพิษ 
       - ปลูกขํา 
       - ปลูกตะไคร๎ 
       - ปลูกผัก 
       - ปลูกกล๎วย 
       - ปลูกมะนาว 
      - ปลูกข๎าวโพด 
       - ปลูกพริก 
      - ปลูกมะเขือ 
   - ปลูกมันเทศ         
   - ป้ายช่ือต๎นไม๎ ป้ายฐานการเรียนรู๎ 
       - ปลูกไม๎ประดับ 
   - ปลูกไม๎ผล      
 
4. ปรับปรุงบรรยากาศสวนเศรษฐกิจพอเพียง 
  ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนมีแปลปลูกผักท่ีได๎มาตรฐาน มีค๎างส าหรับไม๎เล้ือยและให๎รํมเงาส าหรับเพาะช าไม๎ 
ดอกไม๎ประดับเพื่อใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ส าหรับนักเรียน 

2. นักเรียนได๎ฝึกท าปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพและน าความรู๎และประสบการณ์ไปใช๎ 
เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตได๎ 

3. นักเรียนได๎ปลูกผักปลอดสารพิษ พืชผักสวนครัว ปลูกขํา ปลูกตะไคร๎ ปลูกผัก ปลูกมะนาว  
ปลูกกล๎วย ปลูกข๎าวโพด ปลูกพริก ปลูกมะเขือ ปลูกมันเทศ ท าให๎นักเรียนสามารถน าไปประกอบอาหารที่บ๎าน พืชผัก 
ผลไม๎บางชนิดน าไปประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เชํน การน ากล๎วยท าขนมกล๎วยบวชชี มัน
เทศต๎มน้ าตาล ข๎าวโพกต๎ม มันเทศต๎ม เป็นต๎น 

4. โรงเรียนมีป้ายช่ือต๎นไท๎ มีไม๎ผลตํางๆ เชํน มะมํวง ขนุน เงาะ ทุเรียน ส๎มเขียวหวาน 
 ลองกอง หมํอน มังคุด ล าไย มะยงชิด ฯลฯ และมีไม๎ประดับ เชํน โกสน เพื่อไว๎ใช๎ในกิจกรรมตํางๆของโรงเรียนและ
เป็นแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียน 



    74 

 

ปัญหาอุปสรรค      - 
ข้อเสนอแนะ           ควรมีการจัดท าโครงการนีตํ้อไป 

 
รูปภาพโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการ ส่งเสริมการออม 
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วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อสร๎างนิสัยการออมทรัพย์ให๎กับนักเรียน 

2.  เพื่อนักเรียนจะได๎ดอกเบ้ียกับธนาคาร 

3.  เพื่อสนองนโยบายของโรงเรียนเรื่องการออมของนักเรียน 

วิธีด าเนินงาน 

       1. กิจกรรมออมทรัพย์ 

      2. นักเรียนน าเงินฝากครูประจ าช้ันทุกวันทุกคน 

       3. ครูประจ าช้ันรวบรวมสํงฝากธนาคาร ธกส. ทุกส้ินเดือน 

       4. ครูประจ าช้ันจะเป็นผ๎ูเก็บรักษาสมุดเงินฝากของนักเรียนทุกคน 

ผลการด าเนินงาน 

 กิจกรรมออมทรัพย์รํวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  นักเรียนน าเงินฝากครูประจ าช้ันทุก
วันทุกคน  ครูประจ าช้ันรวบรวมสํงฝากธนาคาร ธกส. ทุกส้ินเดือน นักเรียนฝากเงินร๎อยละ 95  ครูประจ าช้ันจะเป็นผ๎ู
เก็บรักษาสมุดเงินฝากของนักเรียนทุกคน 

ปัญหาและอุปสรรค   

นักเรียนยังไมํได๎ฝากเงิน 100 %  

ข้อเสนอแนะ 

 ควรให๎นักเรียนฝากเงิน 100  %         
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โครงการ พัฒนาสุนทรียภาพทางนาฏศิลป ์
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎นักเรียนทุกคนมีความรู๎ความสามารถแสดงออกทางด๎านศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์ อยํางอิสระ   
2. เพื่อนักเรียนสามารถรํวมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน 
3.  เพื่อนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะสูงขึ้น 

วิธีการด าเนินงาน 

 1. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 2. แตํงต้ังคณะท างาน 

 3. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
ด าเนินงานตามโครงการ  
          1.  จัดซื้อชุดนาฏศิลป์ 
          2. ฝึกซ๎อมการแสดงนาฏศิลป์ชุดตําง ๆ  
          3. น านักเรียนเข๎ารํวมการแสดงในวันส าคัญภายในและภายนอกรวมถึงหนํวยงานอื่นท่ีขอความอนุเคราะห์            
 4.  ติดตามประเมินผล 
 5.  สรุปรายงานผลตามโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
 เพื่อสํงเสริมสุนทรียภาพด๎านดนตรีนาฏศิลป์ ให๎กับนักเรียน เพื่อสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านดนตรี นาฏศิลป์ 
นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู๎ นักเรียนมีพัฒนาการด๎านนาฏศิลป์เพิ่มมากขึ้น นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมชมรม
นาฏศิลป์เพิ่มมากขึ้น ในโครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ เพื่อให๎นักเรียนได๎ใช๎บริการและการจัดกิจกรรม               
ตําง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง มีความกล๎าแสดงออก                    
มีความคิดสร๎างสรรค์และมีจินตนาการนักเรียนทุกคนมีความรู๎ความสามารถแสดงออกทางด๎านศิลปะและดนตรี
นาฏศิลป์ อยํางอิสระ สามารถรํวมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน รวมท้ังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ศิลปะสูงขึ้น  ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลคลองหาด จึงจัดต้ังโครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์   เพื่อให๎
นักเรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ ท้ังยังสร๎างความตระหนักให๎นักเรียนเห็นคุณคําของวิชานาฏศิลป์ไทย ในการ
ชํวยกันอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์อันสูงคําให๎เป็นศิลปะวัฒนธรรมประจ าชาติ อันสูงคําคํูชาติไทยสืบ
ตํอไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
 โครงการนี้ไมไํด๎ด าเนินการเน่ืองจากชุดอุปกรณ์นาฏศิลป์ไม่มีขายในพืน้ท่ีจงัหวดัสระแก้ว ต้องเดินทางไปซือ้ท่ี

กรุงเทพฯ จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
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โครงการ อาหารกลางวัน 

วัตถุประสงค์ 
        2.1  เพื่อให๎นักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนทุกวัน 
        2.2  เพื่อชํวยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนอาหารกลางวันและลดปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียน 
วิธีการด าเนินงาน 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณะครูเพื่อรํวมวางแผนด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

  3.1  จ๎างเหมาแมํครัว ภาคเรียนท่ี1 (งวด 50 วันแรก) ปีการศึกษา2561 
    ( จ านวน 335 คน x คนละ 20 บาท x 50  วัน ) 
  3.2  จ๎างเหมาแมํครัว ภาคเรียนท่ี1 (งวด 50 วันหลัง) ปีการศึกษา2561 
    ( จ านวน 335 คน x คนละ 20 บาท x 50  วัน ) 
    3.3  จ๎างเหมาแมํครัว ภาคเรียนท่ี2 (งวด 50 วันแรก) ปีการศึกษา2561  
   ( จ านวน 342 คน x คนละ 20บาท x 50  วัน ) 
    3.4  จ๎างเหมาแมํครัว ภาคเรียนท่ี2 (งวด 50 วันหลัง) ปีการศึกษา2561  
   ( จ านวน 366 คน x คนละ 20บาท x 50  วัน ) 
   
  ผลการด าเนินงาน 
 1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาล  คลองหาดได๎รับประทานอาหารกลางวันท่ีสะอาดและถูกหลักโภชนาการ 
  2.  นักเรียนโรงเรียนอนุบาล  คลองหาดได๎รับประทานอาหาร   กลางวันครบทุกคนทุกวัน 
  3.  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใน  การประกอบอาหารเพียงพอ 
   
 
ปัญหา/อุปสรรค  
 - 
 
 ข้อเสนอแนะ 

-  
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ภาพกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน  
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โครงการ       ส่งเสริมการสร้างนิสัยแห่งความดีคู่คุณธรรม จริยธรรม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และวันส าคัญของชาติ 
 2.  เพื่อให๎นักเรียนตระหนักในความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอยํางท่ีดีของชุมชน 
 3. เพื่อสร๎างภูมิค๎ุมกันด๎านจิตใจของนักเรียนให๎มีจิตส านึกในการท าความดี 
 

วิธีการด าเนินงาน 

          กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 

          ขั้นวางแผน 

          ขั้นด าเนินงาน 
               - วันไหว๎ครู 
               - วันแมํแหํงชาติ        
               -วันพํอแหํงชาติ 
               -วันเด็กแหํงชาติ 
          
        กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

           ขั้นวางแผน 
          ขั้นด าเนินงาน 
              - นักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ท่ีวัดในวันส าคัญทางศาสนา 
              - การเวียนเทียนในวันส าคัญ 
              - การแหํเทียนพรรษา   
ผลการด าเนินงาน 

          นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการพัฒนาจิตใจ  และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผ๎ูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ส านึกตํอหน๎าท่ี และรับผิดชอบตํอตนเองและสังคมสํวนรวม รู๎จักการเสียสละ การชํวยเหลือแบํงปันเสริมสร๎างสังคมแหํง
ความดี มีคุณธรรม 
         นักเรียนเป็นผ๎ูมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ และสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข 
 
ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

ข้อเสนอแนะ 

 - 
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1. โครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 
          2. วัตถุประสงค์  
   2.1  เพื่อให๎ผ๎ูปกครองได๎ทราบนโยบายของโรงเรียนและให๎ความรํวมมือในการจัดกิจกรรมตําง ๆ 
         2.2   เพื่อให๎ผ๎ูปกครองและครูได๎พบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
                 2.3    เพื่อให๎คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ได๎ทราบนโยบายของโรงเรียนและขําวสาร ความ
เคล่ือนไหวของทางโรงเรียน 
                 2.4   เพื่อเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหวาํงบ๎านกับโรงเรียน สร๎างความผูกพันระหวําง 
ผ๎ูปกครองและเด็ก 
                 2.5   เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให๎บริการสถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ์ และเผยแพรํความรู๎แกํ 
หนํวยงานอื่น 
                 2.6   เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึกพูด และฟังภาษาอังกฤษจากเสียงตามสายเช๎ากํอนเข๎าเรียนและพักกลางวัน 
            3. วิธีด าเนินงาน          
           1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
                     2.  แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
                     3.  ด าเนินงานตามโครงการ 
             3.1 กิจกรรมประชุมผ๎ูปกครอง 
                      3.1.1  จัดสถานท่ีในการประชุม 
                      3.1.2  จัดเตรียมน้ าด่ืม 
                      3.1.3  จัดเตรียมเอกสาร  แผํนพับประชาสัมพันธ์  บัญชีลงเวลาผ๎ูปกครอง บันทึกการประชุม 
             3.2 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                     3.2.1  จัดท าเอกสารวาระ  การประชุม บันทึกการประชุม 
                     3.2.2  จัดเตรียมอาหาร เครื่องด่ืม 
             3.3 กิจกรรมสนทนาศิษย์ลูก 
                    3.3.1  ผ๎ูปกครองพบครูประจ าช้ันภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
             3.4. กิจกรรมการให๎บริการแกํชุมชน 
                    3.4.1  การให๎บริการสถานท่ีแกํหนํวยงานอืน่ 
                    3.4.2  จัดบริการเผยแพรํความรู๎แกํหนํวยงานอื่น 
                    3.4.3  การให๎บริการเครื่องมือและอุปกรณ์แกํหนํวยงานอืน่ 
             3.5 กิจกรรมชุมชน 
                   3.5.1  เข๎ารํวมกิจกรรมในชุมชน งานพิธีตํางๆ  
                  3.5.2  เข๎ารํวมอวยพรปีใหมํ 
              3.6. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
                    3.6.1 จัดท าเอกสารแนะน าประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
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                    3.6.2  พัฒนาระบบเสียงตามสายในโรงเรียนให๎พร๎อมใช๎งาน 
                    3.6.3  พัฒนาระบบสัญญาณการเปล่ียนช่ัวโมง 
                    3.6.4  เสียงตามสายนักเรียนอํานขําวภาคภาษาอังกฤษและเกร็ดความรู๎เช๎ากํอนเข๎าเรียนพักกลางวัน 
              3.7 นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
              3.8  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
         4. ผลการด าเนินงาน 
          ผ๎ูปกครองและหนํวยงานอื่น มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน  
นักเรียนผ๎ูปกครองได๎ทราบนโยบาย ครูได๎พบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทราบความเคล่ือนไหวของ
ทางโรงเรียน เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบ๎านกับโรงเรียน สร๎างความผูกพันระหวํางผ๎ูปกครองและเด็ก 
นักเรียนได๎ฝึกฟัง พูดภาษาอังกฤษจากเสียงตามสาย 
 
        5. ข้อเสนอแนะ โครงการนี้ควรมีการด าเนนิการตํอไป เพราะต๎องปรับปรุงระบบเสียงตามสายให๎พร๎อมใช๎งาน 
และพัฒนาระบบสัญญาณการเปล่ียนช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    83 

 

ประชุมผู้ปกครอง 
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นักเรียนได้ฝึกพูด และฟังภาษาอังกฤษจากเสียงตามสายเช้าก่อนเข้าเรียนและพักกลางวัน 
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 โครงการ    ผลิตสื่อการเรียนรู้และจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์    
 1. เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ์ในการซํอมแซมคอมพิวเตอร์และวัสดุไว๎ใช๎ในการบริหารจัดการในห๎องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
 2. ติดต้ังสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและซํอมแซมสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซํอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีช ารุด และวัสดุเพื่อใช๎ในการบริหารจัดการ  
   2. ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังอาคาร 4 และซํอมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุดของอาคาร 3  

เชิงคุณภาพ 
  1. มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซํอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีช ารุดส าหรับใช๎ในโรงเรียนและห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช๎ในการบริหารจัดการการใช๎งานคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
   2. อาคาร 4 อาคาร 3 อาคารอนุบาล และห๎องพละ มีอินเทอร์เน็ตส าหรับใช๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ  
 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการจัดกิจกรรมตามโครงการท าให๎ นักเรียนได๎ใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูผ๎ูสอน การใช๎งานอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค๎นหาความรู๎ตําง ๆ และมีความสะดวกในการท างานเพราะมีความพร๎อม
ด๎านอุปกรณ์ และการให๎บริการของครูผ๎ูสอนเอง นอกจากนี้ยังได๎ปรับปรุงแกไ๎ขซํอมแซมอินเทอร์เนต็ตามห๎องเรียนตําง 
ๆ รวมถึงการ เพื่อให๎บุคลากรในโรงเรียน ได๎ใช๎อินเทอร์เน็ตในการสืบค๎นข๎อมูลและใช๎เป็นแหลํงค๎นหาความรู๎ให๎กับ
นักเรียน สํงผลให๎บุคลากรได๎ใช๎อุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอนสืบค๎นข๎อมูลเพื่อเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียมการสอบ O-net , Las , NT ผลการสอบ O-net ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา กิจกรรมตามโครงการเป็นสํวนหนึ่งท่ีชํวยเสริมสร๎างความพร๎อมให๎กับครู เพื่อบริหารจัดการกับเวลาในการ
สอนและการท ากิจกรรมเสริมตําง ๆ ของทางโรงเรียน  
      
ปัญหาและอุปสรรค์      

- ไมํพบอุปสรรคในการด าเนินงาน   
 
ข้อเสนอแนะ  
 การใช๎งานในห๎องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์มีการช ารุดตามระยะเวลา และไมํเพียงพอตํอนักเรียน 
จะใช๎ประมาณ 2-3 คนตํอเครื่อง กิจกรรมตามโครงการยังมีความเหมาะสมและมีความต๎องการท่ีใช๎ต้ังงบประมาณเพื่อ
ใช๎ในการด าเนินการภายในโรงเรียนตํอไป และการขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ี อาคาร 5 
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โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
วัตถุประสงค์ 

1  เพื่อจัดกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตยให๎แกํนักเรียน 
2  เพื่อพัฒนานักเรียนให๎มีลักษณะผ๎ูน าผ๎ูตามท่ีดี 

วิธีด าเนินการ 
1. กิจกรรมการท าความสะอาดบริเวณตําง ๆ ภายในโรงเรียน 

        - ก าหนดเขตรับผิดชอบการท าความสะอาด 
       - ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบแตํละเขต 
        - จัดท าแผนผังบริเวณท าความสะอาดของเขตตําง ๆ  
       - ปฏิบัติงานตามเขตทุกวัน  
       - จัดซื้อ /จัดหาอุปกรณ์ 
       - ดูแลทรัพย์สินของสํวนรวม 

          - บ าเพ็ญประโยชน์ 
2. กิจกรรมสภานักเรียน 

       - เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
       - จัดท าสัญลักษณ์ประจ าตัวประธานและคณะกรรมการนักเรียน 
  ผลการด าเนินงาน 
  นักเรียนมีความรู๎ตามระบอบประชาธิปไตย เป็นคนดีของสังคม เป็นผ๎ูน าและผ๎ูตามท่ีดี  ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ วินัยของโรงเรียน ท างานเป็นกลํุม  และมีความรับผิดชอบสูง 
ปัญหาอุปสรรค      - 
ข้อเสนอแนะ           ควรมีการจัดท าโครงการนีตํ้อไป 
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รูปภาพโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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โครงการ ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย 
วัตถุประสงค์    
 
 1   เพื่อให๎เว็บไซด์ของโรงเรียน UP LOAD ส่ือการเรียนรู๎ตําง ๆ ได๎เป็นอยํางดีและมีประสิทธิภาพ 
  2   เพื่อให๎มีการจัดการบริการอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
เป้าหมาย 

1  เชิงปริมาณ 
 1.1  จัดซื้อพื้นท่ีส าหรับ UP LOAD ข๎อมูลของเว็บไซด์  ระยะเวลา 1 ปี 
 1.2  จัดซื้อคําบริการอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 1 ปี   

 2 เชิงคุณภาพ 
2.1  เว็บไซด์ โรงเรียน www.akschool.ac.th  ใช๎งานและ UP LOAD ภาพกิจกรรมและข๎อมูลตําง ๆ

ของโรงเรียนได๎ 
2.2 การให๎บริการอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนสามารถใช๎งานได๎ปกติ   
 

ผลการด าเนินงาน  
 จากการจัดกิจกรรมตามโครงการท าให๎ใช๎อินเทอร์เน็ตภายในห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และตามอาคารเรียน 
สามารถใช๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎ตามความต๎องการ นอกจากนี้มีการปรับระบบการเข๎าใจงานอินเทอร์เน็ตโดยใสํช่ือ
ผ๎ูใช๎ และรหัสผําน เพื่อยืนยันตัวตนในการใช๎งาน ท้ังครู และนักเรียน เพื่อตรวจสอบการเข๎าใช๎งานระบบอินเทอร์เน็ต 
เว็บไซด์ของโรงเรียนมีพื้นท่ีในการ up Load ข๎อมูลให๎สามารถประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ของโรงเรียนได๎อยํางเต็ม
ประสิทธิภาพเป็นระยะเวลา 1 ปี จากผลการด าเนินงานสํงผลตํอครูในโรงเรียนท่ีใช๎สืบค๎นข๎อมูลผํานระบบเครือขําย 
และ ครูผ๎ูสอนผ๎ูรับผิดชอบด๎าน ICT เป็นการสํงเสริมกระบวนการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ ใช๎งานคอมพิวเตอร์ได๎
ฝึกทักษะครบทุกคน 
 
ปัญหาและอุปสรรค์ 

- ไมํพบปัญหาและอุปสรรค์ 
 
ข้อเสนอแนะ  
          - การจัดท าโครงการครั้งตํอไป คือการด าเนินการขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการให๎บริการ และเพิ่ม
ความเร็วอินเทอร์เน็ต อาจจะต๎องใช๎งบประมาณเพิ่มเติมในการด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้  
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งานปฐมวัย 
 
1.  โครงการ  สนุกกับภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให๎เด็กได๎มีพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 
 2.2 เพื่อให๎เด็กได๎เรียนรู๎และเข๎าใจในตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษ  

2.3 เพื่อฝึกเด็กได๎ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 2.4 เพื่อสร๎างทัศนคติท่ีดีตํอภาษาอังกฤษให๎กับเด็กปฐมวัย 
3.  วิธีการด าเนินงาน 

3.1 ขออนุมัติโครงการ 
  3.2 แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
  3.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
  3.4 ด าเนินตามโครงการ 
   - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าส่ือการเรียนการสอน 
 4.  ผลการด าเนินงาน 

- ไมํได๎ด าเนินงาน 
5.   ปัญหา/อุปสรรค 
  - เนื่องจากแตํละห๎องเรียนมีการจัดท าส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอแล๎ว 
6.   ข้อเสนอแนะ 
  -  
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1.  โครงการ    ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนส าหรับปฐมวัย 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อจัดท าแหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกห๎องเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยให๎มีบรรยากาศ 
เอื้อตํอการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 

2.2 เพื่อให๎มีสถานท่ีเหมาะตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.  วิธีการด าเนินงาน 

3.1 ขออนุมัติโครงการ 
  3.2 แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
  3.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
  3.4 ด าเนินตามโครงการ 
   - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน 
4.  ผลการด าเนินงาน 

- ไมํได๎ด าเนินงาน 
5.   ปัญหา/อุปสรรค 
  - มีปัญหาเรื่องการเลือกซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เนื่องจาก วัสดุ อุปกรณ์ในพื้นท่ีมีราคาสูง 
6.   ข้อเสนอแนะ 
  -  
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โครงการ พัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให๎ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบมีเอกสารหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามนโยบายและมาตรฐานชาติ มีเอกสาร
ทางวิชาการท่ีครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เชํนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให๎
สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปรับปรุงหลักสูตรภาษาตํางประเทศท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีส่ือ นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
 2. เพื่อให๎ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ เป็นแหลํงเรียนรู๎ มีสภาพแวดล๎อมท้ังภายในและภายนอกเอื้อตํอการเรียนรู๎
กับเด็ก และมีบรรยากาศรํมรื่นสวยงาม เป็นระเบียบเอื้อตํอผ๎ูมาใช๎บริการตลอดจนเป็นแหลํงศึกษาดูงานของโรงเรียน
ตําง ๆ 
 3. เพื่อให๎ผ๎ูปกครอง ชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 
เป้าหมาย 

จัดปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรภาษาตํางประเทศระดับปฐมวัย และเอกสารทางวิชาการท่ี
ครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  จัดนิทรรศการ เอกสาร  แผํนพับ ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพรํผลงานทางวิชาการ จัดให๎บริการการยืมส่ือ หนังสือ เอกสาร ทางวิชาการแกํครูผ๎ูสอน ครูพี่เล้ียงและผ๎ูปกครอง  
จัดหาส่ือ นวัตกรรม และวัสดุ อุปกรณ์เพื่อจัดเก็บเอกสารทางวิชาการให๎มีความเรียบร๎อยสวยงาม  จัดกิจกรรมเรียนรู๎
จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นส าหรับเด็กปฐมวัย จัดท าเอกสารรายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยแจ๎งให๎ผ๎ูปกครองทราบ และ
ตกแตํงศูนย์เด็กปฐมวัยท้ังภายใน และภายนอกให๎มีบรรยากาศสวยงามเอื้อตํอการเรียนรู๎ ตลอดจนเกิดความประทับใจ
ตํอผ๎ูท่ีมาศึกษาดูงาน 
 
ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ มีหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามนโยบายและมาตรฐานชาติ  มีเอกสาร
ทางวิชาการท่ีครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  เชํนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให๎
สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ปรับปรุงหลักสูตรภาษาตํางประเทศท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย มีมาตรฐานปฐมวัยและคําเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  มีเอกสาร
พฒันาการอํานการเขียนค าพื้นฐานระดับปฐมวัย  มีส่ือ นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์เอื้อตํอการเรียนรู๎  

สํงผลให๎การพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามวัย มีศักยภาพในการเรียนตํอในระดับท่ี
สูงขึ้น  จึงควรด าเนินการโครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบในปีตํอไป 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
         - 
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ประชุมให้ความรูด้้านการจดักิจกรรมระดับปฐมวัย 
 

 
 
 

 
จัดท าหลักสตูร และมาตรฐานปฐมวัย 
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โครงการ   ส่งเสริมศักยภาพด้านวิทย์-คณิต ส าหรับเด็กปฐมวัย 
วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให๎เด็กสังเกต ค๎นคว๎า ทดลอง เรียนรู๎โดยการลงมือปฏิบัติจริง 
 2.2 เพื่อให๎เด็กบอกและเปรียบเทียบ ทิศทาง ต าแหนํง ขนาด ระยะทาง จ านวน ปริมาณ น้ าหนัก สํวนสูง การ
กะประมาณ และความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไมํมีชีวิต 
 2.3 เพื่อให๎เด็กบอกส่ิงตําง ๆ รอบตัวเองท่ีรู๎จัก และน าความรู๎ ทักษะไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 2.4 เพื่อให๎เด็กมีความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีเรียนรู๎ และการแก๎ปัญหาได๎เหมาะสมตามวัย 
วิธีการด าเนินงาน 

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

- จัดกิจกรรมสนุกกับวิทยาศาสตร์ จัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ตามโครงการ
บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย 

       - จัดท าโครงงานประดิษฐ์ดอกไม๎จากถุงนมโรงเรียน จัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการประดิษฐ์ดอกไม๎ 
ผลการด าเนินงาน 
  - เด็กปฐมวัยได๎เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการบ๎านวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย  มีผลงานจากการเข๎า
รํวมกิจกรรมเด็ก ได๎ลงมือปฏิบัติจริง เกิดความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีเรียนรู๎พร๎อมกับค๎นคว๎าหาค าตอบด๎วยตนเอง สามารถ
เช่ือมโยงความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
  - เด็กปฐมวัยสามารถประดิษฐ์ดอกไม๎จากถุงนมได๎ และสามารถลดขยะจากถุงพลาสติกได๎อีกด๎วย 
ปัญหา/อุปสรรค 
  -   
 ข้อเสนอแนะ 
  - 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย            
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546  ได๎ก าหนดสาระการเรียนรู๎ เพื่อสํงเสริมพัฒนาการทุกด๎าน ท้ัง
ด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ซึ่งจ าเป็นตํอการพัฒนาเด็กให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังนี้สาระการ
เรียนรู๎ประกอบด๎วยองค์ความรู๎ ทักษะหรือกระบวนการท่ีส าคัญ และจ าเป็นส าหรับเด็ก เชํน ทักษะการเคล่ือนไหว การ
ใช๎กล๎ามเนื้อใหญํในการเคล่ือนไหว การใช๎กล๎ามเนื้อเล็กอยํางคลํองแคลํว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช๎
ภาษาส่ือสาร ทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เป็นต๎น รวมท้ังการจัดประสบการณ์
ส าคัญท่ีสํงเสริมพัฒนาการทางด๎านสติปัญญาได๎แกํการคิด การส่ือสาร การสังเกต การส ารวจ การจ าแนก การ
เปรียบเทียบ จ านวน  มิติสัมพันธ์  เป็นต๎น ซึ่งควรสํงเสริมและเปิดโอกาสให๎เด็กริเริ่มท ากิจกรรมอยํางอิสระ สนับสนุน
ให๎เด็กมีโอกาสคิด และตัดสินใจแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล มีการแสดงความช่ืนชม เมื่อเด็กปฏิบัติตามข๎อตกลง  ครูก็ให๎
ก าลังใจ และชํวยเหลือเด็กท่ียังไมํสามารถปฏิบัติได๎  ให๎ทบทวนส่ิงท่ีเด็กได๎กระท าโดยการถามหรือชมเชย การได๎พูดคุย
สนทนา การเลํนหรือการท างานรํวมกันเป็นกลํุมล๎วนเป็นประสบการณ์ท่ีเด็กสามารถซึมซับและเรียนรู๎ได๎จากการจัด
ประสบการณ์หลายวิธี เชํน การแสดงบทบาทสมมุติ การท างานเป็นกลํุม การเลํนเกม  การแสดงละครตําง ๆ หรือ การ
เลํานิทาน เป็นต๎น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย จึงควรสํงเสริมพัฒนาการด๎านตําง ๆ ให๎เป็นไปอยํางเหมาะสม เพื่อให๎เด็ก
เกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเรียนรู๎ด๎านภาษา เพราะภาษาเป็นเครื่องมือในการแสดงออก
ของความคิด จินตนาการ  การบอก การแสดงความรู๎สึก ความต๎อง การอําน การเขียน ภาพสัญลักษณ์ตําง ๆ การใช๎
ภาษาตามวัยของตนในการแสดงความรู๎สึก นึกคิด และความต๎องการ  มีโอกาสคิดสร๎างสรรค์ ในเนื้อเรื่องตําง ๆ จาก
ประสบการณ์ท่ีได๎พบเห็น หรือในนิทาน อันเป็นการเพิ่มพูนความรู๎ และฝึกนิสัยรักการอําน รู๎จักพัฒนาตนเอง  

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได๎เล็งเห็นความส าคัญของการสํงเสริมพัฒนาการด๎านตําง ๆ ให๎เต็มตามศักยภาพ 
และสอดคล๎องกับมาตรฐานสถานศึกษา และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1  จึง
ได๎จัดท าโครงการ พัฒนาศักยภาพด๎านศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย นี้ขึ้น เพื่อใช๎เป็นเครื่องชํวยในการจัดกิจกรรมท่ี
ครอบคลุมพัฒนาการเด็กท้ัง  4  ด๎าน 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพื่อให๎เด็กได๎มีผลงานสร๎างสรรค์ แปลกใหมํ หลากหลายตามความคิดของตนเอง 
2.2  เพื่อให๎เด็กได๎แสดงออกถึงลักษณะของผ๎ูน าผ๎ูตามท่ีดี การกล๎าแสดงออกในการเลําเรื่อง 

ตามความคิดจินตนาการของตนเอง และกิจกรรมเคล่ือนไหวได๎ตามเพลงและจังหวะ 
2.3  เพื่อให๎เด็กใช๎กล๎ามเนื้อใหญํ กล๎ามเนื้อเล็กในการเคล่ือนไหว อยํางคลํองแคลํว 
2.4  เพื่อให๎เด็กสังเกต  จ าแนก และบอกความรู๎สึกท่ีได๎รับจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได๎ 
2.5  เพื่อให๎เด็กบอกสภาพภายในภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับส่ิงแวดล๎อมบุคคลและส่ิงตําง ๆได๎ 
2.6  เพื่อให๎เด็กบอก เปรียบเทียบ ทิศทาง ต าแหนํง ขนาด ระยะทาง จ านวน  ปริมาณ น้ าหนัก  

สํวนสูง การกะประมาณ และความสัมพันธ์ของภาพกับเงาได๎ 
2.7  เพื่อให๎เด็กบอกส่ิงตําง ๆ รอบตัวเองท่ีรู๎จักและน าความรู๎ ทักษะไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
2.8  เพื่อให๎เด็กมีความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีเรียนรู๎และการแก๎ปัญหาได๎เหมาะสมตามวัย 

3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ  
    3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 จัดกิจกรรมเสริมก าลังใจ 
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3.1.2 จัดกิจกรรมกลํุมสัมพันธ์ 
3.1.3 จัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์พัฒนากล๎ามเนื้อเล็กกล๎ามเนื้อใหญํ 
3.1.4 จัดกิจกรรมประสาทสัมผัสท้ัง 5 
3.1.5 จัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
3.1.6 จัดกิจกรรมบทบาทสมมุติ 
3.1.7 จัดกิจกรรมใฝ่รู๎ใฝ่เรียน 
3.1.8 จัดกิจกรรมประดิษฐ์ของเลํน 
3.1.9 จัดกิจกรรมยุวชนคนเกํง 
3.1.10 จัดกิจกรรมสนุกกับการเคล่ือนไหวเข๎าจังหวะประกอบเพลง / ดนตรี     

  3.2  เชิงคุณภาพ 
        เด็กปฐมวัย ร๎อยละ 100 ท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม มีผลงานศิลปะคนละ 3 ช้ินและกลํุมละ 1   ช้ิน 
รวมถึงมีผลงานตามกิจกรรมและหนํวยการเรียนรูไ๎ด๎ตามท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
 

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

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

      6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 เด็กปฐมวัยทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์  แสดงออกทางศิลปะอยํางสร๎างสรรค์  มีจินตนาการท่ี
หลากหลาย ช่ืนชมผลงานของตนเองและของผ๎ูอื่นได๎อยํางเหมาะสม มีภาวะเป็นผ๎ูน าเป็นผ๎ูตามท่ีดี ชํวยเหลือตนเองได๎
เหมาะสมตามวัย  เลํนและท างานรํวมกับเพื่อนได๎อยํางมีความสุข รู๎จักการสังเกตสภาพแวดล๎อม ส่ิงท่ีอยูํรอบ ๆ    บอก
ลักษณะของส่ิงท่ีพบเห็นได๎ดี บอกมิติสัมพันธ์ของส่ิงตําง ๆ ได๎  
      เด็กปฐมวัยทุกคนมีผลงานศิลปะคนละ 3 ช้ิน และ กลํุมละ 1 ช้ิน และสามารถเลํนเครื่องเลํนสนาม และตัด ฉีก ปะ 
ติดภาพได๎อยํางคลํองแคลํว เหมาะสมกับวัย  มีผลงาน ตัด ฉีก ตัด ปะภาพ  อยํางน๎อยหนํวย 
การเรียนรู๎ละ 1 ช้ิน มีความสามารถเลํานิทาน    ร๎องเพลง เต๎น และเข๎ารํวมการแขํงขันตําง ๆ ได๎ทุกคน ได๎รับรางวัลใน
การแขํงขันตําง ๆ อยํางน๎อย 1 กิจกรรม และมีผลงานโครงงานคนละ 1 เลํม มีความรับผิดชอบในการเก็บของเลํนและ
ของใช๎ตําง ๆ ของตนเองเข๎าท่ีได๎อยํางเรียบร๎อยท้ังอยูํท่ีโรงเรียนและท่ีบ๎าน 

 
7.  งบประมาณ   
 7.1 เงินงบประมาณ 5,000 บาท 
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8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
 8.1 นักเรียนมีผลงานสร๎างสรรค์ แปลกใหมํ ได๎แสดงออกการเป็นผ๎ูน าผ๎ูตามท่ีดี มีความคิดรวบยอดในส่ิงท่ี
เรียนรู๎และแก๎ปัญหาได๎เหมาะสม 
 8.2  นักเรียนใช๎กล๎ามเนื้อใหญํ กล๎ามเนื้อเล็กได๎อยํางคลํองแคลํว 
 8.3  นักเรียนบอก เปรียบเทียบ ทิศทาง ต าแหนํง ขนาด ระยะทาง จ านวน ปริมาณ 
 
9. ปัญหาอุปสรรค  
 วัสดุ อุปกรณ์บางอยํางเป็นวัสดุราคาแพง  เชํน ดินน้ ามัน ซึ่งเด็กจะต๎องซ๎อมและไมํสามารถน ามาใช๎ใหมํได๎ ท า
ให๎ไมํเพียงพอตํอการใช๎งานจริง 
 
10. ข้อเสนอแนะ  
 ควรให๎มีการด าเนินโครงการนี้ตํอไป  และควรให๎มีการจัดของบประมาณเพิ่มเติมตามความจ าเป็น 
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โครงการ บริหารและจัดการศึกษาสายชั้นปฐมวัย      
1.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให๎เป็นไปตาม จุดเน๎น สพป. สระแก๎ว เขต 1 ท่ี 9 วํา การจัดสภาพแวดล๎อมท้ัง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษาให๎มีบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนการสอน และการอยูํอาศัย ซึ่งสอดคล๎องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ข๎อท่ี 5 วํา ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ข๎อ 7  
จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยํางชัดเจน ข๎อ 9  เป็นแหลํงเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาการเรียนรูข๎องเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับกลยุทธ์ที่ 1.4  จัดส่ือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 

   โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได๎ตระหนักถึงความส าคัญนี้  จึงได๎จัดท าโครงการ บริหารและ จัดการศึกษาสาย
ช้ันปฐมวัย นี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์    

1.1 เพื่อให๎บรรยากาศสภาพแวดล๎อมภายใน และภายนอกห๎องเรียนสวยงามเอื้อตํอการเรียนรู๎ 
ของผ๎ูเรียน 

1.2  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช๎ประจ าตัวเด็กท่ีหลากหลาย และเพียงพอ 
1.3 เพื่อพัฒนาความพร๎อมด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
1.4 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามวัย  
1.5 เพื่อให๎ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

  
3.  เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ   

3.1  เชิงปริมาณ 
   3.1.1  ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกห๎องเรียน 
   3.1.2  จัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช๎ประจ าตัวนักเรียน 
   3.1.3  ก ากับ ติดตาม นิเทศการสอนและสังเกตการจัดบรรยากาศในห๎องเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ห๎องเรียนปฐมวัย มีสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ทุกห๎องเรียน 
3.2.2 เด็กปฐมวัย ร๎อยละ 80 มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช๎ประจ าตัวที่หลากหลาย 
3.2.3 ครูทุกคนได๎รับการนิเทศ ก ากับติดตาม 
 

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

2. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
3. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

          3.1   กิจกรรมจัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช๎ประจ าตัวเด็ก  
               3.2   กิจกรรมจัดบรรยากาศภายในและนอกห๎องเรียน 
               3.3 จัดบรรยากาศในห๎องเรียนและภายนอกห๎องเรียน 
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     4.  กิจกรรมการนิเทศภายในห๎องเรียนระดับสายช้ันปฐมวัย 
               4.1  นิเทศห๎องเรียนระดับสายช้ันปฐมวัย  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

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

6.  งบประมาณ จากแผนงานจัดการศึกษาปฐมวัย (โครงการบริหารและจัดการศึกษา สายช้ันปฐมวัย) 
 6.1 เงินงบประมาณ  30,000  บาท 
 
7.  ผลการด าเนินงาน 
 7.1 เด็กปฐมวัยมีสภาพแวดล๎อม อาคารสถานท่ี เอื้อตํอการเรียนรู๎  
        7.2 มีส่ือ วัสดุ –อุปกรณ์และเครื่องใช๎ประจ าตัวเด็กท่ีทันสมัย หลากหลาย 
      7.3 ครูผ๎ูสอนปฏิบัติหน๎าท่ีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

7.4 สภาพแวดล๎อมภายในและนอกห๎องเรียน เอื้อตํอการเรียนรู๎ของเด็ก  
        7.5 ส่ือ วัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องใช๎อยํางเพียงพอเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
          7.6  ครูผ๎ูสอนปฏิบัติหน๎าท่ีได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
          สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ สภาพแวดล๎อมภายในและนอกห๎องเรียนปฐมวัยทุกห๎องเอื้อตํอการ
เรียนรู๎ของเด็ก เด็กทุกคนมีส่ือ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช๎สํวนตัวอยํางเพียงพอ สํงผลให๎เด็กปฐมวัยได๎รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย สํงผลให๎ครูผ๎ูสอนสามารถปฏิบัติหน๎าท่ีได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอยํางสูงสุด   
 
9. ปัญหาอุปสรรค  
 วัสดุ อุปกรณ์ของใช๎บางอยํางเป็นวัสดุส้ินเปลือง เชํน กาว กระดาษ สีเทียน ดินน้ ามัน ดินสอ สีไม๎ ยางลบ 
กระดาษสี สีน้ า ใช๎แล๎วหมดไป สํงผลให๎วัสดุ อุปกรณ์ในสํวนนี้ไมํเพียงพอส าหรับใช๎ตลอดปีการศึกษา  
 
10. ข้อเสนอแนะ  
 ควรให๎มีการด าเนินโครงการนี้ตํอไป  และควรให๎มีการจัดของบประมาณเพิ่มเติมตามความจ าเป็น 
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โครงการ คาราวานเสริมสร้างเด็ก 
วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให๎ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบเป็นพี่เล้ียงหนํวยจัดคาราวานเสริมสร๎างเด็กให๎กับโรงเรียนในเครือขําย 
 2 เพื่อให๎ครูผ๎ูสอนระดับปฐมวัยทุกคนมีความรู๎  ความเข๎าใจ  และเป็นผ๎ูน าในการจัดคาราวานเสริมสร๎างเด็กใน
ชุมชน 
 3 เพื่อให๎พํอแมํ ผ๎ูปกครอง และผ๎ูเกี่ยวข๎อง ในชุมชนมีความรู๎ความเข๎าใจสามารถน าความรู๎จากคาราวาน
เสริมสร๎างเด็กไปปฏิบัติได๎ 

4  เพื่อให๎เด็กปฐมวัยได๎รับการพัฒนาทุกด๎านเต็มศักยภาพและถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
 
วิธีด าเนินการ 
 จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 3.1 กิจกรรม ให๎ความรู๎แกํผ๎ูปกครองเด็กปฐมวัย 
  - เชิญผ๎ูปกครองคณะครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องเข๎ารํวมกิจกรรม 
  - เชิญวิทยากรให๎ความรู๎เกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดูเด็กในด๎านตํางๆ 
  - จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก และกิจกรรมท่ีสํงเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด๎าน  ให๎กับ
ผ๎ูปกครอง โดยปฏิบัติกิจกรรมตามฐานความรู๎ 
  - อภิปราย ซักถาม  เสนอแนะ  การจัดกิจกรรมให๎กับลูกของผ๎ูปกครองแตํละคน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ไมํได๎ด าเนินการตามโครงการ  เนื่องจากโรงเรียนมีภาระงานมาก  จึงหาวันเวลาท่ีเหมาะสมในการด าเนิน
โครงการไมํได๎ตามก าหนดระยะเวลา 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
   - 
ข้อเสนอแนะ 
   - 
 
 
 

 

 

 

 

 



    102 

 

โครงการ หนูน้อยคนดี 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักโทษของส่ิงเสพติดและไมํยุํงเกี่ยวกับส่ิงเสพติด รักธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม รู๎จักประหยัด
การออม  รู๎จักดูแลรักษาสุขภาพรํางกายให๎สมบูรณ์แข็งแรง และมีความรักชาติ รักวัฒนธรรมไทย 
 
เป้าหมาย 

นักเรียนระดับปฐมวัย ร๎อยละ 100  มีพัฒนาการท้ัง 4 ด๎าน  เหมาะสมตามวัย  ปฏิบัติตน             ตาม
วัฒนธรรมไทย รักธรรมชาติ รักส่ิงแวดล๎อม มีความอํอนน๎อมถํอมตน แสดงออกถึงความรักชาติได๎เหมาะสมกับวัย มี
ระเบียบวินัยในการด ารงชิตประจ าวัน มีความรับผิดชอบ รู๎จักการออม มีความซื่อสัตย์ และรู๎จักกาลเทศะ  มีสุขภาพ
รํางกายท่ีดี  รักการออกก าลังกาย  รู๎จักโทษของส่ิงเสพติด  และไมํยุํงเกี่ยว           กับส่ิงเสพติด  

 
ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนระดับปฐมวัย  ร๎อยละ 100  มพีัฒนาการท้ัง 4 ด๎านเหมาะสมกับวัย  ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย  มี
ความรักชาติ รักวัฒนธรรมไทย รักธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อม มีความอํอนน๎อม  ถํอมตน      มีระเบียบวินัย มีเงินฝาก
ออมทรัพย์ทุกวัน มีความซื่อสัตย์ มีความอํอนน๎อมถํอมตน รู๎จักการออม มีระเบียบวินัยในการด ารงชีวิตประจ าวันไมํยุํง
เกี่ยวกับส่ิงเสพติดให๎โทษท้ังหลายปฏิบัติตนอยูํรํวมในสังคมเป็นสมาชิก          ท่ีดีท้ังในปัจจุบันและอนาคตได๎อยํางมี
ความสุข 
 นักเรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล๎องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีทักษะการด ารงชีวิตอยํางมีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัจสุจริต รู๎จักประหยัด มีความคิดสร๎างสรรค์ รู๎คุณคําในตนเองมีศักยภาพพัฒนาตนเองตํอไปใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
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อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เวียนเทียน ใส่บาตร นั่งสมาธิ 
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รณรงค์ต่อตา้นยาเสพติด 
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โครงการพิเศษ 

โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎นักเรียนมีมารยาทการไหว๎ท่ีถูกต๎องสวยงาม และสํงเสริมเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

 2. เพื่อให๎นักเรียนเข๎ารํวมงานประเพณีในท๎องถิ่น 
 3. เพื่อปรับปรุงอาคารให๎เป็นศูนย์วัฒนธรรม 
 
วิธีการด าเนินงาน 

         กิจกรรมสํงเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

             1.1 ข้ันวางแผน 
             1.2 ข้ันด าเนินงาน 
                     - กิจกรรมการไหว๎      
                     - กิจกรรมน๎องไหวพ๎ี ่
                     - นักเรียนแตํงกายชุดไทยทุกวันอังคาร 
                     - กิจกรรมสํงเสริมการประกวดมารยาทไทย 
        กิจกรรมอนรุักษ์ประเพณีท๎องถิ่น 

            1.1 ขั้นวางแผน 
            1.2 ขั้นด าเนินงาน 
                   - ประเพณีลอยกระทง 
                   - ประเพณีศาลแมํยําซอม 
                   - ประเพณีงานชมพูหวาน 
                  - เชิญภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
        
      กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
            3.1 ขั้นวางแผน 
            3.2 ขั้นด าเนินงาน 
                   -นั่งสมาธิกํอนเข๎าเรียนภาคบําย 
                   - สวดมนต์ทุกวันศุกร์ประจ าวันสัปดาห์ 
                   - ตอบปัญหาธรรมก๎าวหน๎า 
                  - สอบธรรมสนามหลวงระดับนักธรรมตรี นักธรรมโท 
                  - สํงเสริมการประกวดสวดมนต์สรภัญญะและสวดมนต์แปล 
                  - กิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันอังคารแรกของเดือน 
                  - กิจกรรมเลํานิทานคุณธรรม 
                  - กิจกรรมฝึกปฏิบัติพิธีกรสงฆ์ 
                  - นิมนต์พระสงฆ์มาอบรมธรรมในวนัศุกร์ 
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ผลการด าเนินงาน 
           นักเรียนมีมารยาทการไหว๎ท่ีถูกต๎องสวยงาม  มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม แตํงกายชุดไทยทุกวันอังคาร 

มีความรักภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท๎องถิ่นของตนเอง และเข๎ารํวมกิจกรรมประเพณีของท๎องถิ่น 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - 

ข้อเสนอแนะ 

 - 
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โครงการ พัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนแกนน าเพือ่การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพัฒนาครูผ๎ูสอนโรงเรียนอนุบาลคลองหาดทุกคน ด๎านทักษะการพูดเพื่อการส่ือสารและอธิบาย
ความหมายเป็นภาษาอังกฤษให๎กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน         
 2.  เพื่อพัฒนาครูผ๎ูสอนโรงเรียนอนุบาลคลองหาดทุกคน ด๎านทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในการพูดส่ือสาร เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎ประสบการณ์กับชาวตํางชาติ 
 3.  เพื่อพัฒนานักเรียนแกนน าของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด จ านวน 40 คน ประกอบด๎วย นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 – 6 จ านวนช้ันละ 8 คน เพื่อให๎กล๎าพูดส่ือสารภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติ 
 4.  เพื่อพัฒนานักเรียนแกนน าของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด จ านวน  40 คน ประกอบด๎วย นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 – 6 จ านวนช้ันละ 8 คน เพื่อพูดส่ือสารภาษาอังกฤษกับครูผ๎ูสอนและนักเรียนท่ัวไป 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ขออนุมัติโครงการ 

2.  เสนอแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
  3.  จัดกิจกรรมตามโครงการ  ได๎แกํ 
                  - อบรมเชิงปฏิบัติการ Phonics ทักษะพื้นฐานการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารให๎กับครูผ๎ูสอน  
              - ก าหนดหลักสูตรและผลิตส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
              - อบรมเชิงปฏิบัติการ Phonics ทักษะพื้นฐานการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารให๎กับนักเรียน 
   แกนน า  
              - ฝึกทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
              - กิจกรรมเสียงตามสาย 
              - กิจกรรม CM ( Circle Meeting ) 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ครูผ๎ูสอนทุกคนมีทักษะในการพูดเพื่อการส่ือสาร และอธิบายความหมายเป็นภาษาอังกฤษให๎กับนักเรียนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในการพูดส่ือสาร เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู๎ประสบการณ์กับ
ชาวตํางชาติ  ด๎านการพัฒนานักเรียนแกนน าของโรงเรียน จ านวน 40 คน ประกอบด๎วย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
– 6 จ านวนช้ันละ 8 คน เพื่อให๎กล๎าพูดส่ือสารภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติ  พูดส่ือสารภาษาอังกฤษกับครูผ๎ูสอนและ
นักเรียนท่ัวไปได๎อยํางคลํองแคลํว 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ครูผ๎ูสอนทุกคนพูดส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู๎ภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติได๎อยํางมั่นใจ มีประสิทธิภาพ และ
นักเรียนแกนน า กล๎าพูดส่ือสาร สามารถตอบโต๎เป็นภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติได๎เป็นอยํางดี  
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โครงการ  พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารโดยครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด๎าน คือ การฟัง การพูด การอําน การเขียน เพื่อการส่ือสารได๎อยําง
เหมาะสม 

2. เพื่อสร๎างทัศนคติท่ีดีตํอภาษาอังกฤษแกํนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
3. เพื่อให๎นักเรียนได๎แลกเปล่ียนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลายกับครูชาวตํางชาติ 
4. เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎เทคนิควิธีกับครูชาวตํางชาติ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให๎ดี

ขึ้น  
5. เพื่อเป็นการกระต๎ุนให๎ครูและบุคลากรในโรงเรยีนมีความต่ืนตัวในการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน 

 
วิธีการด าเนินงาน 

1. ติดตํอประสานงานกับองค์กร/เครือขํายอาสาสมัครชาวตํางชาติ ( ครูวิชัย นนทการ )  
2. จัดท าหลักสูตร/ตารางสอน เพื่อใช๎ในการเรียนการสอนในช้ันเรียนส าหรับครูอาสาสมัครชาวตํางชาติ 
3. จัดเตรียมบ๎านพักเพื่ออยูํอาศัย เครื่องอ านวยความสะดวกพื้นฐาน ให๎แกํครูอาสาสมัครชาวตํางชาติ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ได๎แกํ กิจกรรมหน๎าเสาธง เป็นกิจกรรมภาษาอังกฤษสัปดาห์ละประโยค  โดย

ครูตํางชาติ กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูประจ าช้ันทุกช้ันจะสอนรํวมกับครูอาสาสมัครชาวตํางชาติ และ
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร นักเรียนทุกคนจะได๎ส่ือสารกับครูอาสาสมัครชาวตํางชาติ และเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎วัฒนธรรมการใช๎ชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการด าเนินงาน 

 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาดทุกคนได๎รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด๎านท้ังการฟัง การพูด การ
อําน การเขียน เพื่อการส่ือสารจากครูอาสาสมัครชาวตํางชาติ ซึ่งนักเรียนได๎รับเทคนิควิธีการในการเรียนการสอนซึ่ง
ชํวยให๎นักเรียนมีความกระตือรือร๎นในการเรียนภาษาอังกฤษ ท้ังยังเป็นการได๎แลกเปล่ียนเรียนรู๎วัฒนธรรมกับครู
อาสาสมัครชาวตํางชาติ โดยไมํเก๎อเขิน  

บุคลากรในโรงเรียนได๎รับการพัฒนาการส่ือสารทางภาษาอังกฤษ และได๎แลกเปล่ียนเรียนรู๎วัฒนธรรมท้ังการ
รับประทานอาหาร การใช๎ชีวิตประจ าวัน และประเพณีตําง ๆ ท้ังยังเป็นการเสริมสร๎างความมั่นใจในการพูดคุย 
ส่ือสารด๎วยภาษาอังกฤษให๎ดีขึ้นด๎วย 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
ข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนาการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยครูอาสาสมัครชาวตํางชาตินี้ เป็นโครงการ  ท่ีสามารถ
เพิ่มศักยภาพในการใช๎ภาษาอังกฤษติดตํอส่ือสารของนักเรียนได๎เป็นอยํางดี ท้ังในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน  นักเรียน
มีความกระตือรือร๎นในการเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอครูอาสาสมัคร ซึ่งนักเรียนได๎เรียนรู๎การออกเสียง การสนทนา จาก
ครูอาสาสมัคร ท าให๎พัฒนาการทางด๎านภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน และเป็นการชํวยให๎นักเรียนเกิดความค๎ุนชิน ไมํเก๎อเขิน ใน
การพูดภาษาอังกฤษ และน าไปสํูการติดตํอส่ือสารที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎เป็นอยํางดี  
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โครงการ พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค ์

          1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมของครูผ๎ูสอนโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น  

วิธีการด าเนินการ 

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

ผลจากการด าเนินงาน 

 จากการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนสํูมาตรฐานสากล  ท าให๎ครูผ๎ูสอนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ใน
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  ได๎จัดท าส่ือการเรียนการสอนและสร๎างนวัตกรรม   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให๎สูงขึ้น  เมื่อครูมีส่ือและนวัตกรรมไว๎ใช๎ในการจัดกิจกรรมการสอนในช้ันเรียน  จะชํวยให๎นักเรียนมีความ
สนใจในบทเรียนมากขึ้นเพราะส่ือการเรียนการสอนจะเร๎าความสนใจ ท าให๎นักเรียนกระตือรือร๎นในเรื่องท่ีเรียนและมี
สํวนรํวมในการเรียนมากขึ้น  ส่ือการเรียนการสอนยังชํวยประหยัดเวลาเรียน  โดยใช๎เวลาน๎อย  แตํนักเรียนสามารถ
เรียนรู๎ได๎มากขึ้น  นอกจากนักเรียนสามารถผลิตส่ือการเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  เพราะท าให๎นักเรียนเกิดทักษะ  มีความคิด
ริเริ่มสร๎างสรรค์  สามารถสํงเสริมพัฒนานวัตกรรมและส่ือท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎  ให๎นักเรียนมีทักษะในการท างาน  รักการ
ท างาน  สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 

ปัญหาและอุปสรรค      
- ไมํพบอุปสรรคในการด าเนินงาน   

 
ข้อเสนอแนะ  
 การกิจกรรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนสํูมาตรฐานสากล  ยังมีความเหมาะสมและมีความต๎องการท่ีใช๎
งบประมาณเพื่อใช๎ในการด าเนินการภายในโรงเรียนตํอไป  
 

 

 



    110 

 

 

 

   ภาพประกอบการด าเนนิกิจกรรมโครงการพัฒนาโรงเรียนสูม่าตรฐานสากล  ปีการศกึษา 2561 
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จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ์  ให้ครูทุกคนจัดท าสื่อการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรม 

      

      

      

จัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

      

 



    112 

 

 

 

 

 

      

 

      

      

สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมมาใช้ในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 

 

 

 


